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CARTA DE APRESENTAÇÃO
A Associação Congregação de Santa Catarina (ACSC), habilitada junto à Secretaria de Estado
da Saúde do Governo de São Paulo (SES – SP) como Organização Social de Saúde (OSS) tem
o prazer de apresentar o Plano Operacional para Renovação do Contrato de Gestão para
gerenciar o AME CRI Idoso Norte, para o período entre 2020 e 2025.
Ao longo destes quase 15 anos as diretrizes corporativas da ACSC têm proporcionado ao AME
CRI Idoso Norte o estabelecimento de uma gestão financeira com foco na otimização dos
recursos com zelo e transparência, levando à economia financeira e melhor aplicabilidade dos
recursos públicos. Desta forma, será mantida a qualidade da prestação dos serviços praticada
atualmente, almejando a melhoria contínua dos processos. Buscando a excelência na
prestação dos serviços, a ACSC objetiva atender as premissas do Contrato de Gestão
celebrado com a SES-SP e as recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE).
Este projeto visa à manutenção da parceria já existente entre a ACSC e a SES – SP desde
2005. A forma de atuação tem impactado diretamente na qualidade e quantidade dos serviços
prestados: segurança da informação através da digitalização de prontuários e sistema de
Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), certificação digital dos prontuários dos pacientes,
protocolos clínicos, ações socioeducativas de capacitação da rede de atenção básica da zona
norte, projeto de inclusão social e gestão de pessoas com ações voltadas ao desenvolvimento
da liderança dos colaboradores.
Aguarda-se manifestação favorável, considerando a sinergia em nosso relacionamento, que ao
longo destes anos norteou os trabalhos realizados no AME CRI Idoso Norte. Reforçam-se os
votos de elevada consideração e estima.
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – ACSC
INTRODUÇÃO
A Congregação das Irmãs de Santa Catarina, V.M., nasceu do ideal de Regina Protmann que,
no ano de 1571, com mais duas jovens e a proteção de Santa Catarina de Alexandria, passam
a viver todas para Deus e para o próximo, iniciando um trabalho voltado aos mais carentes,
com ações de educação, saúde e assistência social.
Seguindo os passos dessas três Senhoras, fortes, decididas, corajosas e empreendedoras, suas
Irmãs caminham com esses mesmos predicados, após 448 anos de vida da Congregação das
Irmãs de Santa Catarina. Na Província Madre Regina, fundada há 122 anos por 4 religiosas que
vieram ao Brasil para cuidar da educação de meninas alemãs da cidade de Petrópolis, Rio de
Janeiro, inauguraram uma escola e assumiram a administração do Hospital Santa Teresa, na
mesma cidade de Petrópolis. Desenvolveram também outros
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trabalhos missionários com o mesmo espírito de Madre Regina, erguendo uma obra que as
diferenciam pela forma com que as conduzem, com zelo, presença, ética, retidão e segurança.
PROPONENTE
Com mais de 120 anos de atuação no Brasil a Associação Congregação de Santa Catarina é
responsável pela administração de 22 Casas, em 3 segmentos de atuação: educação, saúde e
assistência social. A ACSC criou um modelo de gestão autossustentável, no qual todo o
superávit gerado pelos negócios é aplicado integralmente nas obras, nos 3 segmentos, a fim
de executar dignamente as atividades e acolher e cuidar do ser humano em todo o ciclo da
vida. São cerca de 14 mil colaboradores imbuídos em promover atendimentos humanizados e
com qualidade para todos os assistidos em 6 Estados brasileiros: Espírito Santo, Goiás, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Na área da educação, as Casas da ACSC
oferecem ensino de qualidade a quase 5.000 alunos, com pouco mais de 1.000 deles
contemplados com bolsas integrais assistenciais.
As Casas de saúde realizam, anualmente, 111 mil internações, 558 mil atendimentos de
urgência e emergência, 2 milhões e 40 mil atendimentos ambulatoriais, 4 milhões e 900 mil
exames, sendo 73,7% dos atendimentos destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS). Na assistência social, 600 pessoas em vulnerabilidade e risco social são beneficiados
por projetos sociais da ACSC.

REDE ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
MISSÃO
Acolher e cuidar do ser humano em todo o ciclo da vida.
VISÃO
Ser referência de entidade filantrópica reconhecida pela sociedade, demonstrando amor às
pessoas por meio dos nossos atos.
VALORES
Preservação da vida, humanização, dignidade, transparência e sustentabilidade.
ORGANOGRAMA DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
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1

CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO DA ZONA NORTE – AME CRI IDOSO
NORTE

1.1
PERFIL GERAL DA UNIDADE
Inaugurado aos 17 de fevereiro de 2005, por meio de um contrato de gestão celebrado entre a
SES-SP e a ACSC, o AME CRI Idoso Norte é um ambulatório de atenção secundária do SUS,
especializado na atenção à saúde do idoso. O atendimento é referência para as 89 Unidades
Básicas de Saúde (UBS) da região norte da cidade de São Paulo. Nestes quase 15 anos foram
realizadas, aproximadamente, 2.000.000 de consultas, entre médicas e não médicas.
A missão do AME CRI Idoso Norte é prestar assistência multidisciplinar à pessoa idosa, por
meio de ações de prevenção, diagnóstico, terapia, reabilitação e de atividades do Centro de
Convivência, potencializando o envelhecimento ativo. Realizar a gestão de doenças crônicas
não transmissíveis, propondo modelos inovadores de assistência à saúde, além de contribuir
na construção e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao envelhecimento populacional,
com a participação ativa nos fóruns, conselhos e conferências.
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Assim, ofertam-se vagas de atendimento médico, multiprofissional (assistencial) e de Serviços
de Apoio Diagnóstico e Terapia (SADT), conforme a demanda da rede de atenção à saúde
(RAS) local, que promove os agendamentos por meio de uma plataforma eletrônica do Estado
de São Paulo, a Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde (CROSS).
Outra via de entrada na unidade ocorre por livre demanda, através do Centro de Convivência,
promovendo atividades que contemplam os pilares do Envelhecimento Ativo preconizados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS): atividades físicas, educativas, culturais, manuais e de
geração de renda, além de atividades temáticas e serviços complementares, como salão de
beleza, oficinas de inclusão digital e biblioteca.
Os colaboradores da unidade têm participado ativamente da construção e da implantação das
políticas públicas da pessoa idosa advindas da SES-SP e auxiliam na capacitação das redes de
atenção à saúde da pessoa idosa (RASPI) e da comunidade nos cuidados à pessoa idosa.
1.2
OBJETIVO GERAL
Prestar assistência integralizada à saúde da pessoa idosa, com resolubilidade, segundo seus
níveis de complexidade, articulando a continuidade dos cuidados com a rede local. Cumprir as
metas contratuais previstas no contrato de gestão com a SES-SP.
1.3


OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar avaliação global do idoso, de forma precisa e oportuna, com elaboração de um
plano de cuidados;



Preservar a autonomia dos idosos independentes, bem como elaborar estratégias
eficazes de assistências àqueles que já possuem comprometimento funcional;



Estimular e fortalecer as ações que promovam o envelhecimento ativo do idoso;



Identificar e promover planos de ação que assegurem o atendimento dos idosos em
risco de vulnerabilidade social ou exclusão;



Promover ações de capacitação contínua à RAS da zona norte nos diversos temas
relacionados à saúde da pessoa idosa, assim como ações de benchmarking junto aos
equipamentos de saúde correlatos da esfera estadual ou municipal;



Contribuir na construção e no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao
envelhecimento populacional;



Estimular o levantamento de dados para as pesquisas em Gerontologia, além de
proporcionar espaço para campo de estágio para alunos de graduação e pós-graduação.
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1.4
NOSSA HISTÓRIA: AMADURECER COM SAÚDE É PRESERVAR NOSSAS
MEMÓRIAS

1.5

LINHA DO TEMPO 2015-2018
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1.6

INFRAESTRUTURA E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Localizado no bairro de Santana, na Rua Voluntários da Pátria, 4.301 - prédio 11, o AME CRI
Idoso Norte compreende a estrutura abaixo:
Terreno: 5.629,77 m²
ÁREA

Total de área construída: 7.829,97m²
Pavimento térreo (19,8%):
Recepção geral, salas de apoio técnico, salas operacionais, vestiários, refeitório, sanitários

1º pavimento (35,4%)
Recepção, salas de apoio técnico, salas operacionais, consultórios médicos e assistenciais, salas de
exames (cirurgias ambulatoriais menores, teste ergométrico, exames endoscópicos, eletrocardiografia,
ecocardiografia, ultrassonografia com doppler, prova de função pulmomar, eletroneuromiografia),
sanitários

2º pavimento (35,6%):
Recepção, salas de apoio técnico, salas operacionais, consultórios médicos, salas para exames

INSTALAÇÕES
FÍSICAS

(oftalmológicos,

estudo

urodinâmico,

colposcopia,

MAPA,

holter,

audiometria

e

otoneurológico,

ultrassonografia com e sem doppler*, radiografia simples*, centro de convivência, sanitários

3º pavimento (8,4%):
Salas de apoio, salas operacionais, auditório e sanitários

Cobertura/ casa das máquinas (0,8%)
Anexos:
Farmácia Dose
Quadra Poliesportiva
Academia ao ar livre
*exames operacionalizados pela Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem
(FIDI). A unidade encontra-se em funcionamento de segundas as sextas-feiras, das 7h00 às 18h00 e aos
sábados, das 8h00 às 14h00.

