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1. APRESENTAÇÃO 

A UNICA – Unidade Clínica Ambulatorial “Dr. Arthur Domingos Fais”, pertence ao 

conjunto de Equipamentos de Saúde que compõem o SIS – Sistema Integrado de Saúde 

do Município de Mogi das Cruzes – SP. É um Centro de Especialidades Médicas voltado 

ao diagnóstico e tratamento e tem como objetivo complementar e apoiar ações da 

Atenção Básica na assistência em saúde oferecida pelo Sistema Único de Saúde - SUS no 

Município de Mogi das Cruzes.  

Inaugurada em 04/02/2012, implantada na Rua Prof.ª Lucinda Bastos, 1769 – 

Jundiapeba – Mogi das Cruzes – SP, com quase dois mil metros quadrados de área 

construída, distribuídos em três blocos: Ambulatório, Academia da Terceira Idade (ATI) 

e Bloco Cirúrgico. São mais de 50 salas para consultórios, procedimentos de 

enfermagem, exames, procedimentos cirúrgicos, farmácia, auditório, entre outros. 

A UNICA é uma unidade municipal gerenciada pelo CEJAM - Centro de Estudos e 

Pesquisa Dr. João Amorim, através do contrato de gestão Nº 67 a partir de 13/08/2018 

com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.  

Em 03/10/2019 através do processo nº39. 377/2019 houve a publicação do Termo 

Aditivo do contrato de gestão Nº 67/18 que teve por objetivo adequar o plano de 

trabalho e a operacionalização do bloco de apoio, destinado a prática de fisioterapia, 

atividades físicas, aquáticas e reabilitação, estendendo-se a população da maior idade 

para o equipamento localizado à Rua Francisco Afonso de Melo, esquina com a Rua 

Jaçanã – Vila Brás Cubas, UNICA -  Fisioterapia e Reabilitação “ Dr. Aristides Cunha Filho”, 

sendo gerenciado pelo CEJAM  a partir do dia 05/10/2019.  

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município de Mogi das Cruzes; decreto nº 19.163 de 20 de março de 

2020 informando sobre estado de calamidade pública, ambos decorrentes a pandemia 

do COVID-19, informamos que as metas contratuais não foram cumpridas em sua 

totalidade no período. 
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2. ESTRUTURA E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES 

 

Todos os colaboradores estão cientes da obrigatoriedade do registro das atividades em 

sua integralidade no sistema de informação implantado pela SMS, porém, corrobora 

para que os cadastros e os registros das atividades realizadas não estejam em sua 

integralidade: à lentidão da rede, a interrupção temporária de conexão de internet e 

instabilidades diárias nos sistemas.  

3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE 

 

O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas nas Unidades, no período de 

01.01.2020 a 31.12.2020 e os indicadores pactuados. 

 

4. VOLUME DE ATIVIDADE ESPERADA 
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5. LINHA DO TEMPO 
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6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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7. INDICADORES DE PRODUÇÃO – ATIVIDADE ASSISTENCIAL 

 

7.1 - Ambulatório de Especialidade 

Demonstrado no quadro abaixo as Consultas Médicas Especializadas no período de 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressaltamos que no período não foi possível o cumprimento da meta contratual 

considerando o a redução dos atendimentos eletivos, devido a pandemia do COVID-19. 

Conforme acordado em reunião de CTA extraordinária do dia 23/03/2020, fica suspensa 

a obrigatoriedade do cumprimento das metas contratuais por 120 dias, sendo 

prorrogada esta obrigatoriedade por mais 30 dias, ou seja, até 31/07/2020. A partir de 

novembro/2020, fica acordado em CTA o cumprimento da meta para as consultas 

médicas especializadas, Exames/SADT e Atendimento Nutricional. 
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Demonstrado no quadro abaixo as Consultas da especialidade de Cirurgião Vascular no 

período de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirurgião Vascular 

 

● Fevereiro/2020, tivemos 21 % de absenteísmo. Informamos que mesmo após a 

confirmação da consulta telefônica e overbooking não foi possível o cumprimento da 

meta contratual em sua totalidade.  

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19.  

● Em maio/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos em consultas 

médicas eletivas, priorizando os usuários que tiveram as consultas suspensas e outras 

situações prioritárias.  
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Demonstrado no quadro abaixo as Consultas da especialidade de Cirurgião Geral no 

período de 2020. 

 

 

Cirurgião Geral 

● Os atendimentos à maior nos meses de janeiro, fevereiro e março/2020 é 

decorrente ao retorno médico dos usuários, referente aos pós atendimentos cirúrgicos 

(Bloco Cirúrgico). 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19.  

