
 

 

 

 

 
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 – CEP: 09941-540. 

Tel / Fax: 4072-6300 

www.santacasa.diadema.com.br 

 
2. REGISTROS, TÍTULOS E INSCRIÇÕES  

 
Utilidade Pública Municipal (407/70 em 01/12/70) 

Utilidade Pública Estadual (Lei. N. º 606 em 17/12/74). 

Utilidade Pública Federal (687/92 em 25/11/92) 

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 nº 25, de 10 de janeiro de 2019. 

CREFITO – Conselho Regional de Fisioterapia – Registro nº. 770-SP 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Nº. CEVS: 351380101-865-000003-1-0 

 
3. REPRESENTANTES LEGAIS E RESPONSÁVEIS TÉCNICO 
 
Representantes Legais:  

Mário Sérgio Franciscon – Provedor 
Francisco Mariano Neto – Tesoureiro 
Luciana Nogueira de B. Coelho – Gestora Administrativa 
 
 
 
Responsáveis Técnicas:  
 
Camila Bisconsin Felder – CREFITO/3 - 54952-F  
Camila de Souza Faustino – CREFITO/3 - 74973–F 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  
4. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE  
 

Natureza Jurídica: Associação sem fins econômicos, de natureza beneficente e 
filantrópica. 

 
Atendimento Ambulatorial:   sim  X não  
Atendimento Hospitalar:   sim   não    X 

 
 
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 profissionais cada vez mais qualificados e 
equipamentos de tecnologia avançada. 
 
5.3 Valores 
 
- Respeito  

- Ética 
- 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 início, eram atendidas 
algumas poucas especialidades de Saúde, porém em 1989 mudou o foco de atuação 
ao constatar a necessidade de serviços de fisioterapia no município. 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, tornou-se 
referência de atendimento em Fisioterapia integralmente gratuita no município de 
Diadema, destacando-se pela qualidade e humanização. 

 

7. PÚBLICO ALVO  

 

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

     
8. LOCAL DE ATENDIMENTO 
 
SANTA CASA - CANHEMA – CNES: 2035529 

Rua Dois de Julho, 465 – Jardim Canhema - Segunda a Sexta – das 7:00 às 17:00 
 
 
9. ESTRUTURA FÍSICA-FUNCIONAL E TECNOLÓGICA  

 
9.1. Estrutura Física  

  
Descrição dos ambientes usados para o atendimento conforme a 

especialidade. 
 

 Sala de atendimento em Ortopedia/ Reumatologia/Desportiva; 
o Sala 1 ênfase em Coluna Lombar e MMII, 
o Sala 2 ênfase em Coluna Cervico Torácica e MMSS, 

 Sala de atendimento em Grupo, Palestras e Reuniões; 
 Sala de atendimento em Neurofuncional Adulto; 

 



 

 

 
 
 
 

 Sala de atendimento em Neurofuncional Pediátrica; 
 Sala de atendimento em Fisioterapia Respiratória; 
 Consultório para atendimento em Disfunções Pélvicas e Fisioterapia 

Dermatofuncional; 
 Consultórios para Consultas (2 salas); 
 Sala de Coordenação; 
 Sala Administrativa; 
 Recepção; 
 Arquivo Morto; 
 Banheiros para uso dos pacientes (sendo 4 adaptados e 6 comuns); 
 Banheiro para uso dos funcionários (1 masculino e 1 feminino); 
 Estoque de materiais secos; 
 Depósito de materiais de limpeza; 
 Copa para funcionários; 
 Loja social. 

 
 9.2. Capacidade Instalada   

 
Por mês são realizadas em torno 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 crônicos estabilizados, 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 por Diatermia; 
 Tens/ Fes/ Russa (Eletroestimulação); 
 Endophasys; 
 Terapia combinada; 
 Alta Frequência; 
 Infravermelho; 
 Corrente Aussie; 
 Aparelho de Movimento Continuo Passivo (CPM);  
 Cadeira Adutora/ Abdutora; 
 Cadeira Extensora; 
 Leg press; 
 Croos Over; 
 Bicicletas horizontais; 
 Cicloergometros; 
 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 descritas no item 10, em dois turnos 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: 

 
 Fisioterapia Traumato-ortopédica, Desportiva e Reumatológica; 
 Fisioterapia Neurofuncional Adulto; 
 Fisioterapia Neurofuncional da Criança e do Adolescente; 
 Fisioterapia Respiratória; 
 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 neuro-músculo-esqueléticas que necessitam de reabilitação e posterior 
intervenção preventiva para evitar a recorrência dos sintomas. Através de um conjunto 
de intervenções terapêuticas, afim 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 posturais;  

 Processos degenerativos;  

 Lesões por traumas mecânicos; 

 Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT). 
 