2

CONTRATO DE GESTÃO – PARCERIA ACSC e SES-SP

Desde a inauguração do AME CRI Idoso Norte, o gerenciamento da unidade vem sendo
realizado pela ACSC. O modelo de gestão adotado entre a ACSC e o Governo do Estado de
São Paulo é o de contrato de gestão por Organização Social de Saúde (OSS), previsto no
Programa Metropolitano de Saúde (PMS) e formalizado pela lei complementar nº 846, de 04 de
junho de 1.998, pela qual foi regulamentada a parceria entre Estado e entidades filantrópicas.
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Neste contrato de gestão é estipulado o valor de custeio a ser repassado pela SES-SP à OSS,
mediante o cumprimento de metas de produção e de indicadores de qualidade.
2.1
META DE PRODUÇÃO MENSAL 2019 (CONFORME CONTRATO DE
GESTÃO)

Obs. *Projeto especial Corujão da Saúde, no Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo – SADT, inclusão de
18 endoscopias, no período de março a agosto de 2019, conforme termo de retirratificação nº 02/2019.
** A partir de outubro de 2019 o serviço de Radiologia (Densitometria) passará a ser operacionalizado pela
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI), fazendo parte do contrato de gestão
desta OSS com a SES-SP. Ainda, por meio do termo de retirratificação nº04/2019, houve decréscimo da meta de
produção de SADT externo do AME CRI Idoso Norte, de 1.650, para 980, com correspondente reajuste do custeio .
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2.2

DESCRITIVO DE ATIVIDADE ASSISTENCIAL MENSAL SADT
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2.3
PRODUTIVIDADE
Ao longo da vigência dos 3 contratos de gestão entre SES-SP e ACSC, o AME CRI Idoso Norte
vem se esmerando no cumprimento da produção contratada, conciliando qualidade na
execução dos serviços ofertados e eficiência financeiro-econômica.

*Informações referem-se aos meses de janeiro a julho de 2019.
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2.4

SAÚDE FINANCEIRA – FLUXO DE CAIXA ANUAL

SAÚDE FINANCEIRA - FLUXO DE CAIXA
Conta

2015

2016

2017

2018

Saldo Anterior

3.516.848

3.214.153

2.231.010

1.177.130

1.829.374

15.594.233

16.135.572

16.780.992

17.955.660

9.980.559

523.575

434.597

280.551

136.388

64.933

Total de Receitas

19.634.657

19.784.322

19.292.553

19.269.178

11.874.866

Despesas

16.420.504

17.553.312

18.115.423

17.439.803

10.163.577

Resultado

3.214.153

2.231.010

1.177.130

1.829.374

1.711.289

Receita Contrato de Gestão
Receitas Diversas

2019**

**Referência: Julho 2019

3

QUALIDADE DE GESTÃO

3.1

ATENDIMENTOS NO AME CRI IDOSO NORTE

Os atendimentos promovidos no AME CRI Idoso Norte se dão nos setores de agendamento,
nas recepções, setor de entrega de resultados de exames, serviço de apoio ao usuário (SAU),
setor de medicamentos de alto custo e apoio médico, consultórios médicos e assistenciais,
além dos atendimentos realizados por empresas terceiras.
Na unidade, o setor de agendamento divide-se em quatro subáreas: agendamento pessoal,
agendamento externo (ao AME CRI Idoso Norte), callcenter e gestão de agendas.
Buscando por melhorias e inovações, o setor de agendamento implantou há 8 anos um sistema
de demanda informatizado, fato que veio a facilitar o gerenciamento dinâmico das consultas e
exames dos usuários, assim como a integração das subáreas citadas. Além disso, o acesso à
plataforma digital do Estado, a CROSS, na qual se veem as ofertas de vagas, bem como todo o
histórico de passagens dos usuários pelos equipamentos estaduais de saúde veio a otimizar,
com eficácia, os processos de agendamento.
Números do setor de agendamentos:
O callcenter efetua mais de 22.000 ligações telefônicas ao mês, todas sendo monitoradas e
gravadas, de forma a garantir a segurança das informações; o índice de satisfação dos
usuários fica por volta de 90% (numa meta de 85%);
O agendamento pessoal possibilita em torno de 9.000 inserções ao mês de serviços na
demanda, entre exames e consultas;
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São configuradas ao mês mais de 25.000 vagas nas agendas de serviços internos.
Os colaboradores das recepções do AME CRI Idoso Norte recebem treinamento e sensibilização
quanto às melhores práticas de humanização no atendimento preconizados pelos SUS,
acolhendo os usuários e os encaminhando aos setores pertinentes. Segundo a pesquisa de
satisfação do usuário do ano de 2018, a média de satisfação pelos atendimentos prestados nas
recepções do AME resultou em 98,15%.
O Serviço de Apoio ao Usuário (SAU) constitui o setor de Ouvidoria, facilitando o direito básico
à informação e mediando a qualidade na prestação do serviço e o controle adequado dos
mesmos. O setor de medicamentos de alto custo do AME CRI Idoso Norte tem como objetivo
auxiliar no correto preenchimento dos formulários e receitas emitidos pelos médicos do corpo
clínico, bem como na solicitação de exames subsidiários pertinentes, de acordo com as
exigências dos Laudos de Solicitação de Medicamento Especializado (LME). Desta forma,
facilita-se ao paciente os trâmites burocráticos para obtenção dos medicamentos previstos pela
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cujas diretrizes são seguidas pelo
serviço de atenção farmacêutica da SES-SP. Consequentemente, assegura-se com maior
comodidade e precisão a manutenção do tratamento proposto aos usuários.
Ao setor de apoio médico do AME CRI Idoso Norte compete providenciar: cópia de prontuário
médico quando solicitado pelo usuário (ou por seu representante legal), documentações para
perícia ou poder judiciário, preenchimento de formulários para solicitação de serviços de
transporte municipal ou intermunicipal, relatório para obtenção de insumos. Toda a liberação
da documentação ocorre de acordo com orientações legais previstas pelo Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) e mediante análise prévia das gestões correlatas
do AME.
As empresas terceiras que atuam junto ao AME CRI Idoso Norte, diretamente no cuidado aos
usuários são o SEDI I, Serviço Estadual de Diagnósticos por Imagem e o CEAC Norte, Central
Estadual de Análises Clínicas da Zona Norte. O SEDI I é atualmente gerido pela Fundação
Instituto de Pesquisa e Estudos de Diagnóstico por Imagem (FIDI), operacionalizando os
seguintes exames: radiografia simples, ultrassonografia simples e com doppler, mamografia e
a partir de outubro de 2019, a densitometria óssea.
Já o CEAC Norte é gerido desde 2010 pela OSS Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa
(AFIP), abrangendo análises clínicas (exames hematológicos, imunológicos, bioquímicos,
microbiológicos, hormonais e citológicos) e os exames anatomopatológicos.
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4