● Em maio/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos em consultas 

médicas eletivas, priorizando os usuários que tiveram as consultas suspensas e outras 

situações prioritárias. 
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Demonstrado no quadro abaixo as Consultas da especialidade de Mastologia no 

período de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mastologista 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19.  

● Em maio/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos em consultas 

médicas eletivas, priorizando os usuários que tiveram as consultas suspensas e outras 

situações prioritárias.  
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Demonstrado no quadro abaixo as Consultas da especialidade de Cardiologia no 

período de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Cardiologia 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19.  

● Em maio/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos em consultas 

médicas eletivas, priorizando os usuários que tiveram as consultas suspensas e outras 

situações prioritárias.  

● No mês de dezembro/2020, profissional especialista em Cardiologia esteve de 

licença médica, onde a prestadora de serviço médico, infelizmente não conseguiu a 

contratação temporária desta especialidade no período. A compensação das horas / 

atendimentos será realizada no próximo período. 
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Demonstrado no quadro abaixo as Consultas da especialidade de Urologia no período 

de 2020. 

 

 

Urologia  

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19.  

● Em maio/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos em consultas 

médicas eletivas, priorizando os usuários que tiveram as consultas suspensas e outras 

situações prioritárias.  
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Demonstrado no quadro abaixo as Consultas da especialidade de Dermatologia no 

período de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dermatologia 

● Março/2020 - tivemos 31 % de absenteísmo. Informamos que mesmo após a 

confirmação da consulta telefônica e overbooking não foi possível o cumprimento da 

meta contratual em sua totalidade. 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em maio/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos em consultas 

médicas eletivas, priorizando os usuários que tiveram as consultas suspensas e outras 

situações prioritárias. 
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Demonstrado no quadro abaixo as Consultas da especialidade de Endocrinologia no 

período de 2020. 

 

 

Endocrinologia 

● Março/2020 - tivemos 18 % de absenteísmo. Informamos que mesmo após a 

confirmação da consulta telefônica e overbooking não foi possível o cumprimento da 

meta contratual em sua totalidade. 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em maio/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos em consultas 

médicas eletivas, priorizando os usuários que tiveram as consultas suspensas e outras 

situações prioritárias. 
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Demonstrado no quadro abaixo as Consultas da especialidade de Gastroenterologia no 

período de 2020. 

 

 

Gastroenterologia 

● Março/2020 - tivemos 30% de absenteísmo. Informamos que mesmo após a 

confirmação da consulta telefônica e overbooking não foi possível o cumprimento da 

meta contratual em sua totalidade. 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em maio/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos em consultas 

médicas eletivas, priorizando os usuários que tiveram as consultas suspensas e outras 

situações prioritárias. 
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Demonstrado no quadro abaixo as Consultas da especialidade de Geriatra no período 

de 2020. 

 

Geriatra 

● Março/2020 - tivemos 3% de absenteísmo. Informamos que mesmo após a 

confirmação da consulta telefônica e overbooking não foi possível o cumprimento da 

meta contratual em sua totalidade, pois houve a suspensão dos atendimentos devido a 

pandemia do COVID-19. Ressaltamos que este profissional realiza o atendimento 

exclusivo dos usuários da ATI- Academia da Terceira Idade, ou seja, usuários acima de 60 

anos - grupo de risco - para o COVID-19. 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em agosto/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos em consultas 

médicas eletivas, que foram suspensas devido a pandemia. 
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Demonstrado no quadro abaixo as Consultas da especialidade de Neurologia no 

período de 2020. 

 

 

 

Neurologia 

● Março/2020 - tivemos 22% de absenteísmo. Informamos que mesmo após a 

confirmação da consulta telefônica e overbooking não foi possível o cumprimento da 

meta contratual em sua totalidade, porém ressaltamos que houve também a suspensão 

dos atendimentos eletivos devido a pandemia do COVID-19, a partir de 23/03/2020. 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em maio/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos em consultas 

médicas eletivas, priorizando os usuários que tiveram as consultas suspensas e outras 

situações prioritárias. 
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Demonstrado no quadro abaixo as Consultas da especialidade de 

Otorrinolaringologista no período de 2020. 

 

Otorrinolaringologista 

● Em fevereiro e março/2020 - tivemos o total de 20% e 14% de absenteísmo. 

Informamos que mesmo após a confirmação da consulta telefônica e overbooking não 

foi possível o cumprimento da meta contratual em sua totalidade, porém ressaltamos 

que março/2020 houve a suspensão dos atendimentos devido a pandemia do COVID-19 

a partir de 23/03/2020. 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em maio/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos em consultas 

médicas eletivas, priorizando os usuários que tiveram as consultas suspensas e outras 

situações prioritárias. 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

SADT/ EXAMES 

Demonstrado no quadro abaixo o SADT / Exames no período de 2020. 

