
r s
g.

\ I Irmandade da Santa Casa de Misericérdia de Diadema
/ \ Sede: Rua Dois de Julho, 465 — Jd. Canhema _

l ’ Diadema/SP CEP 09941-540 Tel.: (11) 4071-1300 at
r?’

L Sam-a. Case. 32 Diadema. g I

RELATORIO ANUAL DE ATIVIDADES
2020

INFORMAcoES INSTITUCIONAIS

Gestao 2020 - 2023

. Mario Sérgio Franciscon — Provedor

- Francisco Mariano Neto — Tesoureiro

1. DESCRICAO DA ORGANIZAGAO SOCIAL

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA foi fundada em 1969. No

inicio. eram atendidas algumas poucas especialidades de Saflde. porém em 1989 mudou o foco de atuacao

ao constatar a necessidade de prestacao de servicos de fisioterapia ambuiatorial no municipio. No ano de

2008. estabeleceu uma nova unidade no Quarteirao da Saude, aumentando os servicos prestados a

populacao. Porém, ao final de 2015. apés uma ampliacao na sede (Canhema), ocorreu a unificacao da

equipe, o que proporcionou a setorizacao do atendimento objetivando a especializacéo dos profissionais e

melhoria da qualidade e eficacia do tratamento dispensado aos pacientes.

O servico é monitorado e fiscalizado pela Secretaria de Sande de Diadema. e esta disponivel para

municipes de Diadema e usuérios do SUS (Sistema Unioo de Saflde), encaminhados pela Rede PL’Iblica de

Atendimento. para tratamento fisioterapéutico em Traumato—ortopedia. Desportiva e Reumatologia,

Neurofuncional Adulto e Pediatrico, Respiratoria, Dermatofuncional e Fisioterapia Pélvica, através de guia

SADT emitida pelo médico solicitante.

2. UNIDADE DE ATENDIMENTO

Canhema - CNES 2035529 - (7:00 35 17:00) — situada a Rua 2 de julho. 465 - Jardim Canhema —

Diadema! SP.

L.
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3. EQUIPE TECNICA

Contamos com uma equipe de 24 Fisioterapeutas que se dividem entre as especialidades descritas

no item 4. em dois turnos de trabalho (7:00 - 12:00 e 12:00 — 17:00h).

4. Warm ALVO

O §t_endimento é destinado exclusivamente Dara municipg de Diadema usuérios do SUS.

encaminhados pela Central de Regulacao de Vagas da Rede Municipal. Nas seguintes especialidades:

Fisioterapia Traumato—ortopédica, Desportiva e Reumatolbgica;
Fisioterapia Neurofuncionai Adulto;
Fisioterapia Neurofuncional da Crianca e do Adolescente;
Fisioterapia Respiratbria;
Fisioterapia Dennatofuncional;
Fisioterapia Pélvica;

5. DISPONIBILIZAGAO DAS VAGAS

Para 0 ingresso do paciente. a Santa Casa informa mensalmente a Central de Regulagfio da PMD o

numeno de vagas disponiveis para mda especialidade bem come as horarios de atendimento. para a

marcago de novas consultas. Estes farao os agendamentos de acordo com protocolos de encaminhamento

jé pré—determinados, que serao regulados e disponibilizados via SISREG.

Estes pacientes sac encaminhados port Unidades 8315i de Sande (UBS). Pronto Socorro Central

(PSC). Hospital Municipal de Diadema (HMD), Programa de Oxigenioterapia Domiciliar (POD), Ambulatério

de Especialidades do Quarteiréo da Sande (03) e Centro Especializado de Reabilitacao (CER). Todos os

municipes encaminhados para essa avaliacao inicial devem ter em miles a guia SADT que seré fomecida

por um profissional do Sistema Municipal de Saude, com todos os dados necessén'os (CID, COD SUS.

Hipétese Diagnéstica, Can'mbo e assinatura do médico e etc). bem como a autonzagéo que comprova o

agendamento via SISREG.

6. FISCALIZACKO E NORMAS DO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL (COFFITO)

De acordo com a Resolucao n° 444, de 26 de abril de 2014, o COFFITO fixa e estabeleoe cs

parametros assistenciais fisioterapéuticos nas diversas modalidades prestadas pelo fisioterapeuta.