ATIVIDADES MÉDICAS

4.1

ESPECIALIDADES

Ao longo destes quase 15 anos de existência houve saídas e reentradas de algumas
especialidades, em consonância com as necessidades da Rede de Atenção à Saúde (RAS) da
zona norte. Atualmente, o corpo clínico do AME CRI Idoso Norte distribui-se em 17
especialidades, a saber: Acupuntura, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia,
Fisiatria, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia,
Otorrinolaringologia, Pneumologia, Psiquiatria, Reumatologia e Urologia.
O corpo clínico do AME CRI Idoso Norte é constituído por médicos especialistas que
apresentam em seu currículo Residência Médica e/ou Título de Especialista na área de atuação.
Alguns deles ainda possuem outras pós-graduações em nível de mestrado e/ou doutorado ou
estão em cursos de aprimoramento em suas especialidades, sendo este um diferencial que
corrobora para o melhor atendimento técnico aos pacientes do AME. Soma-se a isto ação
contínua de conscientização e sensibilização do corpo clínico acerca das necessidades
peculiares dos usuários que procuram assistência na unidade: implementação e integração do
atendimento multi e interdisciplinar, de forma a deixar o usuário o mais estável clinicamente,
sendo este possível facilitador ao seu seguimento em outras instâncias da RAS; discussão de
atendimentos com setores envolvidos – médico, enfermagem, gestão de agendas e callcenter,
recepções, tecnologia da informação e engenharia clínica; reuniões para análise crítica das
demandas nas especialidades médicas; participação ativa na vigilância ao Núcleo de Segurança
do Paciente (NSP), segundo diretrizes corporativas e de acordo com as ações preconizadas
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – Plano Nacional de Segurança do
Paciente (PNSP), da Portaria MS nº 529, de 1º de abril de 2013, de forma a proteger os
pacientes e intervir nos riscos advindos do uso de produtos e serviços a ele sujeitos.
Dentre as principais atividades médicas estão a participação em consultas especializadas, com
eventuais discussões de casos com a equipe assistencial multidisciplinar, atendimento de
urgências e emergências ambulatoriais, atuação nos exames que compõem o Serviço de Apoio
Diagnóstico e Terapia (SADT), capacitação da rede de atenção à saúde e elaboração e
participação de manuais, artigos e pesquisas. Os trabalhos desenvolvidos pela equipe médica
no AME refletiram, segundo pesquisas internas da Ouvidoria, em índices de 98,5% de
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satisfação em 2018. O acesso dos pacientes às consultas médicas no AME CRI Idoso Norte se
dá através do referenciamento das UBS da zona norte, as quais acessam as ofertas de vagas
pela já mencionada anteriormente plataforma digital CROSS. Entre 2005 e julho de 2019
foram realizadas 1.125.954 consultas médicas na unidade. Incluem-se nestes atendimentos os
realizados pelo programa “Filho que AMA, leva o pai no AME”, da SES-SP, que desde abril de
2014 destina-se aos pacientes do sexo masculino, a partir dos 60 anos, e que estejam sem
acompanhamento na RAS. Durante 2 sábados consecutivos, passam por realização de exames
e consultas de enfermagem, preparando-os para serem recebidos pela equipe de urologia e
cardiologia. Os exames que perfazem o rol de SADT ofertados pelo AME são: audiometria/
impedanciometria,

exame

otoneurológico,

colonoscopia,

endoscopia

digestiva

alta,

nasofibroscopia, curva diária de pressão ocular, gonioscopia, mapeamento de retina,
eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, MAPA, holter, eletroneuromiografia,
prova de função pulmonar, estudo urodinâmico, radiografia simples, ultrassonografia simples e
com doppler, densitometria e mamografia. Entre 2005 e julho de 2019 foram realizados
1.123.011 exames na unidade. Constituem as cirurgias menores ambulatoriais as pequenas
cirurgias dermatológicas, com foco no diagnóstico e tratamento na unidade, quando
clinicamente possível, das principais dermatoses oncológicas. Entre 2005 e julho de 2019
foram realizadas 49.160 cirurgias menores ambulatoriais na unidade.

5

PROTOCOLOS CLÍNICOS

Os protocolos clínicos têm o objetivo de estabelecer os critérios de diagnóstico das doenças, o
algoritmo de tratamento das mesmas e os mecanismos para o monitoramento clínico em
relação à efetividade do tratamento e a supervisão de possíveis efeitos adversos. Algumas
especialidades médicas do CRI Norte elaboraram protocolos clínicos, com base no Projeto
Diretrizes do Ministério da Saúde e respaldados pelas comissões científicas das respectivas
especialidades. Nosso diferencial foi adaptá-los ao perfil dos pacientes atendidos na unidade.
Desta forma, ressalta-se que estes protocolos passam por implementações periódicas.
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PROTOCOLOS CLÍNICOS
Carcinoma basocelular
Dermatologia

Carcinoma espinocelular
Melanoma maligno

Otorrinolarin-

Labirintopatias

gologia

Rinossinusites

Diabetes
Dislipidemia
Endocrinologia

Hiperparatireoidismo

Pneumologia

Hipotireoidismo

Asma
DPOC

Nódulos tireoideanos
Geriatria

Linhas de cuidados

Reumatologia

Artrite reumatoide
Osteoporose

Alterações na mamografia
Cervicites
Ginecologia

Disúria
Doenças na vulva

Urologia

Hiperplasia prostática benigna

Dor pélvica
Espessamento endometrial

5.1

LINHA DE CUIDADOS

Constituem fluxogramas de atendimento médico-assistenciais elaborados para reorganizar o
processo de trabalho. Visam assegurar o acesso aos usuários nos diversos serviços de saúde
de forma segura e global às suas necessidades, conduzindo-os aos tratamentos e à
resolubilidade dos mesmos, além de facilitar o follow-up na RAS.
No AME CRI Idoso Norte o envolvimento da equipe médica com a equipe multidisciplinar
ocorre, em especial, em duas linhas de cuidados:
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5.2

LINHA DE CUIDADOS: DÉFICIT COGNITIVO

5.3

CUIDADOS: PACIENTES METABÓLICOS
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6

PROJETO REDE DE ATENÇÃO DA SAÚDE EM FOCO – MATRICIAMENTO AME CRI

IDOSO NORTE
Idealizado em 2014 e colocado em ação a partir de 2018 tem por objetivo potencializar a
articulação entre o AME CRI Idoso Norte e os serviços do território local, garantindo a
integralidade do cuidado, qualidade de vida e a promoção da equidade em saúde.
6.1

CRONOGRAMA DAS AÇÕES

Por meio de ações estruturadas, busca-se conhecer as demandas da zona norte e,
principalmente, dos seus moradores, para uma maior eficácia e eficiência dos serviços
ofertados pelo AME CRI Idoso Norte.
Atividade

Concluídas

Em Andamento

Contínuas

Mapear rede
Guia de serviços
Visita às UBS
Suporte continuado
Epidemiologia
Centro capacitador
Gerenciamento de alta
Demanda reprimida
Interlocução com a rede

6.2

DESCRIÇÃO E RESULTADOS DAS AÇÕES

6.2.1 MAPEAR A REDE
Os serviços de saúde sócio assistenciais foram mapeados através de informações coletadas
nos sites oficiais da Prefeitura (Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo – SMS-SP), contato
telefônico, e-mail e outros canais de comunicação. A ação teve por objetivo organizar e
sistematizar os serviços territoriais, oportunizando a transparência e o acesso dos recursos
disponíveis na rede de apoio.
A identificação dos serviços foi construída pelo nível de abrangência, descrição do distrito,
identificação da unidade, horário de funcionamento, endereço, dentre outras informações.
Resultado: foi disponibilizado às equipes médico-assistenciais o acesso a este mapeamento por
meio de link interno permitindo o encaminhamento correto aos equipamentos disponíveis.
Exemplo: Assistência Médica Ambulatorial (AMA) da Zona Norte
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6.2.2 GUIA DE SERVIÇOS
Mapeamento dos recursos – Zona Norte
Equipamentos

Quantidade

AMA

24

CREAS

7

CRAS

15

Centro Dia

3

UBS

89

URSI

2

PAI

7

CAPS

7

CECCO

5

NIR

8

Hospital/ Pronto Atendimento – Estado e Município

11

Constitui a compilação dos recursos disponíveis na região, com o objetivo de disponibilizar ao
público as informações que fortaleçam a cidadania da pessoa idosa e o encaminhamento
técnico qualificado.
Resultado: disponibilizar e orientar o usuário quanto ao acesso aos diversos serviços de saúde
da zona norte de São Paulo.
6.2.3 VISITAS ÀS UBS
Estas visitas contaram com a presença de colaboradores do AME CRI Idoso Norte, das equipes
assistencial e administrativa, junto aos seus gestores, com o intuito do conhecimento in loco
dos equipamentos de saúde da zona norte. Assim, buscou-se maior articulação com a rede:
compreensão

dos

fluxogramas

de

encaminhamento,

realidade

das

unidades,

suas

potencialidades, recursos e oportunidades de melhoria.
O público alvo das visitas realizadas foi a equipe de profissionais do setor de regulação de
vagas e gerente de cada UBS. As visitas foram previamente agendadas, sob o aval da
Coordenadoria Norte de Saúde. Na ocasião, foi realizado um ciclo de capacitação dos
profissionais do AME CRI Idoso Norte e utilizado questionário semiestruturado para a coleta
dos dados.
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*Questionário aplicado nas visitas

