
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

4' TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÉNIO DE

COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA N' 04/2017,

PARA A REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO, QUE
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DIADEMA E A
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
DIADEMA

O MUNICÍPIO DE DIADEMA. pessoa jurídica de direito público intemo. com sede na Rua
Almirante Barrosã, n' 111. Vila Santa Dirce, Diadema, Estado de São Paulo. inscrito no

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob n' 46.523.247/0001-93.

neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Dra. Rejane Calixto Gonçalves,
e a IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA, devidamente

inscrita o CNPJ sab Q n". 59.168.948/0001-01, isenta de Inscrição Estadual, com sede na
Rua Dois de Julho, 465 -- Jd. Canhema, Diadema, declarada de utilidade pública pela Lei
Municipal no 407/1970, neste ato representada por seu Provedor, Mário Sérgio Franciscon

brasileiro, casado, dentista, portador do RG n' 8.492.331 e inscrito no CPF/MF sob o n'
929.91 7.858-531 celebram o 4o Termo Aditivo ao Termo de Convênio n' 04/2017, mediante

as cláusulas e condições a seguir estipuladas, que mutuamente aceitam e outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogada a vigência do canvênia n' 04/2017 celebrado entre o MUNICÍPIO e a

ENTIDADE, em 12 (doze) meses, com a convalidação dos ates praticados a contar de
01/01/2021 e possibilidade de prorrogação nos limites fixados pela lei.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

Para a realização do objeto conveniado e dentro de suas respectivas responsabilidades, os

partícipes deverão observar a programação detalhada no Plano de Trabalho, parte
integrante do presente instrumento (Anexo 1), contendo as metas a serem atingidas, os

respectivos prazos de suas execuções e a fomla de financiamento das atividades.

Parágrafo Primeiro - Para fins de cumprimento integral de metas e atividades realizadas,

sem. portanto. alteração no recebimento integral dos recursos mensais repassados para a
CONVENIADA. considerar-se-á como variação satisfatória de atendimento o percentual de

@
20% (vinte por cento) para mais ou para menos.

® «7b. qç-

../

Avenida Antõnio Piranha, 700 - 3' andar -- Prédio Anexo -- Cer#ro, Diadema/SP. CEP: 0991 1 -1 60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Parágrafo Segundo - As atividades serão realizadas conforme PLANO OPERATIVO DE

TRABALHO, Anexo 1. apresentado pela CONVENIADA e aprovado pelo MUNICÍPIO, e terá
como base as orientações técnicas da Secretaria Municipal de Saúde

Parágrafo Terceiro -- Poderá a CONVENIADA ultrapassar a quantidade de atendimento

prevista no $1' desta cláusula além da margem de 20% (vinte por cento) mediante

solicitação prévia e autorização expressa da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se as demais Cláusulas e Condições do Convênio não especificamente alteradas

por este Instrumento.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente Temia Aditivo foi

lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e fomla. assinadas pelas partes. na presença das
testemunhas abaixo.

Diadema, 29 de janeiro de 2021

Secretária Municipal de Saúde

ã CASA DE MISERICÓRDIA DE DIADEMAIRMANDADE DE $
Mário Sérvio Franciscon

Provedor

TESTEMUN

Nome

RG no

ÕNome

RG n' .qé).c2qd..Oú4-OJaq. lao

CPF/MF Ro q:4.4. Oa1- 53q
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ANEXOI

PLANO DE TRABALHO - 2021
(Vigência JAN/21/ a DEZ/21)

CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO

1 . DADOS DA ORGANIZAÇÃO

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Diadema
CNPJ: 59.168.948/0001 -01
Rua Dois de Julho. 465 -- Jardim Canhema -- Diadema -SP
Tel / Fax: 4072-6300
www.santacasa.diadema. com. br

CEP: 09941-540

2. REGISTROS, TÍTULOS E INSCRIÇÕES

Utilidade Pública Municipal (407/70 em O1/1 2/70)
Utilidade Pública Estadual (Lei. N. ' 606 em 17/12/74).
Utilidade Pública Federal (687/92 em 25/1 1/92)
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde
Portaria n' 25, de 10 de janeiro de 2019.
CREFITO -- Conselho Regional de Fisioterapia - Registro n'. 770-SP
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - N'. CEVS: 351 380101-865-000003-1-0