 

Ressaltamos que no período não foi possível o cumprimento da meta contratual 

considerando o a redução dos atendimentos eletivos, devido a pandemia do COVID-19. 

Conforme acordado em reunião de CTA extraordinária do dia 23/03/2020, fica suspensa 

a obrigatoriedade do cumprimento das metas contratuais por 120 dias, sendo 

prorrogada esta obrigatoriedade por mais 30 dias, ou seja, até 31/07/2020. A partir de 

novembro/2020, fica acordado em CTA o cumprimento da meta para as consultas 

médicas especializadas, Exames/SADT e Atendimento Nutricional. 
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Demonstrado no quadro abaixo o exame de mamografia no período de 2020. 

 

Mamografia 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em junho/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos para o exame 

de mamografia, priorizando os usuários que tiveram o exame cancelado e outras 

situações prioritárias. 
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Demonstrado no quadro abaixo o exame de ultrassom geral no período de 2020. 

 

Ultrassom Geral 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em junho/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos para o exame 

de ultrassom geral, priorizando os usuários que tiveram o exame cancelado e outras 

situações prioritárias. 

 

 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo o exame de ultrassom doppler no período de 2020. 

 

 

Ultrassom Doppler 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em junho/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos para o exame 

de ultrassom doppler, priorizando os usuários que tiveram o exame cancelado e outras 

situações prioritárias, por este motivo, a meta foi acima do esperado. 

 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo o exame de PAAF – punção aspirativa por agulha fina 

no período de 2020. 

 

 

PAAF- Punção Aspirativa por Agulha Fina 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em junho/2020, conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos para o exame 

de PAAF, priorizando os usuários que tiveram o exame cancelado e outras situações 

prioritárias, por este motivo, a meta foi acima do esperado. 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo exame de PAAG – punção aspirativa por agulha grossa 

no período de 2020. 

 

 

PAAG: Punção Aspirativa por Agulha Grossa 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● No mês de abril/2020 devido a necessidade das usuárias, realizamos o total de 10 

exames de PAAG para a elucidação diagnóstica. 

● Em junho/2020, conforme solicitação do DAT - Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos para o exame 

de PAAG, porém não houve demanda interna e externa para a execução no período. 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo exame de ecocardiograma no período de 2020. 

 

 

Ecocardiograma 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em junho/2020, conforme solicitação do DAT - Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos para o exame 

de Ecocardiograma, priorizando os usuários que tiveram o exame cancelado e outras 

situações prioritárias. 

 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo o exame de teste ergométrico no período de 2020. 

 

 

Teste Ergométrico 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em junho/2020, conforme solicitação do DAT - Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos para o exame 

de Teste Ergométrico, priorizando os usuários que tiveram o exame cancelado e outras 

situações prioritárias, porém não houve demanda interna e externa para a execução 

deste exame no período sinalizado. 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo o exame de Holter no período de 2020. 

 

 

Holter 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em junho/2020, conforme solicitação do DAT - Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos para o exame 

de Holter, priorizando os usuários que tiveram o exame cancelado e outras situações 

prioritárias. 

 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo o exame de mapa no período de 2020. 

 

 

 

Mapa 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em junho/2020, conforme solicitação do DAT - Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos para o exame 

de MAPA, priorizando os usuários que tiveram o exame cancelado e outras situações 

prioritárias. 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo o exame de eletroencefalograma no período de 2020. 

 

 

Eletroencefalograma 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em junho/2020, conforme solicitação do DAT - Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos para o exame 

de Eletroencefalograma, priorizando os usuários que tiveram o exame cancelado e outras 

situações prioritárias, porém não houve demanda interna e externa para a execução 

deste exame no período sinalizado. 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo o exame de eletrocardiograma com laudo no período 

de 2020. 

 

 

Eletrocardiograma  

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em junho/2020, conforme solicitação do DAT - Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos para o exame 

de Eletrocardiograma com laudo, priorizando os usuários que tiveram o exame cancelado 

e outras situações prioritárias, onde a produção foi superior da meta contratualizada 

devido a necessidade dos usuários. 

 

Demonstrado no quadro abaixo o exame de nasofibrilaringoscopia no período de 2020. 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

 

Nasofibrolaringoscopia 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Devido a suspensão temporária do exame a partir do dia 23/03/2020 não foi 

possível o cumprimento da meta contratual integralmente no mês de março/2020. 