6.2.4 Resultado parcial dos dados coletados
6.2.4.1

Distribuição das UBS por distrito de saúde:



20 UBS no distrito de Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé: 22,5% do território;



19 UBS no distrito de Pirituba: 21,3% do território;



17 UBS no distrito de Freguesia do Ó/Brasilândia: 19,1% do território;



13 UBS no distrito de Vila Maria/Vila Guilherme: 14,6% do território;



12 UBS no distrito de Casa Verde/ Cachoeirinha/Limão: 13,5% do território;



8 UBS no distrito de Perus: 9% do território.
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No que se refere à administração das 89 UBS visitadas, observou-se maior número (58)
pertencente à administração indireta, seguido pela administração direta (20) e

pela

administração mista, administração direta e Organizações Sociais de Saúde (11).
Foram identificadas 208 equipes de Estratégia de Saúde da Família, dado que denota que
42,7% do território é coberto pelo programa, abrangendo 38 UBS.
Em relação ao perfil da população atendida, 55 das 89 UBS declararam haver predominância
de idosos nos seus atendimentos.
6.2.4.2

SUPORTE CONTINUADO

O matriciamento tem por objetivo a organização dos processos de atendimento e discussão de
casos por meio da construção compartilhada de projetos terapêuticos singulares com equipes
interdisciplinares de diferentes níveis de atenção à saúde. Há 2 anos a metodologia é utilizada
pelas equipes do AME CRI Idoso Norte, não somente com olhar exclusivo para as UBS, mas
também para unidades do Programa Acompanhante de Idosos (PAI) das UBS Toledo Pizza e
Wamberto Dias.
Resultado: consolidou-se um conhecimento mais amplo do território, a partir da discussão
intersetorial e articulação efetiva com Organizações Sociais e comunitárias nos casos de risco
e/ou vulnerabilidade social. Os matriciamentos possuem datas estabelecidas e regulares,
garantindo participação mensal dos profissionais. Os encontros possuem fluidez, visando à
resolubilidade dos casos discutidos.
6.2.4.3

EPIDEMIOLOGIA DOS USUÁRIOS DO AME CRI IDOSO NORTE

A apuração da epidemiologia é um dos pilares da Saúde Pública e deve estar estreitamente
incorporado às políticas, programas e serviços públicos de saúde. Apresenta-se como um
importante instrumento de planejamentos das ações. Amparado nessa perspectiva, será
realizado o levantamento epidemiológico dos pacientes atendidos nas diversas especialidades,
através dos registros nos prontuários eletrônico ou levantamento de relatórios via sistema
implantado para
subsidiar o planejamento das ações de construção das intervenções coletivas, individuais,
preventivas e assistenciais.
Resultado: em andamento.
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6.2.4.4

CENTRO CAPACITADOR

O AME CRI Idoso Norte é considerado um serviço de referência na saúde do idoso. Além dos
atendimentos médico-assistenciais propriamente ditos, atua também como centro capacitador
na área da Geriatria e Gerontologia, apoiando as ações advindas da Secretaria de Estado da
Saúde (SES-SP). Tem o compromisso em capacitar a rede de atenção básica para otimizar o
atendimento prestado à população idosa, por meio de campanhas (Prevenção de Quedas,
Sensibilização da Violência Contra À Pessoa idosa, Dia do Alzheimer, Dia da Depressão),
eventos científicos (ENAGE) e aulas ministradas para profissionais de saúde e comunidade.
Ainda, o AME CRI Idoso Norte vem consolidando sua atuação como campo de estágio para
cursos universitários de diversas áreas e níveis.
Resultado: publicações em revistas de impacto na área da Geriatria e Gerontologia,
publicações em congressos, eventos e mídia.
6.2.4.5

GERENCIAMENTO DE ALTA AME CRI IDOSO NORTE

Visa ao acolhimento do usuário e de seu familiar, intervindo no processo de reflexão sobre a
necessidade da continuidade do cuidado, referenciando e contra-referenciando o paciente nos
diferentes níveis de atenção do SUS.
Resultado: ação contínua vinculada ao setor do serviço social.
6.2.4.6

DEMANDA REPRIMIDA

Mediante as informações discutidas bimestralmente com a regulação da Coordenadoria Norte
de Saúde, programa-se a distribuição das vagas de especialidades e exames ofertadas interna
e externamente à unidade.
Mensalmente as vagas são distribuídas na Central de Regulação de Ofertas de Vagas do Estado
de São Paulo (CROSS).
Resultado: promover a construção compartilhada da gestão e implantação de melhorias
contínuas neste processo, além de promover o acesso correto e oportuno do usuário aos
serviços do AME. Em relação aos exames, sabe-se que as maiores demandas da zona norte
são a colonoscopia ambulatorial e a eletroneuromiografia. As UBS ainda acrescentam a
endoscopia e ecocardiografia como sendo aqueles que têm maior número de idosos na fila de
espera. Já em relação às especialidades médicas mais demandadas encontram-se: Ortopedia,
Dermatologia, Urologia, Otorrinolaringologia, Cardiologia, Pneumologia, sem contar a Geriatria.
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6.2.4.7

SITE

O site disponibiliza diversos materiais de apoio, como manuais para cuidadores, folders com a
programação mensal e cuidados para a saúde. Constitui importante ferramenta de localização
de serviços de saúde com o objetivo de promover aos usuários, familiares e profissionais maior
facilidade de conhecimento, acesso e publicidade aos equipamentos de saúde do SUS do
município de São Paulo.
Resultado: média de 16 mil acessos mensais.
6.2.4.8

INTERLOCUÇÃO COM A REDE

Objetiva promover o diálogo entre as instâncias do SUS, a fim de que o AME CRI Idoso Norte
esteja presente nos espaços de mobilização.
Resultado: participação no Fórum de Cultura de Paz e Cidadania – Santana/Tucuruvi/
Jaçanã/Tremembé, Fórum de Saúde Mental – STJT – Santana/Tucuruvi/ Jaçanã/Tremembé e
Fórum de Reabilitação - STJT – Santana/Tucuruvi/ Jaçanã/Tremembé.

7

ATVIDADES NÃO MÉDICAS – EQUIPE ASSISTENCIAL

7.1
MODELO ASSISTENCIAL
Para responder às particularidades inerentes a um atendimento secundário no SUS, voltado
aos usuários idosos, é fundamental realizar a gestão das doenças crônicas por meio da
elaboração de propostas e modelos mais inovadores de assistência, de forma a proporcionar o
cuidado efetivo e oportuno. Assim, estimulou-se ao longo destes anos o trabalho em equipe
interdisciplinar, definido como o conhecimento técnico que se difunde não apenas em direção
ao paciente, mas também aos outros profissionais. Objetiva o somatório de conhecimentos do
grupo, ou seja, a interação dos profissionais com uma meta comum, a melhora do paciente,
resultando em maior qualidade do atendimento e otimização tempo de intervenção.
A prática intedisciplinar no AME CRI Idoso Norte facilita e estimula: a promoção do
envelhecimento ativo e saudável; a manutenção da capacidade funcional; a prevenção de
doenças; a recuperação da saúde dos que adoecem; a reabilitação dos que têm sua
funcionalidade comprometida; a contribuição na capacitação e atualização dos profissionais
das RAS e a colaboração com outros equipamentos de saúde e instituições de ensino; por fim,
a especialização e pesquisa nas área de saúde da pessoa idosa.
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Compõem as atividades não médicas no AME CRI Idoso Norte: Reabilitação (Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Educação Física), Nutrição, Psicologia, Serviço Social,
Odontologia, Enfermagem e Centro de Convivência. A grande maioria destes profissionais,
além de devidamente graduados e habilitados nas suas áreas de atuação, são pós-graduados
em Gerontologia.
Os trabalhos desenvolvidos pela equipe assistencial no AME refletiram, segundo pesquisas
internas da Ouvidoria, em índices de 99,75% de satisfação em 2018.
7.1.1 REABILITAÇÃO
A proposta do modelo no serviço de Reabilitação do AME CRI Idoso Norte consiste em avaliar e
planejar a intervenção de acordo com o prognóstico funcional do idoso, com foco na
continuidade do tratamento na RAS ou na comunidade, incluindo no plano terapêutico a
educação ao paciente e ao cuidador. As intervenções da Reabilitação ocorrem através das
seguintes atividades: triagem reabilitação, avaliação, sessões individuais, grupos terapêuticos,
ciclo de orientações e palestras para a comunidade, visando à promoção e prevenção à saúde.
Para tanto, o AME dispõe de: espaços de reabilitação física e cognitiva; Laboratório de
Atividades de Vida Diária (AVD) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD); consultórios
individualizados; salas para atendimento em grupo; quadra poliesportiva; academia externa ao
ar livre e salas para capacitação de profissionais.
7.1.2 FISIOTERAPIA
O papel da Fisioterapia, seja na terapia em grupo ou na intervenção individual, é o de orientar
quanto aos exercícios de fortalecimento, alongamento, equilíbrio, marcha, treino funcional e
condicionamento cardiorrespiratório, prescrição de dispositivos de auxílio à marcha, de acordo
com as principais necessidades dos usuários, além de estimular a prática de exercícios no
domicílio e a manutenção das orientações dadas pelos demais profissionais para promoção de
qualidade de vida e prevenção de incapacidades dos idosos.
Os principais grupos nos quais se destaca a atuação interdisciplinar são: grupo de dor crônica
– atuação conjunta com a Psicologia, focando também na socialização, como forma de
conscientização e alívio dos sintomas; grupo fibromialgia – conta com o apoio da Fisiatria,
Psicologia e Terapia Ocupacional; grupo de reabilitação neurológica – voltado aos usuários com
diagnóstico de Doença de Parkinson e Acidente Vascular Encefálico, conta com a atuação
conjunta à Fisioterapia, da Fonoaudiologia e da Terapia Ocupacional; reabilitação vestibular opção de tratamento para pacientes portadores de distúrbios vestibulares que envolvem
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estimulações visuais, proprioceptivas e vestibulares, é desenvolvido pela equipe de Fisioterapia
e Fonoaudiologia; colaboração no curso de cuidadores.
7.1.3 TERAPIA OCUPACIONAL
Tem como objetivo manter e recuperar o estado funcional dos idosos que muitas vezes
apresentam dificuldades motoras e cognitivas que interferem na sua qualidade de vida.
Atuação no AME: elaborar estratégias para reabilitação motora dos membros superiores,
promover estimulação cognitiva (para déficits leves ou moderados); liderar as oficinas de
memória, para intervenção educativa e prática nos idosos saudáveis com queixas de
esquecimento; promover atendimentos e orientações no Laboratório de AVD, onde são
realizadas palestras e vivências práticas sobre prevenção de quedas no domicílio, proteção
articular, conservação de energia e treino de AVD; promover atendimentos individuais e
associados