3. REPRESENTANTES LEGAIS E RESPONSÁVEIS TÉCNICO

Representantes Legais

Mário Sérgio Franciscon -- Provedor
Francisco Marçano Neto - Tesoureiro
Luciana Nogueira de B. Coelho - Gestora Administrativa

Responsáveis Técnicas
Camila Bisconsin Felder -- CREFIT0/3 - 54952-F
Camila de Souza Faustino -- CREFIT0/3 - 74973-F

4. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

bjêly[9Zg..Jur dica: Associação sem fins económicos. de natureza beneficente e fi]antrópica

Atendimento Ambulatorial
Atendimento Hospitalar

sim (X)
sim

nao
não (X)
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5. PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS

5.1 Missão

Proporcionar atendimento fisioterapêutico de excelência, com profissionais
capacitados, zelando pela ética, cordialidade e respeito, promovendo assim o bem-estar
físico através dos programas de prevenção. conscientização e reabilitação do paciente .

5.2 Visão

Ser referência em reabilitação física com prafissionais cada vez mais qualificados e
equipamentos de tecnologia avançada.

5.3 Valores

Respeito
Etica
Atendimento humanizado
Credibilidade
Transparência

5.4 Objetivo

Oferecer qualidade de vida aos pacientes, atuando na habilitação. reabilitação e
prevenção por meio de técnicas e programas especializados, priorizando o acolhimento e
humanização do atendimento clínico ambulatorial, promovendo funcionalidade.
independência e mobilidade

6. JUSTIFICATIVA

A fisioterapia dentro do âmbito ambulatorial diagnostica (funcionalmente), previne e
trata os distúrbios do movimento humano decorrentes de alterações de órgãos e/ou
sistemas. Tem como objetivo preservar. manter, desenvolver ou restaurar (reabilitar) a
integridade de órgãos, sistema ou função.

O município de Diadema é considerado a segunda maior densidade demográfica do
Brasil com população superior a 400 mil habitantes. segundo o último senso realizado pelo
IBGE. Sua população é predominantemente de baixa renda o que faz com que a grande
maioria seja desprovida de planos de saúde e por este motivo se utilizem do Sistema
Municipal de Saúde. E estima-se que, atualmente, aproximadamente 25% da população no
Brasil possua algum tipo de deficiência de ordem Física. Visual, Mental ou Auditiva.

Para o atendimento dos habitantes do Município de Diadema que possuem alguma
deficiência de ordem física, a Prefeitura conveniou com a Irmandade de Santa Casa de
Misericórdia de Diadema a realização de atendimentos de fisioterapia ambulatorial. que tem
sido prestado há mais de duas décadas pela Instituição, onde, os pacientes são
encaminhados pelos serviços médicos do Município através da Central de vagas (DRAAC)

O espaço da Santa Casa foi fundado em 1969. No inicio. eram atendidas algumas
poucas especialidades de Saúde, porém em 1989 mudou a foco de atuação ao constatar a

@.
necessidade de serviços de fisioterapia no município.
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No ano de 2008. estabeleceu uma unidade no Quarteirão da Saúde. aumentando
os serviços prestados à população. E ao final de 2015, após uma ampliação na sede
(Canhema), ocorreu a unificação da equipe o que proporcionou a setorização do
atendimento objetivando a especialização dos profissionais e melhora do tratamento
prestado aos pacientes.

A Santa Casa de Misericórdia de Diadema, pela sua atuação, tomou-se referência
de atendimento em Fisioterapia integralmente gratuita no município de Diadema,
destacando-se pela qualidade e humanização.
7. PUBLICO ALVO

O atendimento é destinado a munícipes de Diadema e usuários do SUS (Sistema
Unico de Saúde), encaminhados pela Rede Pública de Atendimento, para tratamento
fisioterapêutico em Traumato-ortopedia, Desportiva e Reumatología, Neurofuncional Adubo
e Pediátrico, Respiratória. Dermatofuncional e Fisioterapia Pélvica, através de guia SADT
emitida pelo médico solicitante

8. LOCAL DE ATENDIMENTO

SANTA CASA - CANHEMA ES: 2035529
Rua Dois de Julho. 465 -- Jardim Canhema - Segunda a Sexta das 7:00 às 1 7:00

9. ESTRUTURA FÍSICA-FUNCIONAL E TECNOLÓGICA

9. 1. Estrutura Física

Descrição dos ambientes usados para o atendimento conforme a especialidade

v' Sala de atendimento em Ortopedia/ Reumatologia/Desportivas
o Sala l ênfase em Coluna Lombar e MMll
o Sala 2 ênfase em Coluna Cervico Torácica e MMSS.