● Em julho/2020, conforme solicitação do DAT - Departamento de Apoio Técnico, 

realizamos gradativamente o retorno dos agendamentos e atendimentos para o exame 

de Nasofibrolaringoscopia, priorizando os usuários que tiveram o exame cancelado e 

outras situações prioritárias. 

 

 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

ODONTOLOGIA 

Demonstrado no quadro abaixo a produção dos procedimentos cirúrgicos odontológicos 

no período de 2020. 

 

 

Odontologia Cirúrgica 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em fevereiro/2020 não foi possível o cumprimento da meta contratual em sua 

totalidade devido a necessidade de conserto de equipamentos odontológicos. 

Informamos que a manutenção destes equipamentos é de responsabilidade da SMS. 

● Devido a suspensão temporária do exame a partir do dia 23/03/2020 não foi 

possível o cumprimento da meta contratual integralmente no mês de março. 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

● Nos meses de abril, maio, junho, agosto e setembro/2020 não foram realizados 

procedimentos odontológicos cirúrgicos devido ao alto risco de contaminação e 

transmissão do COVID-19, onde houve a anuência do DRB- Departamento de Rede Básica 

- Supervisão da Odontologia, porém em julho/2020 e outubro/2020 houve a necessidade 

da execução de procedimento cirúrgico odontológico, devido a gravidade dos usuários. 

●  Conforme acordado com o DRB/Supervisão Odontologia, em novembro/2020 

houve a reorganização da meta contratual prevista no contrato de gestão 67/18, onde 

iniciaram-se a retomada dos procedimentos cirúrgicos odontológicos, garantindo a 

segurança dos usuários e profissionais de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo a produção das consultas (triagem e pós operatório) no 

período de 2020. 

 

Consultas (Triagem e Pós Operatório) 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-19. 

● No período de abril à junho/2020, as consultas odontológicas permaneceram 

suspensas, conforme determinação do DBR- Supervisão da Odontologia, devido a 

pandemia do COVID-19. 

● A partir de julho/2020, conforme orientação do DRB- Supervisão da Odontologia 

houve a retomada dos atendimentos odontológicos, priorizando as Gestantes e os Idoso, 

ou seja, alunos da Academia da Terceira Idade. 

● Conforme acordado com o DRB/Supervisão Odontologia, em novembro/2020 

houve a reorganização da meta contratual prevista no contrato de gestão 67/18, onde 

iniciaram-se a retomada dos procedimentos cirúrgicos odontológicos, garantindo a 

segurança dos usuários e profissionais de saúde. 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo a do Atendimento em Fisioterapia no período de 2020. 

 

Fisioterapia 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em março/2020 não foi possível o cumprimento da meta contratual em sua 

integralidade, devido à suspensão dos atendimentos ocasionados pelo COVID-19. 

● No período de abril à dezembro/2020, conforme determinação do DAT/ SMDS os 

atendimentos permaneceram suspensos. Informamos que os profissionais - 

Fisioterapeutas - foram remanejados para o HOSPITAL DE CAMPANHA-COVID-19 e para 

o ANEXO I HMMC COVID-19, atuando na assistência direta ao usuário com COVID-19. 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo a produção do Atendimento Nutricional no período de 

2020. 

 

 

Nutricionista 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

●  Em março/2020 não foi possível o cumprimento da meta contratual em sua 

integralidade, devido a suspensão dos atendimentos eletivos para o profissional 

Nutricionista. 

● Em maio/2020, conforme determinação do DAT/SMS houve a retomada gradativa 

dos atendimentos eletivos para a especialidade de Nutrição. Ressaltamos que os 

atendimentos foram realizados com todas as medidas necessárias para evitar a 

contaminação e transmissão do COVID-19. 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo a produção dos Educadores Físicos – Aulas no período 

de 2020. 

 

 

Educador Físico - Aulas 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em março/2020 não foi possível o cumprimento da meta contratual em sua 

integralidade, devido a suspensão dos atendimentos em grupo/ aulas, conforme 

determinação do DAT/SMS. 

 

 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Bloco Cirúrgico 

Demonstrado no quadro abaixo Procedimentos Cirúrgicos no período de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ressaltamos que no período não foi possível o cumprimento da meta contratual 

considerando o a suspensão dos atendimentos eletivos, devido a pandemia do COVID-

19 em 23/03/2020.Conforme previsto no contrato de gestão 67/18 para a especialidade 

de urologia e mastologia não houve demanda no período, onde houve a compensação 

das horas / produção para as especialidades de Cirurgia Geral, Dermatologia, Vascular e 

Otorrinolaringologista.  