à

outras

multidisciplinares,

para

especialidades,
tratamento

como

das

a

afecções

Fonoaudiologia;
do

ombro,

atuar
coluna,

nos

grupos

joelho,

dor

crônica,equilíbrio, fibromialgia e intervenções no grupo de diabetes; colaborar no curso de
cuidadores.
7.1.4 FONOAUDIOLOGIA
O serviço de Fonoaudiologia do AME CRI Idoso Norte conta com especialista em motricidade
orofacial e Gerontologia. Atua como parte integrante de uma equipe multiprofissional, visando
tratar de forma interdisciplinar os distúrbios de comunicação e alterações da deglutição.
Dentre as principais atribuições à Fonoaudiologia estão: fornecer orientação de estratégias
para usuários com baixa acuidade auditiva; auxiliar na adaptação de próteses dentárias;
orientar a comunicação alternativa; fornecer estratégias para reabilitação vestibular; atuar no
grupo de reabilitação neurológica; participar do programa de disfagia; colaborar no curso de
cuidadores e orientar aos colaboradores do AME.
7.1.5 EDUCAÇÃO FÍSICA
O serviço de Educação Física tem o objetivo de disseminar a importância da prática regular de
exercícios físicos como continuidade no tratamento terapêutico, potencializando a capacidade
funcional e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida dos idosos.
Dentre as principais atividades, destacam-se: realizar avaliação física funcional; elaborar
programas de exercício individualizado; participar nos grupos terapêuticos interdisciplinares;
participar dos projetos e programas institucionais; colaborar no curso de cuidadores; atuar
como parceiro no Programa Agita São Paulo da SES-SP.
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7.1.6 NUTRIÇÃO
A Nutrição atua na assistência dos pacientes cuja doença de base exigirá cuidados dietéticos
mais específicos com objetivo de promoção da saúde. Destaca-se a importância do olhar
diferenciado para as questões nutricionais dos idosos. Doenças como disfagia (alteração na
deglutição, podendo ser causada por alterações neurológicas, neuromusculares e alterações
locais obstrutivas) e obesidade sarcopênica, não muito frequentes nas demais faixas etárias,
tornam relevante para esta população a atuação do nutricionista especializado.
As principais atividades são: realizar avaliação e reavaliação nutricional; coordenar e intervir
nos grupos interdisciplinares; participar de palestras educativas aos usuários; participar da
triagem Reabilitação; participar nos grupos terapêuticos interdisciplinares; participar dos
projetos e programas institucionais; colaborar no curso de cuidadores.
7.1.7 PSICOLOGIA
Existem dois grandes eixos no que tange a assistência ao idoso: eixo psicodiagnóstico e eixo
psicoterapêutico. O primeiro é constituído pela avaliação neuropsicológica para auxílio
diagnóstico frente à possibilidade de quadros demenciais ou doenças neurodegenerativas. Já o
eixo

psicoterapêutico

propõe

intervenções

realizadas

por

meio

de

atendimentos

em

psicoterapia breve individual ou em grupo, visando ao tratamento das questões emocionais e
do envelhecimento, que também poderão ser abordadas através das intervenções em grupos
multidisciplinares.
A equipe de Psicologia do AME CRI Idoso Norte participa das seguintes atividades: avaliação
neuropsicológica; realizar psicoterapia breve individual e em grupos; participar dos grupos
interdisciplinares e da triagem Reabilitação, do curso de cuidadores e de palestras educativas.
7.1.8 SERVIÇO SOCIAL
O Serviço Social atua para a consolidação de direitos e deveres, através de um processo
reflexivo, voltado à questão do envelhecimento e suas consequências no âmbito da saúde, da
família e da sociedade.
As principais atividades são: promover atendimento individual, familiar e do núcleo familiar;
promover atendimentos em grupo; fornecer informações sobre direitos e serviços; elaborar
relatórios com pareceres e laudos sociais; elaborar estudo socioeconômico da rotina dos
usuários, quando necessário; promover interlocução com a rede de saúde, social e jurídica;
participar ministrando palestras educativas; participar de grupos interdisciplinares e da
triagem Reabilitação; elaborar e difundir projetos e programas institucionais.
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Idealizado e liderado pelo Serviço Social do AME CRI Idoso Norte, com o apoio da equipe
interdisciplinar, o Programa de Cuidadores já capacitou, desde a seu início, em 2006, 4246
cuidadores informais de idosos.
O Programa de Cuidadores atua em 3 eixos: Curso de Cuidadores, Cuidando do Cuidador e
Oficinas de Geração de Renda.
O Programa de Violência contra a Pessoa Idosa, iniciado em 2012, atualmente conta com a
participação de uma equipe capacitada para promover a retaguarda necessária no atendimento
ambulatorial, oferendo apoio, acolhimento e reflexões para que haja a ruptura da reprodução
dos atos de violência e acidentes, sem prejuízo dos vínculos afetivos. Até julho de 2019 foram
atendidos pelo programa 281 casos, sendo encaminhados 34 para o Ministério Público de São
Paulo.
7.1.9 ODONTOLOGIA
A Odontologia do AME CRI Idoso Norte atua no planejamento e execução da reabilitação oral
do paciente idoso, valendo-se de uma visão interdisciplinar, gerontológica e individualizada.
Como centro de especialidades odontológicas na atenção secundária à saúde, abrange as
etapas finais para a reabilitação oral dos usuários idosos, com o controle de focos infecciosos
bucais e colocação de próteses dentárias.
Os profissionais realizam a avaliação e triagem dos pacientes encaminhados pelos profissionais
da rede local. Os pacientes são selecionados para tratamentos individuais e orientações em
grupo. Promovem palestras aos usuários da comunidade, bem como capacitam os demais
dentistas da RAS norte. Atuam, também, nos casos de manejo mais delicados dos idosos:
pacientes com doenças neuro-degenerativas (Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson,
demências), doenças crônicas complexas e pacientes anticoagulados.
O processo de colocação das próteses odontológicas, totais ou parciais removíveis contempla,
em especial, os seguintes perfis de usuários: portadores de doenças crônico-degenerativas,
com risco nutricional importante, com risco de câncer bucal, idosos edêntulos totais e idosos
com preparo bucal pré-realizado pela atenção básica. Para os casos de difícil adaptação das
próteses convencionais, a equipe do AME também se encontra preparada para promover os
implantes dentários, na técnica de overdenture (sobredentadura), permitindo incremento à
qualidade de vida e retorno ao convívio social.
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7.1.10