.' Sala de atendimento em Grupo, Palestras e Reuniõesl
-'' Sala de atendimento em Neurofuncional Adulto:
.' Sala de atendimento em Neurofuncional Pediátrica:
.' Sala de atendimento em Fisioterapia Respiratórias
-' Consultório para atendimento em Disfunções Pélvicas e Fisioterapia

Dermatofuncional:
-'' Consultórios para Consultas (2 salas);
#' Sala de Coordenaçãol
v'' Sala Administrativa:
,#' Recepçãol
-'' Arquivo Mortal
.'' Banheiros para uso dos pacientes (sendo 4 adaptados e 6 comuns)l
v' Banheiro para uso dos funcionários (l masculino e l feminino)l
v" Estuque de materiais secosl
v' Depósito de materiais de limpezas
# Copa para funcionáriosl
,/ Loja social.

/ #
)'
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9.2. Capacidade Instalada

Por mês são realizadas em tomo de 3150 atendimentos a pacientes que
necessitam de atenção diferenciada e que apresentam parcial dependência nas
necessidades básicas diárias, e aproximadamente 6220 atendimentos prestados a
pacientes com quadros crónicos estabilizadas, autossuficientes nas necessidades básicas e
em condições físicas satisfatórias, totalizando 9370 sessões mensais. Por dia acontecem
cerca de 470 sessões.

9.3. Equipamentos

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Laser;
Transfer (Guincho elétrico);
Microondas -- Calor par Diatermial
Tens/ Fes/ Russa(Eletroestimulação);
Endophasysl
Terapia combinadas
ARa Frequências
Infravermelhos
Corrente Aussie:
Aparelho de Movimento Continuo Passivo (CPM)
Cadeira Adutora/ Abdutora:
Cadeira Extensora:
Leg pressa
Cross Over=
Bicicletas horizontais:
Cicloergometrosl
Esteiras Ergométricas:
Prancha Ortostática=
Summit;
Aerobike;
Elípticos.

Além de materiais de apoio para Cinesioterapia como: caneleiras. bolas suíças.
bastões, camas elásticas, steps, parapódios. barras paralelas, escada de canto, etc. E
mobiliário especifico para atendimento fisioterapêutico como: tablados, macas. escadas com
2 degraus, espelhos, etc.

9.4. Equipe Técnica

A equipe é composta por 24 Fisioterapeutas que se dividem entre as
especialidades descrüas no item 10, em dois tumos de trabalho (7:00hrs - 12:00hrs e
12:00hrs -- 17:00hrs). Cada período conta com a supervisão e coordenação de uma
responsável técnica.

10. ESPECIALIDADES ATENDIDAS

O atendimento é realizado, nas seguintes especialidades:

® q
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Fisioterapia Traumato-ortopédica. Desportiva e Reumatológica l
Fisioterapia Neurofuncional Adultos
Fisioterapia Neurofuncional da Criança e do Adolescentes
Fisioterapia Respiratórias
Dermatofuncional (Queimados. Alterações Vasculares e Úlceras de Pressão)
Fisioterapia Pélvica.

/
/

10.1. Fisioterapia Traumato-Ortopédica

A Reabilitação traumato-ortopédica funcional se destina a indivíduos com
disfunções neura-músculo-esqueléticas que necessitam de reabilitação e posterior
intervenção preventiva para evitar a recorrência dos sintomas. Através de um conjunto de
intervenções terapêuticas, a fim de restaurar, adquirir ou recuperar a funcionalidade do
indivíduo portador dos mais variados distúrbios cinético-funcionais ou musculoesquelético,
visando o retorno as atividades de vida diária. capacidade de atuação profissional e à
sociedade.