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo a produção dos procedimentos cirúrgicos da 

especialidade de Cirurgia Geral no período de 2020. 

 

 

 

Cirurgia Geral 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

●  No período de abril à dezembro/2020, conforme determinação do DAT/SMS os 

procedimentos cirúrgicos permaneceram suspensos devido a pandemia do COVID-19. 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo a produção dos procedimentos cirúrgicos da 

especialidade de Dermatologista no período de 2020. 

 

Dermatologista 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● A produção à maior nos meses de janeiro e fevereiro/2020 justifica-se devido à 

alta demanda para o procedimento cirúrgico para esta especialidade. 

● No período de abril à dezembro/2020, conforme determinação do DAT/SMS os 

procedimentos cirúrgicos permaneceram suspensos devido a pandemia do COVID-19. 

 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo a produção dos procedimentos cirúrgicos da 

especialidade de Otorrinolaringologista no período de 2020. 

 

Otorrinolaringologista 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● A produção à maior nos meses de janeiro e fevereiro/2020 justifica-se devido à 

alta demanda para o procedimento cirúrgico para esta especialidade. 

● No período de abril à dezembro/2020, conforme determinação do DAT/SMS os 

procedimentos cirúrgicos permaneceram suspensos devido a pandemia do COVID-19. 

 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

Demonstrado no quadro abaixo a produção dos procedimentos cirúrgicos da 

especialidade de vascular no período de 2020. 

 

 

Vascular 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Os atendimentos cirúrgicos para esta especialidade iniciaram-se em 

fevereiro/2020 onde a produção foi a maior para redução da fila de espera. 

● No período de abril à dezembro/2020, conforme determinação do DAT/SMS os 

procedimentos cirúrgicos permaneceram suspensos devido a pandemia do COVID-19. 
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Demonstrado no quadro abaixo o indicador de Taxa de Altas Ambulatoriais no período 

de 2020. 

 

 

Taxa de Altas Ambulatoriais 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Em abril/2020 não foi possível o cumprimento da meta contratual, pois os 

especialistas médicos realizaram apenas os atendimentos de casos prioritários, onde o 

percentual de oferta de alta médica foi de 26 - 9%, porém mesmo durante o cenário 

vivenciado ocasionado pela pandemia COVID-19, foi realizado o cumprimento da oferta 

de Alta Ambulatorial, conforme previsto em contrato de gestão. 
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Demonstrado no quadro abaixo o indicador de Taxa de Absenteísmo das Consultas 

Médicas no período de 2020. 

 

 

Taxa de Absenteísmo das consultas médicas 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Durante o período, mesmo com a pandemia ocasionada pelo COVID-19, não 

houve impacto na taxa de absenteísmo de consultas médicas. 
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Demonstrado no quadro abaixo o indicador de Taxa de cancelamento de Cirurgias no 

período de 2020. 

 

 

Taxa de Cancelamento de Cirurgias. 

● No período de janeiro a março/2020 não houve cancelamento de 

procedimentos cirúrgicos. 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● No período de abril à dezembro/2020, conforme determinação do DAT/SMS os 

procedimentos cirúrgicos permaneceram suspensos devido a pandemia do COVID-19. 
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7.2 - Unica Fisioterapia e Reabilitação 

Demonstrado no quadro abaixo os Atendimentos Fisioterápicos no período de 2020. 

 

Atendimento Fisioterápico 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Interrupção dos atendimentos de fisioterapia em 16/03/2020 devido a pandemia 

do COVID-19 e deslocamento dos profissionais para o Hospital de Campanha para o 

enfrentamento do COVID-19. Em setembro/2020 houve o retorno da equipe para a 

UNICA FISIOTERAPIA e REABILITAÇÃO.  

● Em outubro/2020, conforme determinação do DAT/SMS houve a retomada 

gradual dos atendimentos prioritários de fisioterapia, contando com 4 (quatro) 

profissionais. 
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● Em 26/11/2020, conforme determinação e solicitação do DAT através do ofício 

n°347/2020, houve a transferência de 06 profissionais fisioterapeutas (04 Unica 

Fisioterapia + 02 Unica Jundiapeba) para o enfrentamento a pandemia do COVID-19. 

Demonstrado no quadro abaixo a produção de Atendimento Nutricional no período de 

2020. 
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Atendimentos em Nutrição 

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Interrupção dos atendimentos de nutrição em 16/03/2020 devido a pandemia do 

COVID-19 e deslocamento do profissional para o HMMC- Hospital Municipal de Mogi das 

Cruzes para apoio no enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme determinação 

do DAT/SMS. 