ENFERMAGEM

O serviço de Enfermagem do AME CRI Idoso Norte desenvolve suas atividades tendo como
missão desenvolvê-las dentro das melhores práticas preconizadas na Gerontologia e pautadas
na consagrada teoria do autocuidado, defendida pela enfermeira norte-americana Dorothea E.
Orem. Para tanto, a rotina das atividades no ambulatório está descrita na Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE), a qual consiste nas seguintes etapas: coleta de dados;
exame físico; diagnósticos, planejamento, evolução e prescrição de Enfermagem; triagens e
avaliações; consulta individual e atendimentos em grupo.
Os trabalhos desenvolvidos pela equipe de Enfermagem no AME refletiram, segundo pesquisas
internas da Ouvidoria, em índices de satisfação superiores a 98% em 2018.
Como diferencial, a equipe de Enfermagem da unidade proporciona aos usuários encaminhados
pela

equipe

médico-assistencial

as

consultas

padronizadas,

cujo

objetivo

principal

é

desenvolver um plano de cuidados juntamente ao idoso para que o mesmo o coloque em
prática no seu cotidiano, contanto com a ajuda dos que o cercam na sua rotina domiciliar.
A Enfermagem exerce papel fundamental na participação ativa, auxiliando a equipe médica nos
exames ofertados pelo AME. Em especial, nos exames mais críticos, como a colonoscopia
ambulatorial e a endoscopia, que exigem minuciosa anamnese e exame físico de enfermagem,
a fim de ratificar se os usuários estão em condições clínicas seguras para a realização dos
exames em nível ambulatorial.
Cuidam, também, das rotinas da sala de vacinas, do setor de curativos e da Central de
Material Esterilizado (CME).
7.1.11

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Constituindo a outra porta-de-entrada no AME CRI Idoso Norte, além dos exames e consultas
médico-assistenciais, que são pré-agendados, o Centro de Convivência tem por objetivo
promover uma programação diversificada, com mais de 100 oficinas e eventos que estimulam
o conhecimento, a convivência e a intergeracionalidade.
As

atividades

do

Centro

de

Convivência

baseiam-se

nos

pilares

do

Programa

de

Envelhecimento Ativo da Organização Mundial da Saúde (OMS), visando ao estímulo da
independência e autonomia do idoso. A programação do Centro de Convivência do AME CRI
Idoso Norte inclui: atividades físicas, educativas, culturais, manuais e de geração de renda,
atividades temáticas e serviços complementares (salão de beleza, Acessa São Paulo e
biblioteca). Ao final de cada semestre é realizada uma mostra de talentos e uma exposição de
todas as produções artísticas numa feira de artesanato, consolidando as atividades realizadas.
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O Programa de Voluntariado do Centro de Convivência iniciou em 2005, e desde então, vem
desenvolvendo ações estratégicas para o desenvolvimento deste grande grupo de idosos
protagonistas, assim como de atenção à sua saúde e estímulo à cidadania. Conta com quatro
ações estratégicas: Comitê Mobilizador, Observatório de Idosos Saudáveis, Bate-papo com o
Voluntário e Cursos de Aperfeiçoamento. Atualmente conta com 107 voluntários atuantes,
sendo idosos na sua grande maioria.

8

QUALIDADE OBJETIVA

Visando garantir o cumprimento das normatizações externas e atuar na melhoria contínua dos
processos, o AME CRI Idoso Norte instituiu Comitês e Comissões internos.
8.1

COMISSÕES TÉCNICAS

8.1.1 COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) do AME CRI Idoso Norte é composta por
representantes dos colaboradores e representantes do empregador, conforme exigido na NR5.
Tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a
tornar compatível o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do
trabalhador.
8.1.2 COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS
A Resolução do CFM nº 1638/2002 torna obrigatória a criação da comissão de revisão de
prontuário médicos. No AME CRI Idoso Norte a comissão é composta por médicos e
enfermeiros, que se reúnem mensalmente para análises dos resultados, avaliando 1% dos
prontuários do total de consultas médicas realizadas no mês anterior. O contrato de gestão
com a SES-SP prevê que 90% dos prontuários analisados estejam conformes.
8.1.3 COMISSÃO DE HUMANIZAÇÃO
Seguindo as diretrizes da Política Estadual de Humanização (PEH) da SES-SP, a Comissão de
Humanização do AME CRI Idoso Norte tem por objetivos: desenvolver consenso a partir da
análise das experiências concretas da equipe de humanização; refletir sobre a realidade na
saúde de forma a promover mudança na prática de atenção e gestão em saúde e promover
conhecimento e manejo dos conceitos e processos relativos à humanização.
8.1.4 COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CCIH)
O AME CRI Idoso Norte conta com uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH),
que executa o Programa de Infecção Hospitalar. Trata-se de um conjunto de ações
desenvolvidas, deliberadas e sistematicamente objetivadas à prevenção e controle da
incidência e da gravidade das infecções relacionadas à assistência à saúde. As resoluções da
CCIH são de caráter normativo e devem ser cumpridas por todos os integrantes da instituição.
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8.1.5 COMISSÃO DE RESÍDUOS
A Comissão de Resíduos foi instituída com a finalidade de estabelecer os procedimentos para o
gerenciamento de resíduos provenientes do AME CRI Idoso Norte e também na promoção de
ações sustentáveis com os colaboradores e comunidade, buscando envolver e inspirar todos
em prol da cidadania ambiental.
O AME CRI Idoso Norte possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS) para definir as medidas de segurança e saúde para o trabalhador e usuário,
garantindo a integridade física do pessoal envolvido e a preservação do meio ambiente, de
acordo com a Legislação Sanitária e Ambiental.

9

QUALIDADE SUBJETIVA

9.1
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO
O Serviço de Apoio ao Usuário (SAU) é o setor que funciona como instrumento viabilizador do
direito básico à informação, à qualidade na prestação do serviço e ao controle adequado. Tem
papel estratégico na sugestão e promoção de ações de melhoria nos processos do AME CRI
Idoso

Norte.

O

setor

recebe,

registra

e

encaminha

as

manifestações

(informações,

reclamações, sugestões e elogios) aos gestores dos respectivos setores envolvidos. Os
colaboradores do SAU fornecem o suporte administrativo aos usuários requerentes, sendo
agentes no processo de educação para a cidadania e contribuindo para que os mesmos
conheçam seus direitos e deveres no SUS. Ademais, também são responsáveis pelo
preenchimento de

dados das pesquisas internas,

além

da

pesquisa Humaniza

SES,

desenvolvida pelo Núcleo Técnico de Humanização (NTH) da SES-SP. Tal pesquisa possui
metodologia pré-definida, através dos questionários e número de amostra diária dos usuários.
9.2
PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO
Em 2011 a SES-SP iniciou um movimento de capilarização e regionalização dos cuidados com a
Política Estadual de Humanização (PEH). A PEH é estruturada na Política Nacional de
Humanização que propõe dispositivos para rever o fluxograma e os processos de trabalho,
propondo mudanças nas práticas de produção à saúde e nos modelos de atenção e de gestão.
O AME CRI Idoso Norte implantou o Programa de Humanização em 2012. Atua com os
colaboradores sobre os princípios e conceitos da PEH e com os usuários na orientação quanto
aos direitos e deveres dentro da unidade, bem como da RAS.
9.3
PROGRAMA DE ESPIRITUALIDADE
O programa de espiritualidade do AME CRI Idoso Norte está vinculada aos valores da ACSC e
alinhada diretamente às ações propostas de Humanização, atrelando-as à clareza da atuação
do colaborador dentro da instituição e do mundo. Trata-se da compreensão de que o trabalho,
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independentemente da função ou cargo exercido, tem um propósito elevado, com impacto
direto na vida de outras pessoas, sejam elas colegas de trabalho, usuários ou comunidade. No
contexto organizacional, a espiritualidade é conceituada pela dimensão de cada ser humano,
que se revela pela capacidade de diálogo consigo mesmo. Sua aplicabilidade no ambiente de
trabalho pode oferecer um clima favorável aos colaboradores, dando oportunidades às
iniciativas e atividades para o desenvolvimento pessoal, bem como uma maior produtividade e
comprometimento dos envolvidos.