 10.2. Fisioterapia Desportiva 
 

A Reabilitação fisioterapêutica desportiva destina-se a atletas profissionais ou 
amadores, que venham a desenvolver alguma disfunção neuro-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: 
 

 Instabilidades articulares; 

 Desequilíbrios musculares; 

 Entorses e Tendinites;  

 Contusões e Distensões musculares; 

 Lesões ligamentares, articulares e meniscais; 

 Pré e Pós-operatório de cirurgias traumato-ortopédicas; 

 Overuse/Overtraining. 
 

10.3.  Fisioterapia em Reumatologia 
 

A Fisioterapia reumatológica consiste basicamente no tratamento de patologias 
crônico-degenerativas. A incidência dessas doenças aumenta com a idade e como são 
crônicas, o quanto antes iniciar seu tratamento, 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 
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: 
 

 Artrite reumatoide; 

 Osteoporose; 

 Osteoartrose; 

 Fibromialgia; 

 Entre outras. 
 
 

10.4.  Fisioterapia Neurofuncional Adulto 
 

Especialidade fisioterapêutica que atua nas doenças que acometem o Sistema 
Nervoso Central ou Periférico, 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 deformidades, manter 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 encefálico); 

 Parkinson; 

 Polineuropatia; 

 TCE (traumatismo crânio encefálico); 

 TRM (traumatismo raquimedular); 

 Paralisia facial; 

 Lesão de plexos; 

 Entre outras... 
 



 

 

 
 
 

 
10.5.  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 normal da criança. O 
Objetivo é estimular o desenvolvimento infantil com olhar atento, pois apesar de ter 
marcos definidos, pode variar de criança para criança; 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; 

 Má formação congênita osteomuscular; 

 Doenças neuromusculares;  

 Distúrbios mentais e psicológicos;  

 Anomalias genéticas e cromossômicas; 

 Má formação congênita do SNC; 

 Entre outras. 
 
 

10.6.  Fisioterapia Respiratória 
 

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

O objetivo da Fisioterapia Respiratória não se restringe apenas ao tratamento, 
engloba também a prevenção às doenças respiratórias e internações hospitalares. Além 
disso, as técnicas e procedimentos aplicados visam a liberação das vias respiratórias, 
a fim de retirar os impedimentos 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 brônquica; 

 Bronquite crônica; 

 Enfisema pulmonar; 

 Bronquiectasias; 

 Entre outras. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
  
 
 
 

10.7. Fisioterapia Dermatofuncional 
 

Especialidade que atua na recuperação do sistema tegumentar (pele) cujo seu 
comprometimento pode ser relacionado a distúrbios metabólicos, linfáticos, endócrinos 

 
dermatológicos, 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 
correto alinhamento das fibras cicatriciais, evitar sequelas ou auxiliar no tratamento de 
sequelas já instaladas e principalmente proporcionar o retorno o mais rápido possível 
às atividades.  
Dentre as patologias envolvidas na reabilitação estão: 
 

 Queimados; 

 Úlceras varicosas; 

 Ulceras de pressão; 

 Linfedemas; 

 Entre outras. 
 
 

10.8.  Fisioterapia 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 pélvico 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 pélvico de forma 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 genital; 

 Disfunção urinária masculina e feminina; 

 Disfunções fecais; 

 Pré e pós-operatórios; 

 Algias pélvicas; 

 Disfunções sexuais; 

 Gestação e parto. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

11. METODOLOGIA                                                                                                                                                            
  

Ao chegar à Santa Casa o paciente é avaliado (consulta inicial) pelo 
fisioterapeuta da especialidade determinada 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 10 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), juntamente 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 daí são definidas as ações 
tendo como instrumento de 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 
fornecida através de recurso próprio da Organização Social. O setor de Captação de 
Recurso também monitora possíveis oportunidades através dos Editais de Projetos 
Pontuais.  