● Em novembro houve o retorno do profissional para a unidade, onde foi possível o 

cumprimento parcial das atividades executadas no período, devido a pandemia do 

COVID-19. 

● Em 09/12/2020 profissional é transferido temporariamente para o ANEXO I 

HMMC- COVID-19, conforme solicitação do DAT ofício nº 347/2020, para o 

enfrentamento da pandemia do COVID-19. 
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Demonstrado no quadro, abaixou as Atividades Físicas (Academia / Dança) e 

Hidroginástica no período de 2020. 

 

 

Atividades Físicas (Academia / Dança) e Atividade Aquática (Hidroginástica)  

● Conforme solicitação do DAT- Departamento de Apoio Técnico da SMS, a partir 

do dia 23/03/2020 houve a suspensão temporária dos atendimentos eletivos. 

Considerando o decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 que declara situação de 

emergência no município devido a pandemia do COVID-19  e nº 19.163 de 20 de março 

de 2020  declara estado de calamidade pública, também devido a pandemia do COVID-

19. 

● Interrupção das atividades físicas / atividades aquáticas em 16/03/2020 devido a 

pandemia do COVID-19, sem previsão de retorno das atividades. Os profissionais 

realizaram outras atividades no período como:  bloqueio de cadastro SIS, monitoramento 

telefônico COVID-19, aulas por videoconferência através do Google Meet e atividades 

online com temas motivacionais. 
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Demonstrado no quadro abaixo a produção da Oficina de Artesanato e Aula de 

Informática Atendimento Nutricional no período de 2020. Informamos que para estas 

categorias não há meta no contrato de gestão. 
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8. PESQUISA DE OPINIÃO E OUVIDORIAS 

 

Todas as ouvidorias e pesquisas de opinião são avaliadas pelo responsável da UNICA- 

Jundiapeba e UNICA Fisioterapia e Reabilitação, quando necessário estes apuram os fatos 

e adotam as providências oportunas. No caso de reclamações, os abarcados são 

participados para que elucidem os fatos. Em relação aos elogios, todos os envolvidos são 

noticiados e parabenizados com orientação de divulgação em mural específico na 

unidade. Ressaltamos que a unidade está empenhada no incentivo e oferta do formulário 

de pesquisa de satisfação para o usuário/acompanhante, porém é importante esclarecer 

que é notável a oferta, porém não ocorre a devolução por parte do 

usuário/acompanhante, visto que há o controle interno da unidade, ocasionando 

também o desperdício e gasto desnecessário de folha de papel sulfite A4 e impressão.  
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Demonstrado no quadro abaixo Taxa de Satisfação de Usuários no período de 2020. 

UNICA JUNDIAPEBA 

 

● Devido a pandemia do COVID-19 houve a diminuição de circulação de usuários / 

familiares na unidade, ocasionando a ausência de pesquisa de satisfação de usuários nos 

meses de maio e junho/2020. 

UNICA Fisioterapia e Reabilitação 

 

● No período de abril à outubro/2020 houve a interrupção das atividades devido a 

pandemia do COVID-19, por este motivo a ausência de pesquisa de opinião na unidade. 
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9. PLANO DE TRABALHO 

 

UNICA Jundiapeba 
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UNICA Fisioterapia e Reabilitação 
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10. PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS – SECRETARIA DA SAÚDE 

 

Abaixo a relação dos protocolos assistenciais que são utilizados pela equipe da unidade 

oferecidos pela SMS. 

Programa Municipal de Planejamento Familiar - Revisão 2020 

- Protocolo de Consulta de Enfermagem no Pré Natal- Revisão 2020 

- Protocolo do Exame de Papanicolau e Exame das Mamas para Enfermeiros- Revisão 
2020 

- Protocolo de Assistência a Exposição Ocupacional a Material Biológico- Revisão 2018 

- Protocolo de Assistência às Vítimas de Violência/Abuso Sexual - Revisão 2019 

- Protocolo de Testes Rápidos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C - Revisão 2019 

- Protocolo de Tratamento e Prevenção de Feridas- Revisão 2015 
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11. ROTINA ASSISTENCIAL 

 

Abaixo a relação das rotinas e fluxogramas assistenciais: 

 Rotina e Fluxograma Assistencial – de Pressão Arterial 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Verificação de Glicemia Capilar 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Circunferência Abdominal 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Pesagem e/ou Altura de Adulto ou Criança Abaixo de 
Um Metro 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Pesagem e/ou Altura Adulto 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Sala de Procedimentos 3 e 3B  