Corn base no anexo ll (Parametros de Assisténcia Fisioterapéutica Ambulaton'al), que permite

atendimento individualizado ou atendimento de ate seis pacientes por fisioterapeuta que deverao ser

organizados de modo que haja um equilibrio entre os perfis dos pacientes e seu estado de saude.
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As condutas terapéuticas sac baseadas em um ccnjunto de dez sessoes com um periodo de

aproximadamente 40 minutos cada uma. E estflo inseridas nas nonnas do COFFITO acima citedas.

7. ESTRUTURA FiSlCA

O setor de Fisioterapia e Reabilitacao conta com o espaco fisico de 828,76m2 adequado ao

atendimento de pacientes pcrtadores de necessidades especiais, onde estac instalados cs seguinteo

ambientes:

01 Recepcao
02 Sales do Consultsa
02 Corredores ds Espera
02 Sanitérios Adaptadcs pl deficientes (1 MI1F)

08 Sanitén'os Comuns (4 M I 4 F)
02 Sanitérios Comuns pl funcionérios (1 W1 F)

01 Sela Coordenacac
01 Sale Administrative
01 Arquivo Mode
01 Cope para Funcicnarios
01 Loja Social

8. EQUIPAMENTOS DISPONIVEIS

Autoclave
Freezer vertical
Corrente Aussie
Cicloergornetrc

Biofeedback Urogineco

Estimuladores Dualpach

Estetoscépiolsfigmomanbmeh'os

Blclcletas Profissional Horizontal

Guincho Eletricc para Transferencla
Infravermelhos

Calor por Diatermia - Microondas

Crossover

Bicicletas Ergcmétricas Honzontais

Cadeira extensora

01 Sala de Calor Profundo
01 Sala de Ortopodia I coluna lombar e MMII

01 Sala de Ortopedia I ccluna cervical e MMSS

01 Sala de Fisicterapia Neurofuncional lnfantil

01 Sala de Fisioterapia Neurofuncional Adulto
01 Sala de Fisiotarapia Respiratéria
01 Sala de Grupo. Palestras e Rsunibes
01 Sala de Fisioterapia Pélvica e Dennatofuncional
01 Deposito de Secos
01 DML

Ultrassons
AMBU

Endophasys
Laser

Leg Press Horizontal

Esteiras ergométricas

Terapia Combinada

Pranchc 0mm
Scnophasys

Cadeira Abdutora e Adutors

Eletroestimulacao (tenslrussafies)

Ana Frequéncia
Aparelho de Movimento Continua Passive

CPM
Aparelho Ellptico

Também oontamos corn materiais de apoio para Cinesioterapia como: caneleiras. bolas sulcas.

bastOes, steps. parapédios. prancha 9 disco de equillbrio, dinner disc, camas elasticas. mesa de Kanavel.
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barras paralelas, espaldares. escada de canto. tébua de inversao e everséo. etc. E mobiliério especifioo

para atendimento fisioterapéutico come: tablados. macas. esoadas corn 2 degraus. espelhos. etc.

Através de uma emenda pariamentar reoebemos alguns itens que nos auxiliarao numa prestagao de

servigo de maior qualidade.

EMENDAS PARLAMENTARES

Fomos contemplados com duas emendas parlamentares, e através destas pudemos investir em

reforms da estrutura fisica. na oompra de bens permanentes. aquisigfio de mobiliérios e materiais de

consume.

1) Plano de Trabalho 858062020 - 50 mil

2) Plano de trabalho 681162019 —- 500 mil

a) Fachada. toldos e telhado
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9. PANDEMIA — COVlD-19

A Organizaqao Mundial da Sande (OMS) daclarou. em 30 do ianairo de 2020, que o surto da

doenga causada polo novo coronavirua (COVID-19) oonstituiu uma Emergéncia de Saflde Pfiblica de

Importancia lntemacional — o mais atto nlvel de alerta da Organizacao, oonforme previsto no Regulamento
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Sanitario Internacional. E em 11 de margo de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma

pandemia.

lniciamos a quarentena no dia 23/03/2020 com retomo das atividades no dia 25/06/2020. Foram 93

dias em casa. Neste periodo realizamos atividades home—office.

Segue abaixo datas e pautas das reunioes realizadas via aplicativo de teleconferéncia (ZOOM).

bern come as aooes dos setores:

Reunioes com as guifl

> 08/04/2020 - Reuniao corn guipe técnica (fisioteragutas)

Pauta: Como estao? Abertura para comentar sobre a pandemia. Solicitagéo de publicaoOes

para o insta e face. Encaminhamos Iivro da CIF e solicitamos que decidam sobre as avaliaoées com

CIF nos setores da fisio como sugostao usarem os gmpos de WhatsApp de cada setor para

discussoes.