 
12.2 Avaliação da Atenção à Saúde do Trabalhador 

 
 A Santa Casa realiza junto a empresa especializada, exame clínico em todo o 
seu quadro de RH. 

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, tem o caráter 
preventivo, rastreamento e diagnóstico precoce de agravos a saúde relacionados ao 
trabalho, inclusive de natureza sub – clinica, além da constatação da exigência de casos 
de doenças profissionais ou danos irreversíveis a saúde dos trabalhadores. Avaliação 
acontece anualmente, confrontando os resultados obtidos com os do ano anterior. 
 

12.3 Atividades Educacionais e Pesquisa  
 

 Estágio Extracurricular Supervisionado 
 

São quatro estagiários de fisioterapia, sendo dois por período, onde os mesmos 
devem estar cursando o estágio obrigatório do curso de graduação (conforme 
RESOLUÇÃO n° 432 de 27 de setembro de 2013), afim de proporcionar atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural, garantindo a qualidade da Assistência 
Fisioterapêutica prestada. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 Pesquisas 
 

Os profissionais da Organização estão em constante atualização, sendo assim, em 
momentos oportunos precisam realizar trabalhos científicos para conclusão dos cursos 
em questão. Para isso, muitas vezes, os próprios pacientes e seus respectivos 
processos patológicos servem de material de estudo.  

Esses trabalhos devem ser submetidos ao Comitê de Ética da Instituição de Ensino 
que assiste o profissional envolvido e ainda ter relevância para o Setor da Santa Casa 
em que será desenvolvido.  

 
 Simpósio de Fisioterapia da Santa Casa de Diadema 

 
O evento integra fisioterapia baseada em evidências com a prática do dia a dia, visa 

compartilhar conhecimentos e experiências de carreira e na atuação do fisioterapeuta 
no atendimento ambulatorial. 

Nosso desejo é tornar a Santa Casa de Diadema um lugar de excelência técnico-
científica. 

 
 Educação Permanente (treinamento e capacitação) 

 
É uma proposta de aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 

misturam ao objetivo da instituição. Estas ações visam: aumentar a produtividade; 
estimular o uso mais racional dos materiais e/ou recursos; inspirar nossos 
colaboradores garantindo que se sintam motivados, dedicados e atentos. 

 
 

12.4 Programas e/ou Projetos desenvolvidos pela Instituição 
 

 O PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA é uma ação que acontece 

paralelamente ao tratamento com palestras educativas durante o atendimento e entrega 
de panfletos e cartilhas de orientações e exercícios domiciliares para manutenção do 
tratamento e prevenção de novas afecções. Visa a mudança de hábitos para alcançar 
uma melhora na qualidade de vida. Conjuntamente e quando solicitados e dependendo 
da nossa disponibilidade realizamos ações fora da entidade, como palestras educativas 
e orientações gerais sobre saúde. 

 
 A LOJA SOCIAL (Santa Loja) é um projeto que recebe doações de 

materiais e objetos diversos para serem ofertados a preços populares as pessoas que 
diariamente passam pelo espaço da Santa Casa. O intuito maior é o de arrecadar 
recursos para serem revertidos ao próprio serviço, proporcionando melhorias em todos 
os setores da Organização Social. 
 
13. DAS NORMAS TÉCNICAS 

 
Serão obedecidas as normas técnicas de prestação dos serviços de fisioterapia 

em conformidade com a RDC 50 da ANVISA e Portaria GM/MS Nº 793, de 24 de abril 
de 2012 e posteriores alterações.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
14. REGULAÇÃO DE VAGAS  
 

A Santa Casa informará mensalmente à Central de Regulação da PMD o número 
de vagas disponíveis para cada especialidade bem como os horários de atendimento, 
para a marcação de novas consultas. Estes farão os agendamentos de acordo com 
protocolos de encaminhamento já pré-determinados, que serão regulados e 
disponibilizados via SISREG. 