10

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL

10.1

ORGANOGRAMA DO AME CRI IDOSO NORTE
Diretoria Geral
Superintendente
Assessoria Jurídica

Secretária Executiva

Diretor Executivo
Comissões

Projeto Assistencial

Gerente
Administrativo
Central de Laudos

CME

CEAC NORTE

Atendimento

Contas a pagar

Recepções

Remoção

SPP

Rouparia

Coleta de
Resíduos

Contas Médicas

Enfermagem

Psicologia

Centro
de
Convivência
Comunicação

Faturamento
Manutenção

Educador Físico

Segurança
Patrimonial

Fisioterapia
Fonoaudiologia

Adm. Pessoal

Almoxarifado
Suprimentos

Recursos
Humanos

Medicina
Ocupacional
Segurança do
Trabalho

Dose Certa

Acupuntura

Exames
Cardiológicos

Serviço Social

Higienização

Reabilitação

Odontologia

Ginecologia

Autoridade de Linha
Assessoria/Comissões

Exames
Oftalmológicos

Angiologia
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Fisiatria

Neurologia

Prova de Função
Pulmonar

Oftalmologia

Pneumologia

Eletroneuromiografia

Ortopedia

Psiquiatria

USG

CCIH

Terapia
Ocupacional
Legenda:

Apoio Médico

Gestor Médico

Geriatria

Jardinagem

Planejamento
Estratégico
Processos

Corpo
Clínico 2

Endocrinologia

Nutrição

Custos

Patrimônio

Corpo
Clínico 1

Gastroenterologia

Contratos
Infraestrutura

Cardiologia

Equipe
Enfermagem

Engenharia
Clínica
Financeiro

FIDI

SAU
Humanização

Agendamento

Gestão de
Agendas

Compras

Gerente
Médico

SCIH

Agendamento
Pessoal
Callcenter

Gerente
Assistencial

Otorrinolaringologia

Densitometria

Reumatologia

Colonoscopia
Endoscopia

Urologia

Termos e Definições

Programa Saúde do
Homem

CEAC Norte - Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Norte
CMA - Cirurgia Menor Ambulatorial
CME - Central de Material e Esterilização
SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário

Farmácia

Tecnologia
da
Informação

Seleção

Serviços Terceiros

SPP - Serviço de Prontuário do Paciente
SCIH - Serviço de Controle de Infecção Hospitalar

Treinamento

FIDI - Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem
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11

GESTÃO DE PESSOAS

No AME CRI Idoso Norte o setor de Gestão de Pessoas é responsável por toda parte de
recrutamento, seleção, administração de pessoal, Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança

e

Medicina

do

Trabalho

(SESMT),

treinamento

e

desenvolvimento

dos

colaboradores, de acordo com a legislação vigente, diretrizes da ACSC e estratégia da unidade.
11.1 QUADRO DE PESSOAL
Com objetivo de atender a operacionalização da gestão, o AME CRI Idoso Norte possui seu
quadro de colaboradores constituído da seguinte forma (base – julho de 2019):

12

CARGO

QUANTIDADE

Administrativo

102

Assistencial

66

Apoio

3

TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Ao longo destes quase 15 anos, a unidade atuou na otimização de sua infraestrutura, na
gestão da informação, na capacitação dos colaboradores e na segurança e manutenção
preventiva e corretiva. Foram

feitos investimentos em

infraestrutura

de

telefonia e

modernizou-se o parque tecnológico. Para a gestão da informação foi implantado um software
que tem como objetivo principal centralizar as informações administrativas e médicoassistenciais, trazendo como vantagens a inclusão de dados em um sistema único que interliga
informações de diversos setores, agilidade no acompanhamento do atendimento e a melhoria
da qualidade e da segurança das informações.

13

PROCESSOS DA QUALIDADE

13.1 IDENTIDADE ORGANIZAZIONAL
O AME CRI Idoso Norte norteia suas diretrizes através de seu Planejamento Estratégico
Corporativo, com isto disseminando suas ações de forma coletiva e com transparência, através
de sua identidade organizacional.
Missão: prestar assistência interdisciplinar ambulatorial à pessoa idosa, por meio de ações de
prevenção, diagnóstico, terapia, reabilitação e de atividades do Centro de Convivência,
potencializando o envelhecimento ativo. Realizar a gestão de doenças crônicas não
transmissíveis, propondo modelos inovadores de assistência à saúde. Contribuir na construção
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e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao envelhecimento populacional. Slogan:
“AMADURECER COM SAÚDE”.

14

MANUAL DA QUALIDADE

O Manual da Qualidade visa estabelecer e manter um escopo do Sistema de Gestão da
Qualidade.

15

POLÍTICA DA QUALIDADE

A Política da Qualidade do AME CRI Idoso Norte tem as seguintes atribuições: desenvolver as
melhores práticas de gestão e de atendimento médico-assistencial; buscar a satisfação do
cliente, priorizando atender às suas necessidades; atender as normas previstas no estatuto, na
política estadual e nacional do idoso, além das leis vigentes aplicadas às organizações de
saúde;

cumprir as

metas

contratuais estabelecidas pela

SES-SP

com

excelência no

atendimento.
A Política da Qualidade é aprovada pela Alta Direção e comunicada a todos os colaboradores
através de quadros disponibilizados na unidade, na integração de novos colaboradores e nos
treinamentos.
15.1 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ)
O AME CRI Idoso Norte estabelece, documenta,

implementa,

mantém

e

melhora

continuamente a eficácia de seu SGQ, estabelecendo os processos necessários para o
gerenciamento da qualidade ao longo de seus serviços e atividades prestadas. A estrutura do
SGQ está assim definida: política da Qualidade e objetivos de Qualidade; manual da
Qualidade; macro fluxo e as visões de macroprocessos; visão de processos ou procedimentos;
documentos de apoio e Documentos regulamentares aplicáveis; registros da Qualidade.

16
16.1

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
RELAÇÕES COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

16.1.1
OFICINA PREPARATÓRIA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS NOS IDOSOS
O AME CRI Idoso Norte integra a comissão organizadora da Oficina Preparatória de Prevenção
de Quedas nos Idosos. Esta Oficina tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam nas
UBS da zona norte de São Paulo, bem como os profissionais que atuam nos Departamentos
Regionais de Saúde do Estado de São Paulo, para que estes promovam o evento do Dia
Mundial de Prevenção de Quedas nos Idosos nos seus locais de atuação, sensibilizando a
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comunidade sobre a importância da prevenção de evento adverso de tamanha morbimortalidade nos idosos.
16.1.2
RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVL E UNIVERSIDADES
O AME CRI Idoso Norte, por meio de seus colaboradores, tem uma forte relação com
sociedades, associações e organizações que atuam na área de Geriatria e Gerontologia. Essas
relações e participações em comitês, reuniões de planejamento e eventos têm contribuído de
forma relevante para as trocas de experiências, disseminação do conhecimento e parcerias que
contribuem com as ações de educação continuada para os colaboradores, idosos, estudantes e
comunidade da zona norte. Dentre as parcerias, destaca-se a intensa relação com a Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e o Conselho Estadual do Idoso (CEI-SP). Essas
relações estendem-se também às outras organizações, como a Associação Brasileira de
Alzheimer (ABRAZ), a Rede Social da Zona Norte, Disciplina de Geriatria e Gerontologia da
Universidade Federal do Estado de São Paulo (UNIFESP), Escola de Artes, Ciências e
Humanidades (EACH USP), Universidade São Camilo, Faculdade das Américas (FAM),
Universidade Anhanguera, Universidade São Judas, Escola de Enfermagem da USP e Instituto
Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.
Ainda, o AME promove uma programação anual de eventos, baseada no calendário
gerontológico da OMS e direcionados para os profissionais de saúde que atuam na atenção
primária, para os idosos, familiares e comunidade, a fim de sensibilizar sobre as questões
inerentes ao processo de envelhecimento e velhice: Dia Mundial da Saúde Bucal, Dia Mundial
da Atividade Física, Dia Mundial da Prevenção de Quedas nos Idosos, Dia Mundial do
Alzheimer, Dia Mundial da Depressão, Semana do Idoso, Curso de Orientação para Cuidadores
Informais de Idosos e ENAGE, o evento científico da unidade.