‘9 09/04/2020 - Reuniao com a equipg administrativa («:0n

Pauta: Como estao? Abertura para comentar sobre a pandemia. Sugestoes de procura de

cursos online na area do atendimento ao pflblioo.

Xv 15/04/2020 - Reuniao com guig técnica

Pauta: Sobre a capacitaqao obngatona do ministério da saflde perante a pandemia.

Recados sobre a antecipaoao dos feriados. Verificar o andamento da CIF. Debater sobre a

participaoao de cursos e lives gratuitas.

17/04/2020 - Reuniao com a guipg administrativa

Pauta: Comentar sabre os cursos propostos.

> 17/04/2020 - Reuniao Coordenaggo

Pauta: discussao sobre possivel convocafio para atendimentos no Quarteirao da Sande.

‘7

Elaboragéo de EPI necessario. Possiveis probleméticas.

> 21/04/2020 - Reuniao com guig técnica

Pauta: Discussao sobe os possiveis atendimentos no Quarteirao da Saade.

> 29/04/2020 - Reuniao com guig técnica

Pauta: Comprometimento com o trabalho mesmo que em msa. Importancia da participagao

em cunidas e comentan'os nos posts da Santa Casa.

)9 05/05/2020 - Reuniao Coordenaggo

Pauta: organizagao da equipe. pensando nas possibilidades de inicio de atendimento no

quarteirao da saade. Planejamento de proposta de retomo.
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> 08/05/2020 - Reuniao com toda a guig

Pauta: Informar sabre a situacao de atrasos de repasse da prefeitura. Comunicar sobre a

auséncia de resposta sobre o trabalho no quarteirao. Prorrogapao da quarentena. lnforrnar sobre a

palestra motivacional da Claudia Carvalho Campos.

> 15/05/2020 - Reuniao Coordenaggo

Pauta: Confecoao do projeto de retomo. EPI necessaries. quantidades e organizagao.

25/05/2020 - Reuniao Coordenago

Pauta: Discussao de teleatendimento, teleconsulta e telemonitoramento, como incluir em

‘1

nossos atendimentos. problematicas e saidas para 3 nova modalidade.

> 26/05/2020 — 11:30—12:30h - Reuniao geral oom toda a gguig

Palestra motivacional — Com Claudia Carvalho Campos (Especialista em safide e seguranga

do trabalho).

> 01/06/2020 - Reuniao Coordenago

Pauta: Discussao da documentagao solicitada pela \figilancia Sanitaria.

11/06/2020 - Reuniao geral com a guige

Pauta: Informar sobre a documentagao exigida pela vigilancia para a equipe. Comuniczr a

‘f

auséncia de resposta da prefeitura quanto ao retomo no trabalho e a possivel prestagao de service

no quarteirao da saade ou hospital municipal.

17/06/2020 — Reuniao Coordenafio

Pauta: Finalizar a proposta de retomo. Montagem da agenda com disponibilizaoao das

V1

vagas sugeridas pela prefeitura para casos de prioridade. Esquema de apresentaoao para fisios

com as nonnas do retomo. Finalizagao do documento da vigilancia sanitaria.

20/06/2020 — Reuniao com Eguige Técnica‘7

Pauta: Comuniwr a equipe que finalmente foi decidido que NAO iremos prestar o servigo

fora da Santa Casa. lnformar sobre a aprovagao da nossa proposta de retomo as atividades na

Santa Casa.

> 23/06/2020 — Reuniao Coordenago

Pauta: Finalizagao da apresentagao para a equipe. Ultimas anotaoOes e organizagao do

setor.

24/06/2020 — 11:30-14:00 - Reuniao geral presencial na Santa Casa com toda guig

Pauta: Boas vindas ooordenada pela Gestora Administrativa Luciana. Apresentaooes de

nonnas de retomo dentro das recomendacées da OMS. Uso correto de EPI. Lavagem das maos.