Rotina Fluxograma Assistencial – Sondagem Vesical de Demora e Alívio - Feminina 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Sondagem Vesical de Demora e Alívio - Masculina 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Entrega de Resultados de Anatomopatológico 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Sala de Nebulização 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Sala de Medicação 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Medicação Nasal 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Medicação Via Cutânea 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Medicação Via Endovenosa 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Medicação Via Intramuscular 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Medicação Via Oral 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Medicação Via Subcutânea 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Coleta Laboratorial 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Realização de Curativo Diário 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Realização de Curativo Bota de Unna 
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Rotina e Fluxograma Assistencial – Desinfecção de Cabos e Lâminas de Laringoscópio 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Armazenamento de Artigos Esterilizados 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Desinfecção de Almotolias 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Desinfecção de Inaladores 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Lavagem de Instrumentais 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Transporte de Material Contaminado 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Desinfecção de Ambú 

Rotina e Fluxograma Assistencial - Esterilização 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Identificação e Validade de Embalagens 

Rotina e Fluxograma Assistencial – Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) 
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12. REVISÃO DE PRONTUÁRIOS 

Mensalmente a Comissão de Revisão de Prontuário analisa por amostragem os 

prontuários dos pacientes da unidade com a finalidade de avaliar o conjunto de 

informações dos itens que deverão constar obrigatoriamente e à qualidade das 

anotações dos profissionais, bem como a identificação a guarda e manuseio dos referidos 

prontuários, conforme demonstrado no quadro abaixo. Após a análise as inconsistências 

são pontuadas prontamente aos profissionais com orientações quanto à qualificação das 

anotações nos prontuários de atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

13. MANUTENÇÃO 

 

A manutenção preventiva, preditiva e corretiva é realizada permanentemente regulada 

e supervisionada pela gerência da unidade. 

 

14. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE 

 

Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde a partir de março/2020 a unidade 

reorganizou toda a rotina de atendimento eletivo, dispensário de medicamentos, 

SADT/Exames,  entre outras adequações (ampliação do quantitativo de dispensers de 

álcool gel, informativo sobre a necessidade do uso obrigatório de máscara facial e 

distanciamento social, além de ações de conscientização para higienização das mãos e 

enfrentamento do novo cenário) no intuito de prevenir a disseminação do COVID-19 

entre os usuários e profissionais de saúde garantindo o atendimento seguro e com 

qualidade para o munícipe. 

Houve também a suspensão do Termo de Compromisso – celebrado em novembro/2019, 

para a redução da fila de consultas e  SADT/Exames, devido a pandemia do COVID-19, 

porém  enfatizamos que a retomada gradativa para a finalização dos Exames/ SADT foi 

realizada de maneira segura, evitando a aglomeração dos usuários na Unidade de Saúde. 

Intensificamos o planejamento das atividades direcionadas para a certificação de 

qualidade - ONA – nível 1. 

Em 2020 realizamos a implantação da distribuição de senhas numéricas para o serviço de 

agendamento – regulação – onde verificamos que esta implantação foi positiva para os 

usuários e colaboradores.  
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Realizamos também a URA – unidade de resposta audível em parceria com a SMS, para 

melhor distribuição das ligações telefônicas que os usuários e ou familiares realizam para 

a unidade.   

Abaixo o registro fotográfico de alguns eventos/ orientações realizadas no período de 

Janeiro a Março de 2020. 

Aula de Artesanato: Desempenha um papel fundamental na saúde. Isso porque, além de 

exercitar o corpo, ela também estimula a mente do idoso. Assim, ele consegue lidar 

melhor com as mudanças psicológicas da terceira idade. Essa metodologia acaba sendo 

uma maneira de expressão. 
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● Palestra sobre ARBOVIROSES: Sintomas, causas e tratamento 

 

 

● Mobilização Social contra o AEDES AEGYPTI 

Orientações sobre a Prevenção da Proliferação do Mosquito 
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● Oficina de Carnaval - Programa de Voluntariado Dr. Conforto - CEJAM 

Oficina de Máscaras e Orientação sobre Prevenção de IST 

 

● Orientações Pré- Carnaval: Festa de Carnaval com foco na  Prevenção de IST e 

Distribuição de Preservativos 
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● Grupos de Nutrição 

Tem objetivo de desenvolver a  autonomia nos portadores de HAS e Diabetes para o 

autocuidado e controle da doença, permitindo que as pessoas permaneçam saudáveis e 

com qualidade de vida o maior tempo. Orienta-se também sobre estratégias e ações que 

visam prevenir doenças e complicações em populações de risco, como idosos. 

 

● Osteoporose 

Prevenção e tratamento 
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Observação: após o período de pandemia do COVID-19. 