Estes pacientes são encaminhados por: Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
Pronto Socorro Central (PSC), Hospital Municipal de Diadema (HMD), Programa de 
Oxigenioterapia Domiciliar (POD), Quarteirão da Saúde (QS) e Centro Especializado de 
Reabilitação (CER). Todos os munícipes encaminhados para essa avaliação inicial 
deverão ter em mãos a guia SADT que será fornecida por um profissional do Sistema 
Municipal de Saúde, com todos os dados necessários (CID, CÓD SUS, Hipótese 
Diagnóstica, Carimbo e assinatura do médico e etc.), bem como a folha de rosto (com 
data e horário) que comprova o agendamento via SISREG.  
 
15. NORMAS DO CREFITO 
 
 De acordo com a Resolução n° 444, de 26 de abril de 2014, o COFFITO fixa e 

estabelece os parâmetros assistenciais fisioterapêuticos nas diversas modalidades 
prestadas pelo fisioterapeuta.  
 Com base no anexo ll (Parâmetros de Assistência Fisioterapêutica Ambulatorial), 
que permite atendimento individualizado ou atendimento de até 6 pacientes por 
fisioterapeuta que deverão ser organizados de modo que haja um equilíbrio entre os 
perfis dos pacientes e seu estado de saúde.  
 A proposta de atendimento da Santa Casa de Diadema está baseada nestas 
normas. 
 
16. DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
 

Para o cumprimento deste plano estima-se uma média de 7 (sete) sessões por 
paciente, visando a realização de 9.370 sessões mensais nas dependências da ISCMD.  
 

Estes números podem sofrer oscilação em 20% para mais ou para menos. Caso 
o número de sessões estipulado em plano de trabalho não seja alcançado em uma 
determinada especialidade, esses números serão migrados para as outras 
especialidades para atingirmos as metas quantitativas propostas.  
 

Serão disponibilizadas mensalmente 600 novas vagas para avaliações, que 
correspondem à nossa capacidade técnica, englobando todas as especialidades 
atendidas pela Santa Casa e proporcionalmente à disponibilidade para cada uma delas. 
Considerando o absenteísmo médio de 40% em primeiras avaliações. 
 

Consultas especializadas de acesso Frequência Observação 
Fisioterapia Ortopédica (Geral) 524 

Considerar o absenteísmo médio de 
40% para o atingimento das metas de 

produção 

Fisioterapia Respiratória 40 

 
Fisioterapia Neurológica – Adulto 

 4 dependentes 

 
 

30 



 

 

 26 semi dependentes e 
independentes 

 

Fisioterapia Neurológica – Infantil 6 

Total de consultas de acesso  600 

Total de consultas (Avaliações, Reavaliações e Altas 

 
1.000 

 
 
 

 
 
 
17. EM PERÍODOS DE PANDEMIA 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, 
que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constituiu uma 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta 
da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. E em 11 de 
março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. 

No ano de 2020 nosso serviço ficou 93 dias em quarentena e após esse período, 
tivemos o acordo para cumprimento de meta de 40% da meta estabelecida em períodos 
de normalidade, que somam a quantia de 3.748 sessões por mês, seguindo os critérios 
da ANVISA, principalmente para evitar aglomeração. Até a data de 15 de outubro de 
2020 foram confirmados no mundo 38.599.508 casos de COVID-19 e 1.093.548 mortes 
e no Brasil o número é de 5.140.863 pessoas que foram infectadas e 4.568.813 pessoas 
que se recuperaram e sobreviveram a doença. 

Porém, atualmente, sabe-se que os perigos do acometimento pelo novo 
coronavírus não acabam quando o paciente recebe a alta hospitalar, muitos descobrem 
após este período de internação que a COVID-19 não afeta somente a questão 
respiratória e de maneira aguda. Então é o momento de lidar com as sequelas que 
afetam de maneira brusca a expectativa e a qualidade de vida destes pacientes. Isso 
mostra o quanto o processo de reabilitação é importante.  

A experiência que tivemos nestes meses após a quarentena, vem demonstrando 
o quanto a população do município pode se beneficiar com o nosso serviço. Tanto no 
que se refere à antiga proposta, quanto nesta nova realidade. Porém, critérios são 
importantes para a manutenção do cuidado à população e aos profissionais.   