‘}

Treinamento para possiveis situagbes do dia a dia nesta nova fase obs-quarantena. Manipulagao do

l0 lnfectante pelas coordenadoras do setor Camila Bisoonsin e Camila Faustino.
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Descri o das a Gas or setor:

ATlVIDADES RECEPcAo (Administrative)
1. Digitaoao BPA e confecgao de relatorio de maroo - Administrativo,

2. Curso online gratuito de Atendimento ao Cliente.

3. Curso online gratuito Reoepcionista de Clinica.

ATIVIDADES FISIOTERAPEUTAS (Equipe técnica)

1. Confecgéo de posts para redes sociais,

2. Compartilhamento e discussdes de oontet'ido de interesse a area,

3. Participagao em lives e cursos gratuitos online.

ATIVIDADES COORDENAGAO

1. Monitoramento dos funcionarios do setor de fisioterapia, no que se refere a sande mental e fisica,

Estabelecimento das atas para reunifies oom as equipes.

Organizar a limpeza da fisio p65 pintura do setor,

Recebimento e organizaoao de itens que chegaram da emenda parlamentar,

Elaboragao e conferéncia de dados para relatério de margo,

Estudo e elaboraoao de programa de reabertura do setor de fisioterapia.

Elaboragao de proposta de oobertura do atendimento fisioterapéutioo no Hospital Municipal,

Coleta e oonfecoao de documentos para renovagao da licence da vigilancia sanitaria.

a. Anotaoao de Responsabilidade Técnica — ART emitida pelo conselho de classe

@
N

Q
Q

P
P

’N

Manual de Procedimentos e rotinas da Fisioterapia e limpeza;

POP (Prooedimento Operacional Padrao) da Fisioterapia;

Quadro de profissionais que integram o sewioo de fisioterapia, bem como habilitagao e9
9

.6

horario de trabalho;

Lista dos equipamentos e m6veis da fisioterapia;

Registro da(s) manutengao preventiva e corretiva dos equipamentos da fisioterapia;

PGRSS (Programa de Gerenciamento de Reslduos de Sande);

.=
r‘.

n-
'”.

m

POP de Higiene e Limpeza dos equipamentos da Fisioterapia;

i. POP de Higiene e Limpeza dos ambientes:

CertificadolRegistro de Limpeza de caixa d'égua;

k. Certificado de Controle do Pragas, e Iicanga sanitaria da controladora de pragas.
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9. Acompanhamento e organizaoao para funcionan'os que se encontravam no grupo de risco, e ou

precisavam de aiteraooes no esquema de trabalho devido os filhos,

10. Elaboragéo de paiestras educativas para reabertura:

a. Protocolo de Reabertura,

Como Iavar as macs.

Manipuiagao de lixo infectante,

Uso de EPIs — paramentaoao e desparamentaoao.

5
9

.9
.0

.0
"

Como orientar os pacientes: caso apareoa no setor sem mascara e caso apresente

sintomas respiratérios.

Dia 24/06/2020 iniciamos o processo de reabertura com a apresentagao das palestras citadas

acima. E nos dias 25 e 2610612020 houve retomo da equipe nos horarios norrnais (07 as 17h) sem a

presenw de pacientes para preparar o setor para a nova realidade: distanciamentos necessaries, equipar

locais com élcool gel e iiquido e entrega e EPI para equipe.

As avaliagfies tiveram inicio no dia 29 de junho e passamos a reoeber os pacientes para realizar o

tratamento no dia 06 de julho.

Apés esse periodo de quarentena, tivemos o aoordo para cumprimento de meta de 40% da meta

estabeiecida em periodos de normaiidade, que somam a quantia de 3.748 sessoes por més; este protocolo

também inclui teleatendimentos aos pacientes que fazern pane do grupo de risoo e possuem tanto os

recursos necessaries para que haja esta comunicaoao, quanto um familiar ou cuidador voluntario apto a

auxiliar na execuoao dos exercicios e procedimentos orientados pelo fisioterapeuta caso nao consiga fazé—

io sozinho; e ainda todas as neoomendaooes da ANVISA e COFFITO em reiagao ao enfrentamento a

COVlD—19, como por exemplo: uso de equipamentos de protegao individual (EPi) por todos os profissionais.

a obrigatoriedade do uso de mascara peios pacientes e acompanhantes. conforme a lei 14.019l2020 e

devida desinfeooao do setor e equipamentos da instituigao.

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 0 nflmero é de 5.140.863 pessoas que foram infectadas e 4.568.813

pessoas que se recuperaram e sobreviveram a doenoa.