● Maio/2020: Lavagem das Mãos: intensificação sobre a lavagem das mãos para 

todos os profissionais que atuam na unidade de saúde. 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

● Junho/2020:  Doações de 568 peças produzidas pelas alunas da Oficina de 

Artesanato da unidade para o Fundo Social de Mogi das Cruzes/SP, contendo 

casaquinhos, sapatinhos, luvinhas e touquinhas para bebê, mantas de colo, cachecol, 

lembranças de chá de bebê, bolsas, carteiras, tiaras, enfeites natalinos, luvas e toucas p 

adultos, toalhas, bate-mãos e panos de pratos bordados, mantas para bebê e adultos, 

saquinhos para bebê, ponchos infantil, almofadas, jogos da memória em EVA, mandalas 

em linha Olho de Deus, faixas para cabelo, marcadores de páginas em EVA , pintura em 

vidros e reciclagem com latas ( porta trecos), tigelas de papietagem, quebra-cabeça em 

feltro, naninhas, sacolinhas pedagógicas, entre outros. Doação de peças artesanais, para 

o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, confeccionadas pelos Alunos que 

frequentaram as aulas ministradas pela Oficineira da UNICA FISIOTERAPIA e 

REABILITAÇÃO. 
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● Grupos Motivacionais 

Atividade em Grupo através de Bate Papo em Vídeo Online com a abordagem sobre a 

importância do autocuidado e a auto estima na terceira idade. 
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Grupos de atividades físicas e meditação. 

 

Teste Rápido: Feita a ação de testagem (teste rápido) para as Hepatites Virais com os 

colaboradores da unidade, com o objetivo do diagnóstico precoce, educação em saúde e 

cuidado com a saúde do colaborador 
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Uso correto de máscara facial: Orientação para todos os colaboradores da unidade e 

prestadores de serviço sobre a utilização correta, manuseio, descarte e 

acondicionamento da máscara utilizada pelos profissionais de saúde, visando o uso 

adequado e a prevenção de contaminação pelo COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

Palestra com a Enfermeira Obstétrica Níssia Barreiros e orientação de forma lúdica 

sobre o aleitamento materno. 

 

 



CONTRATO DE GESTÃO nº 67/2018 – UNICA ESPECIALIDADES E UNICA FISIOTERAPIA 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEPROCESSO Nº 21.723/2019 e 39.377/2019 

 

• Meta Internacional de Segurança do Paciente - Higienização da Mãos – Treinamento 

para 

os colaboradores e prestadores de serviço sobre a importância da Higienização das mãos 

corretamente, com o intuito de prevenir infecções relacionadas a assistência a saúde. 

 

● Grupos motivacionais, de atividades físicas e meditação 
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Treinamento em Saúde - Higienização das mãos  
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● Conscientização sobre Prevenção do COVID-19 - Distribuição de Máscaras de 

Proteção 
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Rotulagem Nutricional 

Orientações aos colaboradores sobre as propriedades nutricionais de um alimento, 

compreendendo a declaração de valor energético e os principais nutrientes. 
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SIPAT- Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho 
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SIPAT – setembro Amarelo 
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Palestra Online sobre Prevenção do Câncer de Mama - Outubro Rosa 
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15.  CONCLUSÃO 

 

No decorrer do ano de 2020 as Metas pactuadas foram acompanhadas e discutidas em 

reuniões mensais pela Comissão Técnica de Acompanhamento, entre membros do 

CEJAM e da Secretaria Municipal de Saúde, onde foi possível a verificação do 

cumprimento global efetivo no período de janeiro e fevereiro/2020. A partir de 

23/03/2020 os atendimentos eletivos foram suspensos, conforme determinação do DAT- 

Departamento de Apoio Técnico da SMS, o Decreto nº19.140 de 17 de março de 2020 

que declara situação de emergência no município devido a pandemia do COVID-19 e nº 

19.163 de 20 de março de 2020 declara estado de calamidade pública, também devido a 

pandemia do COVID-19. 

Os profissionais onde os atendimentos permaneceram suspensos, diante ao cenário – 

Educador Físico, Oficineira, Técnico de Informática – conforme orientação da SMS, 

realizaram o bloqueio de cadastro do SIS, monitoramento através de ligação telefônico 

para casos suspeitos e confirmados de COVID-19 e atividades on-line para os idosos, ou 

seja, alunos que frequentavam a ATI- Academia da Terceira Idade. 

Em junho houve a retomada gradativa dos atendimentos eletivos. 
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LUSÃO 

16.  QUADRO FINANCEIRO 
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