Dentre os distúrbios envolvidos na reabilitação estão

. Maus hábitos posturaisl

. Processos degenerativosl

. Lesões por traumas mecânicosl

. Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT)

l0.2. Fisioterapia Desportiva

A Reabilitação fisioterapêutica desportiva destina-se a atletas profissionais ou
amadores, que venham a desenvolver alguma disfunção neura-musculoesquelética. A
Fisioterapia Desportiva é uma das áreas de especialização do profissional fisioterapeuta,
sua prática e métodos são aplicados no caso de lesões ocasionadas pela prática de alguma
modalidade esportiva. com o propósito de reabilitar e prevenir novas lesões.

Dentre as patologias envolvidas na reabilitação estão

e

e

e

»

8

e

e

Instabilidades articularesl
Desequilíbrios musculares;
Entorses e Tendinites;
Contusões e Distensões musculares=
Lesões ligamentares, articulans e meniscaisl
Pré e PósPoperatório de cirurgias traumato-ortopédicas
Overuse/Overtraining

I0.3. Fisioterapia em Reumaü)logia

A Fisioterapia reumatológica consiste basicamente no tratamento de patologias
crónico-degenerativas. A incidência dessas doenças aumenta com a idade e como são
crónicas, o quanto antes iniciar seu tratamerdo, menores são as chances de desenvolver
sequelas que possam alterar a qualidade de vida do indivíduo. O objetivo da reabilitação é
minimizar dores e incapacidades geradas por tais patologias através da utilização de

'M@
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recursos fisioterapêuticos com exercícios que estimulem a movimentação muscular e
articular buscando assim prevenir a instalação de deformidades. bem como evitar a sua
progressão quando instalada, orientando o paciente e visando sempre manter uma boa
qualidade de vida

Dentre as patologias envolvidas na reabilitação estão

e

e

e

©

8

Artrite reumatoide
Osteoporose;
Osteoartrosel
Fibromialgiat
Entre outras.

Í0.4. Fisioterapia Neurofuncional Adulto

Especialidade fisioterapêutica que atua nas doenças que acometem o Sistema
Nervoso Central ou Per#érico, levando a distúrbios neurológicos, motores e cognitivos. O
objetivo é avaliar os déficits funcionais e através de exercícios direcionados, promover
padrões motores adequados, melhora da força muscular. coordenação motora e equilíbrio.
Atuar na prevenção de defomiidades, marüer ou aumentar a amplitude de movimento,
reduzir a espasticidade. estimular as atividades de vida diária, a alimentação e a orientação
familiar, otimizando assim a qualidade de vida do paciente

Dentre as patologias envolvidas na reabilitação estão

AVE(acidente vascular encefálica);
Parkinson:
Polineuropatial
TCE(traumatismo crânio encefálica)
TRM(traumatismo raquimedular)l
Paralisia faciall
Lesão de plexosl
Entre outras

ÍO. 5. Fisioterapia Neurofuncional Pediátrica

Atendimento a todas as alterações neurológicas congênitas ou adquiridas que
possam interferir em um Sistema Nervoso Central ou Periférico em desenvolvimento. com
técnicas baseadas no desenvolvimento neuropsicomotor nomlal da criança. 0 Objetivo é
estimular o desenvolvimento infantil com olhar atento, pois apesar de ter marcos definidos,
pode variar de criança para crianças e também orientar os pais ou cuidadores no cuidado e
estimulação do paciente. A reabilitação envolve a estimulação precoce, psicomotricidade.
lateralidade, estruturação espacial e orientação temporal.

Dentre as patologias envolvidas na reabilitação estão

Paralisia Cerebral
Atraso psicomotor
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Má fomlação congênita osteomuscular
Doenças neuromuscularesl
Distúrbios mentais e psicológicos;
Anomalias genéticas e cromossõmicas
Má formação congênita do SNC
Entre outras.

l0.6. Fisioterapia Respiratória

Um recurso complementar eficaz no tratamento de grande variedade de doenças
pulmonares agudas ou crónicas.