Porém. atualmente, sabe-se que os perigos do aoometimento pelo novo Coronavirus nao acabam

quando o paciente reoebe a aita hospitalar. muitos descobrem apos este periodo de intemafio que a

COVlD—19 nao afeta somente a questao respiratéria e de maneira aguda. Entao é o memento de lidar oom

as sequeias que afetam de maneira brusca a expectativa e a quaiidade de vida destes pacientes. lsso

mostra o quanto o processo de reabilitagao é importante.

Pagina 10 do 24

GNP]: 59.168.948/0001-01 — IE: Isenta

Site: www.santacasa.diadema.com.br



f 3'

hmdade da Santa Casa de Misericérdia de Diadema
Sede: Rua Dois de Julho. 465 — Id. Canhema .

Diadema/SP CEP 09941-540 Tel.: (11) 4071—1300 '1

V
A experiencia que tivemoe nestes moses apos a quarentena. vern demonstrando o quanto a populaoao

do municipio pode se beneficiar com o nosso servioo. Tanto no que se refere a antiga proposta, quanto

nesta nova realidade.

10. PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA INSTITUIGAO EM 2019

a. PROJETO VOA - AMBEV

Projoto que iniciou em 2018 e teve oontinuidade durante todo one do 2019. Em 2020 formos

certificados com o Selo DOAR. depois de cumprir todas as etapas dos pilares Gente, Gestéo e Govemanga.

Teve como foco principal promover o engajamento dos times com atividades e reuniOes que abrangiam

todos os colaboradores. além de feedbacks individuais. A iniciativa também nutria o intuito de implementar

novos processes na area do Gestfio do Pessoas. buscando melhorar o processo do recrutamento e

selegao, as relaobes e a convivéncia. a comunicaoao intema. o desenvolvimento profissional, o

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido e pelas boas préticas.

b. PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA

Principalmente neste periodo pas pandemia, esta agao que aconteoe paralelamente ao tratamento

com a entrega do panfletos e oartllhas de orientaobes (parceria com a COOP) a exerclcios domiciliares para

manutengéo do tratamento e prevenoéo do novas afecooes. visando a mudanoa de hébitos para alcangar

uma melhora na qualidade de Vida, trouxe muitos beneficios, principalmente para os pacientes que

reoebiam alta e aos que realizaram o tratamento através do tele atendimento.

Através deste programs também foram oonfeccionados pelos profissionais do setor videos

explicativos dos exerclcios a sarern executados pelos pacientes. afim de facilitar a oompreensao e repetioao

dos mesmos.
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c. PARCERIAS I BAZAR

Nos dias 06. 07 e 08 de novembro, foi realizado um megabazar em parceria com a SODIPROM,

com o objetivo de arreoadar fundos para a Santa Casa de Diadema.

11. ATIVIDADES EDUCACIONAIS E PESQUISA

a. ESTAGIO EXTRACURRICULAR SUPERVISIONADO

No periodo de ianeiro a margolzo oontamos com quatro estagiarios de fisioterapia. dois por periodo,

discentes do curso de graduagao, cumprindo o estagio obrigatbn'o do curso conforme RESOLUQAO n° 432

de 27 de setembro de 2013, a fim de proporcionar atividades de aprendizagem social. profissional e cultural.

garantindo a qualidade da assisténoia fisioterapéutica prastada. Apos periodo de afastamento (quarantena)

os estagiarios foram dispensados, seguindo as orientaobes da Secretaria de Saade.

b. V §|MEO§IO DE FISIQ I ERAPIA DA §ANTA QAfi DE DIAQEM

Para 0 ano de 2020 a idaia era do realizar o nosso V Simposio de Fisioterapia, como na edigao

anterior. abrangendo néo somente o circuito de palestras, mas também promover a realizaqao de

Workshops em horario prévio As palea’tras. Porém com 0 nova oenario devido a pandemia por COVID-19.

houve a necessidade de mudanga de pianos e adaptagao.

O Simpésio aoonteoeu em tres dias (30/ setembro. 01 e 02 de outubro) das 19h as 21:10h através

da plataforma Google Meeting. e inscrigoes realizadas previamente pelo Eventbrite.

Foram 10 palestrantes. sendo quatro convidados extemos, sendo dois destes ex estagiarios do

nosso service; e ainda seis oolaboradores que atuam na lnstituioao.

Abaixo descrigao das palestras. palestrantes e respectivos mini curricuios:

Ptglna 12 do 24
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