Sendo assim, propomos, enquanto durar a pandemia manter a meta de 40%, 
tanto no que se refere a sessões como na oferta de novas vagas. Este protocolo também 
inclui teleatendimentos aos pacientes que fazem parte do grupo de risco e possuem 
tanto os recursos necessários para que haja esta comunicação, quanto um familiar ou 
cuidador voluntário apto a auxiliar na execução dos exercícios e procedimentos 
orientados pelo fisioterapeuta caso não consiga fazê-lo sozinho; e ainda todas as 
recomendações da ANVISA e COFFITO em relação ao enfrentamento à COVID-19,  

                                                
 

 
Consultas de reavaliação 

Considerar a proporção máxima de 2,5:1 (duas 
consultas e meia de reavaliação1 para cada consulta 

nova) 

 

Número de sessões/ Mês 

 

 9.370 



 

 

 
 
 
 
 
 
como por exemplo: uso de equipamentos de proteção individual (EPI) por todos 

os profissionais, a obrigatoriedade do uso de máscara pelos pacientes e 
acompanhantes, conforme a lei 14.019/2020 e devida desinfecção do setor e 
equipamentos da instituição. 

 

 
18. TABELA DE PROCEDIMENTOS E VALORES 

 
O valor médio utilizado até o momento é entre patologias Agudas (R$ 6,35) e 

patologias Crônicas (R$ 4,67) estipulados pela tabela SUS, que será de R$ 5,51. Para 
atestar o princípio da Economicidade, que após aprovação da Lei 13.019/2014 (alterada 
pela Lei 13.204/2015) e que deve ser considerado no Termo de Colaboração, segue 
abaixo um comparativo da tabela SUS com os valores atuais de referência do COFFITO.  
 

CODIGO CONSULTAS 
VALOR 
SIGTAP 

CHF 
R$ 0,52 

VAL_REF_COFFITO 

03.01.01.004-8 

CONSULTA DE 
PROFISSIONAIS DE 
NIVEL SUPERIOR NA 
AT ESPEC (EXCETO 
MÉDICO) 

R$     6,30 150 R$        78,00 

03.01.07.020-2   

ESTIMULAÇÃO 
PRECOCE PARA 
DESENVOLVIMENTO 
NEUROPSICOMOTOR 

R$          - 180 R$        93,60 

 

CODIGO TERAPIAS 
VALOR 
SIGTAP 

CHF 
R$ 0,52 

VAL_REF_COFFITO 

03.02.01.002-5 

ATEND FISIOT EM 
PACIENTES C/ 
DISFUNÇÕES 
UROGINECOLÓGICAS 

R$     4,67 400 R$      208,00 

03.02.02.002-0 

ATEND FISIOT EM 
PACIENTE 
ONCOLÓGICO 
CLÍNICO 

R$     4,67 150 R$        78,00 

03.02.04.001-3 

ATEND FISIOT EM 
PACIENTE COM 
TRANST RESP COM 
COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 

R$     6,35 150 R$        78,00 

03.02.04.002-1 

ATEND FISIOT EM 
PACIENTE COM 
TRANST RESP SEM 
COMPLICAÇÕES 
SISTÊMICAS 

R$     4,67 150 R$        78,00 



 

 