O objetivo da Fisioterapia Respiratória não se restringe apenas ao tratamento.
engloba também a prevenção às doenças respiratórias e intemações hospitalares. Além
disso, as técnicas e procedimentos aplicados visam a liberação das vias respiratórias, a fim
de retirar os impedimeNos que o ar encontra ao passar por elas e restabelecer um padrão
respiratório funcional. Possibilitando assim. a redução do gasto energético durante a
respiração, melhora da ventilação e menor acúmulo de secreções, além de manter ou
melhorar a mobilidade da caixa torácica e favorecer as trocas gasosas.

O programa de reabilitação pulmonar (PRP), também realizado, tem como
objetivos, principalmente. proporcionar a diminuição das incapacidades física causadas pela
doença respiratória através da melhoria da aptidão física e consequentemente da
performance dos pacientes, proporcionando a reintegração social máxima deste paciente
com a menor incapacidade possível

Dentre as patologias envolvidas na reabilitação estão

Asma brõnquical
Bronquite cíõnical
Enfisema pulmonar
Bronquiectasiasl
Entre outras.

l0.7. Fisioterapia Demlatofuncional

Especialidade que agua na recuperação do sistema tegumentar (pele) cujo seu
comprometimento pode ser relacionado a distúrbios metabólicos, linfáticos, endócrinos
dermatológicas, neurológicos e do sistema osteomioarticular. A utilização de técnicas e
recursos fisioterapêuticos, tendem a acelerar o processo de cicatrização de feridas,
recuperar a amplitude de movimento articular, reduzir possíveis edemas. melhorar a
circulação, manter ou recuperar os movimentos funcionais. proporcionar o carreto
alinhamento das fibras cicatriciais, evitar sequelas ou auxiliar no tratamento de sequelas já
instaladas e principalmente proporcionar o retomo o mais rápido possível às atividades.

Dentre as patologias envolvidas na reabilitação estão

Queimadosl
. Ulceras varicosas:
. Ulceras de pressãol @ l& ''-
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Linfedemasl
Entre outras

l0.8. Fisíotempia Pélvica

Especialidade que envolve a prevenção e tratamento dos distúrbios cinético-
funcionais da pelve, incluindo os ossos, articulações e órgãos pélvicos juntamente com o
assoalho muscular e fáscias. O conjunto destas estruturas é responsável pelas funções
urinárias, fecal e sexual. além de parte da função obstétrica

Assim como qualquer outro grupo muscular, o assoalho pélvica pode e deve ser
trabalhado, com o objetivo de conferir e proporcionar uma melhor qualidade de vida.

A Fisioterapia conta com equipamentos de alta tecnologia que visam o
fortalecimento e treinamento da bexiga e do assoalho pélvica de fobia ativa pelo paciente.
Também são realizados exercícios perineais em ambiente clínico até a criação de total
consciência para realizar exercícios domiciliares.

Dentre as patologias envolvidas na reabilitação estão

Prolapso genitall
Disfunção urinária masculina e feminina
Disfunções fecaisl
Pré e pós-operatóriosl
Algias pélvicasl
Disfunções sexuaisl
Gestação e parto.

11. METODOLOGIA

Ao chegar à Santa Casa o paciente é avaliado (consulta inicial) pelo fisioterapeuta
da especialidade detemlinada de acordo com o seu diagnóstico apresentado na guia SADT.
que irá colher as informações a respeito das condições do paciente, fará a análise dos
exames complementares, bem como realizar o exame físico e a partir dai prescrever a
conduta de tratamento.

A cada 1 0 sessões, será realizada uma reavaliação (consulta), onde são realizadas
alterações na conduta de acordo com a evolução do paciente, ou a alta em casos de
melhora funcional, total ou limite terapêutico.

12. GESTÃO INSTITUCIONAL

12. 1 Desenvolvimento Profissional

A Avaliação de Desempenho é feita em reuniões mensais pelas Coordenações dos
dois períodos (manhã e tarde), juntameNe com a Gestão Administrativa, nas quais são
discutidos os principais pontos relativos ao atendimento pela equipe de fisioterapeutas, bem
como sua conduta profissional. A partir dai são definidas as ações tendo como
instrumentode controle os "feedbacks' realizados ao longo do ano, que são a base de
informação do monitoramento do profissional.

A Educação Permanente é proporcionada na medida da disponibilização de
recurso prevista no Termo de Colaboração, quando possível. e caso contrário, ela é Q

#.
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