17

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

17.1 SUPRIMENTOS
O setor de Suprimentos do AME CRI Idoso Norte é considerado uma área de apoio,
responsável por todo o processo de aquisição de produtos e serviços (de acordo com as
políticas da SES-SP e da ACSC), desde a solicitação das compras até o recebimento,
armazenamento no estoque e dispensação dos produtos e ou execução do serviço, visando
garantir o atendimento a todas as áreas da unidade. É composta pelos setores de compras,
almoxarifado e farmácia.
Além de responsabilizar-se pela farmácia localizada nas dependências do AME, a gestão de
suprimentos também administra outro setor técnico-administrativo, a Farmácia Dose Certa
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– Mandaqui. Este setor é responsável pelo recebimento, armazenamento e dispensação de
medicamentos oriundos da Fundação para o Remédio Popular do Governo do Estado de São
Paulo (FURP), de forma segura e eficaz para os pacientes do Conjunto Hospitalar Mandaqui e
moradores da região.
Dentre as melhorias implantadas ao longo dos anos no setor de suprimentos, podem ser
citadas: participação nos processos corporativos de compras da ACSC, visando à redução de
custos com a implantação do Portal de Compras; uso do leitor de código de barras no
inventário; implantação de cotas; melhoria na identificação dos pedidos de materiais e
medicamentos para os setores; informatização do livro de psicotrópicos (Portaria 344/98).
17.2 INFRAESTRUTURA
O setor de Infraestrutura do AME CRI Idoso Norte está organizado em 4 grandes áreas:
Higiene e Limpeza, Segurança Patrimonial, Manutenção e Engenharia Clínica.
O serviço de Higiene e Limpeza tem como finalidade garantir a limpeza concorrente e terminal
e promover a desinfecção dos setores e superfícies, contribuindo com o controle das infecções
relacionadas à assistência em saúde.
O serviço de segurança patrimonial é responsável em exercer preventivamente a proteção a e
segurança dos profissionais, usuários e do patrimônio do AME CRI Idoso Norte, obedecendo as
normas e regulamentos vigentes. O setor realiza o monitoramento da unidade através do
sistema de câmeras, controle de acessos e rondas frequentes, a fim de mitigar riscos à
unidade e à integridade física das pessoas.
O setor de manutenção trabalha com foco nas manutenções corretivas e preditivas,
abrangendo os serviços civis, de hidráulica, elétrica, transporte interno de mobiliário e
instalação de acessórios. Foram realizadas ações sustentáveis com o objetivo de reduzir o
consumo de energia elétrica, água e promover a gestão dos resíduos da unidade. Destacam-se
algumas ações de relevância: substituição gradativa das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas
de LED; substituição das válvulas de descarga nos sanitários por sistema de caixa acoplada;
conscientização dos colaboradores sobre a importância do desenvolvimento sustentável e
medidas na redução do consumo, através de palestras e informativos. Em estudo, reforma das
cabines primária e secundária para melhor distribuição da carga de energia elétrica.
O setor de Engenharia Clínica tem como principal objetivo otimizar os serviços relacionados
aos equipamentos médicos.
controle

de

equipamentos

No AME, atua operacionalmente com as seguintes atribuições:
médico-hospitalares

e

seus

componentes;

realização

ou

acompanhamento de manutenção preventiva e corretiva.
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17.3 SETOR FINANCEIRO
Cabe ao setor Financeiro do AME CRI Idoso Norte a responsabilidade pela operacionalização
dos processos financeiros, garantindo o melhor resultado e pautando-se sempre pelo zelo e
transparência na utilização dos recursos públicos. Constitui responsabilidade do setor analisar
os processos e atividades, garantindo a melhor combinação do resultado e o cumprimento das
obrigações contratuais, bem como a comunicação de todos os assuntos relativos às operações
financeiras da instituição, de forma precisa e no momento oportuno.
A performance financeira é mensurada através do demonstrativo contábil operacional e do
fluxo de caixa. Mensalmente, o AME CRI Idoso Norte insere no site Gestão em Saúde da SESSP as suas receitas e despesas operacionais, permitindo a visualização e a análise da saúde
financeira da instituição.
Todos os lançamentos e atividades contábeis e financeiras são analisados e auditados pela
ACSC e por uma auditoria independente, que em conjunto com a unidade trabalha através de
uma correta e eficiente gestão financeira, na busca do equilíbrio econômico-financeiro da
unidade e na melhor gestão dos recursos públicos.
O setor financeiro implantou diversos processos de melhorias nos últimos anos, garantindo a
confiabilidade nos processos ao gerar informações mais transparentes e organizadas: melhor
controle

dos

recursos

públicos;

programação

de

pagamento;

implantação

de

novas

ferramentas para gerenciamento de notas fiscais; implantação do Portal de Apoio para
gerenciamento dos impostos.

18

CONTROLE FINANCEIRO

18.1 ORÇAMENTO
O AME CRI Idoso Norte segue um orçamento anual de atividades, que é inserido no site do
SOSS (Sistema de Organização Social de Saúde) de acordo com as instruções da SES-SP. Ele
é previsto e é consoante com o Planejamento Estratégico da unidade, sendo estabelecido e
compartilhado com a ACSC.
18.2 ESTATÍSTICAS E INFORMAÇÕES
Para manter informada a Coordenadoria de Serviços de Saúde da Secretaria de Estado da
Saúde em relação ao cumprimento das metas quantitativas e qualitativas estipuladas no
Contrato de Gestão, são geradas mensalmente estatísticas e informações que são inseridas no
site Gestão em Saúde. Essas metas são informadas através dos relatórios: de atividade
assistencial; de indicador de qualidade; de demonstrativo contábil operacional; relatório de
fluxo de caixa e custos.
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A análise e validação dos relatórios são realizadas pelo setor Financeiro em conjunto com a
Diretoria da unidade e as oscilações observadas são enviadas aos gestores dos setores
envolvidos para que os mesmos justifiquem as alterações ocorridas e tomem as ações
pertinentes.
18.3 AUDITORIA
O AME CRI Idoso Norte recebe anualmente auditorias externas dos seguintes órgãos:
Secretaria do Estado da Saúde; Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; Secretaria da
Fazenda; Auditoria Independente e Administração Corporativa ACSC.
18.4 CONTROLE DE BENS
O subsetor de Patrimônio tem como objetivo controlar e organizar todos os bens da unidade de
forma lógica, com as funções de controle patrimonial, utilização, guarda, conservação, zelo e
baixa dos seus bens permanentes.
Todos os procedimentos relacionados ao setor de Patrimônio são norteados pelas diretrizes do
Contrato de Gestão, obedecendo às legislações vigentes, de forma a atender à Lei
Complementar 846/98, e em conjunto com a SES-SP.
18.5 CONTRATOS
A gestão dos contratos do AME CRI Idoso Norte é responsável por manter atualizadas as
informações de todos os contratos em sistema informatizado, tanto da SES-SP, como da ACSC.
A formalização de cada contrato segue regras pré-definidas, tendo como premissa a consulta
ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) e ao
Portal da Transparência do Governo do Estado de São Paulo. Em 2017 a SES implantou o
portal de finanças, sistema utilizado pelo setor financeiro para realizar a gestão dos contratos.
18.6 FATURAMENTO
O subsetor de Faturamento tem a finalidade de levantar e processar os dados relativos a todos
os atendimentos ambulatoriais, para efetivar o lançamento de acordo com as normas
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
O Faturamento tem a função de gerar dados precisos, para garantir a confiabilidade das
informações entregues à SES-SP e à DRS I (Diretoria Regional da Saúde Capital I), cumprindo
um calendário já estabelecido por estas instituições.
O subsetor responsabiliza-se pela realização da análise crítica da documentação, verificando as
Fichas de Atendimento Ambulatorial (FAA), para posterior lançamento das consultas, exames e
procedimentos executados. Buscando atender ao Contrato de Gestão, o subsetor também tem
a responsabilidade de realizar as atualizações das versões do Boletim de Produção
Ambulatorial (BPA) e Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), conforme
atualizações do site e realizar a entrega do movimento aos órgãos competentes.
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COMUNICAÇÃO

O setor de Comunicação do AME CRI Idoso Norte atua nas divulgações das informações
relevantes do serviço, atendendo às premissas da assessoria de imprensa da SES-SP.
O processo de divulgação interna tem por foco atender a todos os colaboradores e é realizada
por meio de comunicados internos disseminados através de e-mails e murais de avisos.
A comunidade local e os pacientes recebem as informações pertinentes ao funcionamento do
serviço, assim como a divulgação das atividades programadas e eventos através de e-mail
marketing, publicações no site, redes sociais e impressos que são distribuídos internamente e
nos murais de aviso.
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA:

20.1
ESPECIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DO PLANO
OPERACIONAL 2020
20.1.1

PLANILHA 07 – CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO MENSAL
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20.1.2

PLANILHA 04 – ORÇAMENTO FINANCEIRO ANUAL
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PLANILHAS DO PLANO OPERACIONAL

21.1

PLANILHA 02 – ATIVIDADE ASSISTENCIAL
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21.2

PLANILHA 03 – DEMONSTRATIVO DAS ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS
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21.3

PLANILHA 05 – ATIVIDADE ASSISTENCIAL MENSAL
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21.4

PLANILHA 06 – ATIVIDADE ASSISTENCIAL MENSAL SADT
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA INSTITUIÇÃO

23

CD (MÍDIA GRAVÁVEL)
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