03.02.04.003-0 

ATEND FISIOT EM 
PACIENTE COM 
TRANSTORNO 
CLÍNICO 
CARDIOVASCULAR 

R$     4,67 150 R$        78,00 

03.02.04.004-8 

ATEND FISIOT EM 
PACIENTE PRÉ/PÓS 
CIRURGIA 
CARDIOVASCULAR 

R$     4,67 150 R$        78,00 

03.02.04.005-6 

ATEND FISIOT NAS 
DISFUNÇÕES 
VASCULARES 
PERIFÉRICAS 

R$     4,67 120 R$        62,40 

03.02.05.001-9 

ATEND FISIOT EM 
PAC NO PRÉ E PÓS-
OPERATÓRIO NAS 
DISF MÚSCULO 
ESQUELÉTICAS 

R$     6,35 100 R$        52,00 

03.02.05.002-7 
ATEND FISIOT NAS 
ALTERAÇÕES 
MOTORAS 

R$     4,67 100 R$        52,00 

03.02.05.003-5 

ATEND FISIOT EM 
PAC NO PRÉ E PÓS-
OP NAS DISF 
MUSCULO- ESQ C/ 
COMPL SIST 

R$     6,35 150 R$        78,00 

03.02.06.001-4 

ATEND FISIOT EM 
PAC COM DIST 
NEURO-CINÉTICO-
FUNCIONAIS S/ 
COMPL SIST 

R$     4,67 100 R$        52,00 

03.02.06.002-2 

ATEND FISIOT EM 
PAC COM DIST 
NEURO-CINÉTICO-
FUNCIONAIS C/ 
COMPL SIST 

R$     6,35 180 R$        93,60 

03.02.06.003-0 

ATEND FISIOT NAS 
DESORDENS DO 
DESENVOLVIMENTO 
NEURO MOTOR 

R$     6,35 180 R$        93,60 

03.02.06.004-9 

ATEND FISIOT EM 
PACIENTE C/ 
COMPROMETIMENTO 
COGNITIVO 

R$     6,35 180 R$        93,60 

03.02.07.003-6 

ATEND FISIOT EM 
PACIENTE C/ SEQ POR 
QUEIMADURAS (MÉD 
E GRD QUEIMADOS) 

R$     4,67 100 R$        52,00 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

CODIGO TERAPIAS 
VALOR 
SIGTAP 

CHF 
R$ 0,52 

VAL_REF_COFFITO 

02.11.03.001-5 

AVALIACAO 
CINEMATICA E DE 
PARAMETROS 
LINEARES 

 R$     1,26  200  R$      104,00  

02.11.03.002-3 

AVALIACAO 
CINÉTICA, 
CINEMÁTICA E DE 
PARÂMETROS 
LINEARES 

 R$     1,26  200 R$      104,00 

02.11.03.003-1 

AVALIAÇÃO DE 
EQUILÍBRIO 
ESTÁTICO EM PLACA 
DE FORÇA 

 R$     1,26  200 R$      104,00 

02.11.03.004-0 

AVALIAÇÃO DE 
FUNÇÃO E 
MECÂNICA 
RESPIRATÓRIA 

 R$   10,00  30 R$        15,60 

02.11.03.005-8 

AVALIAÇÃO DE 
FUNÇÃO E 
MECÂNICA RESP 
COM TRANSD 
MICROPROCESSADOS 

 R$   10,00  60 R$        31,20 

02.11.03.006-6 
AVALIAÇÃO DE 
MOVIMENTO (POR 
IMAGEM) 

 R$     1,26  300 R$      156,00 

02.11.03.007-4 
AVALIAÇÃO 
FUNCIONAL 
MUSCULAR 

 R$     1,26  20 R$        10,40 

02.11.03.008-2 
ELETRODIAGNÓSTICO 
CINÉTICO 
FUNCIONAL 

 R$     1,26  250 R$      130,00 

02.11.03.009-0 

ELETROMIOGRAFIA 
DIN, AVAL CINÉTICA, 
CINEMÁTICA E DE 
PARÂMETROS 
LINEARES 

 R$     1,26  200 R$      104,00 

 

 
1 Consulta de reavaliação é a consulta intermediária entre um curso de sessões que avalia o progresso do paciente 
nas sessões, de forma avaliar o tempo estimado para a recuperação parcial ou total de cada paciente. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
19. RESUMO DOS CUSTOS MENSAIS DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO  

 
18.1 Plano de custos geral  

 
Conforme anexo I. 

 
20.  PRAZO DE VIGÊNCIA  

 
Este Plano de Trabalho será desenvolvido através de Termo de Colaboração 

pelo período de 12 (doze) meses, de 01/janeiro/2021 a 31/dezembro/2021, 

prorrogáveis até o limite de 60 (sessenta) meses. 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
 

Mário Sérgio Franciscon 
Provedor 

 
 
 
 

______________________________________ 
 

Luciana Nogueira B. Coelho 
Gestora Administrativa 

 
 
 
 
                                                                                                 
__________________________    _______________________ 
 
   Camila Bisconsin Felder                  Camila de Souza Faustino 
      CREFITO3/ 54952-F                    CREFITO3/ 74973-F 
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