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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório demonstra o desempenho do Centro de Atendimento para 

Enfrentamento à COVID-19 no exercício 2021, em parceria firmada entre a Prefeitura 

Municipal e a Santa Casa “Dona Carolina Malheiros” com instrumento celebrado no dia 26 

de junho de 2020. 

A parceria tem como objetivo geral promover ações de combate à pandemia do novo 

coronavírus, tendo como finalidade o acolhimento inicial dos pacientes com indícios de 

sintomas específicos que possam caracterizar a doença e, a partir dessa classificação, 

realizar o referenciamento nos termos estabelecidos pelos protocolos vigentes. 

As informações que constam no documento tem o intuito de apresentar os resultados 

consolidados no ano de 2021, evidenciando os resultados e ações realizadas pelo 

Convênio, bem como o histórico relacionado a todas as dificuldades para execução das 

atividades em virtude da pandemia. 

 

2. O QUE É COVID -19 ? 

A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, 

potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. 

O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar 

obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero Sarbecovírus da 

família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos. 

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de 

animais, incluindo o homem, camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus 

de animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre seres humanos como já 

ocorreu com o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Até o momento, não foi definido o reservatório 

silvestre do SARS-CoV-2. 

 

FONTE: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/o-que-e-o-coronavirus 

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/o-que-e-o-coronavirus
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3. DADOS – MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

 

FONTE: São João da Boa Vista (SP) | Cidades e Estados | IBGE, informações extraídas no dia 20.02.2021 

 

4. MONTAGEM E ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 

No início do ano de 2021, a estrutura do Centro de Atendimento para Enfrentamento a 

COVID-19 estava instalada em containers cedidos pela UNIFAE - Centro Universitário das 

Faculdades Associadas de Ensino – FAE. 

Com o avanço da doença no município e a necessidade de manter o Centro COVID para 

dar assistência a população houve a necessidade de mudança, uma vez que o local não 

comportava mais o número de clientes que buscavam por atendimento com sintomas 

respiratórios.   

Dessa forma, no mês de março de 2021 a Unidade foi transferida para o prédio da UPA. 

 

5. DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO  

Com a evolução do número de casos, o município de São João da Boa Vista, através do 

Departamento Municipal de Saúde, deu continuidade nas ações estratégicas de controle 

para minimizar os impactos da pandemia, conforme abaixo: 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/sao-joao-da-boa-vista.html
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 O Diretor de Saúde convocou os colaboradores e servidores públicos para 

realizarem uma força tarefa na Santa Casa de Misericórdia “Dona Carolina 

Malheiros”. 

 Atualização dos Boletins epidemiológicos. 

 Recebimento do primeiro lote de vacina CORONAVAC com 2.048 doses no dia 20 

de janeiro.  Estas doses foram destinadas aos profissionais de saúde das UTI´s dos 

hospitais, UPA – Unidade de Pronto Atendimento, SAMU – Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência e Centro de Atendimento para Enfrentamento a COVID-19. 

Posteriormente foram vacinados também profissionais da Atenção Primária, Saúde 

Mental, Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas e demais áreas da 

Saúde. 

 Foram imunizadas também as pessoas com mais de 60 anos e profissionais que 

vivem nas instituições de longa permanência no mesmo mês de janeiro e 

posteriormente deram sequência no processo de vacinação de acordo com as 

orientações do Ministério da Saúde. 

 Suspensão das atividades carnavalescas. 

 No dia 12.03.2021, houve a mudança dos atendimentos da UPA da Rua Coronel 

Ernesto de Oliveira, 860, Vila Conrado para as instalações da Unidade do Jardim 

São Paulo, localizada na Rua Santa Filomena, 719. 

 Parceria com a UNIFEOB na instalação da Central de Monitoramento Domiciliar. 

 Recebimento de várias doações de itens diversos incluindo testes sorológicos para 

COVID. 

 Testagem para COVID-19 dos entregadores de delivery. 

 Divulgação do início dos tratamentos do projeto “Acredite, tudo vai ficar bem! – 

Ambulatório Multiprofissional de Reabilitação Pós-Infecção por COVID-19” em 

parceria com a Prefeitura de São João da Boa Vista, Departamento Municipal e 

Câmara Municipal. 
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 Vacinação de Grávidas e Gestantes contra COVID-19 em maio 2021. 

 Divulgação e cumprimento da Lei 14.151 de 21 de maio de 2021, onde trata do 

afastamento das atividades laborais presenciais das mulheres gestantes durante o 

período de pandemia do Coronavírus. 

 Vacinação dos profissionais da Educação em junho 2021. 

 Criação de protocolo Linha de Cuidados Pós COVID-19. 

 Transferência do Centro de Atendimento para Enfrentamento à COVD-19 do 

endereço de origem da UPA para a Unidade Básica do Jardim São Paulo. 

 Decreto nº6950 – Revogação de restrições para ocupação, de horário de 

funcionamento ou de distanciamento mínimo entre pessoas para todos os 

estabelecimentos públicos e privados no município. 

FONTE: SEC – Setor de Educação e Comunicação do Departamento Municipal de Saúde 

 

6. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

6.1. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA – BRASIL E NO MUNDO 

 

 

FONTE: Coronavírus - Dados Completos (seade.gov.br), data da pesquisa 12.02.2022 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
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FONTE: Coronavírus - Dados Completos (seade.gov.br), data da pesquisa 12.02.2022 

 

FONTE: Coronavírus - Dados Completos (seade.gov.br), data da pesquisa 12.02.2022 

 

FONTE DE DADOS: coronavirus3112_situacao_epidemiologica.pdf.pdf (saude.sp.gov.br) 

Atualizado até: 31.12.2021 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus/2021/dezembro/coronavirus3112_situacao_epidemiologica.pdf.pdf
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FONTE DE DADOS: coronavirus3112_situacao_epidemiologica.pdf.pdf (saude.sp.gov.br) 

Atualizado até: 31.12.2021 

 

6.2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

 

 FONTE: Coronavírus - Dados Completos (seade.gov.br) - Dados extraídos: 18.02.2022 

 

http://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus/2021/dezembro/coronavirus3112_situacao_epidemiologica.pdf.pdf
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
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FONTE: Coronavírus - Dados Completos (seade.gov.br) – Dados e imagens extraídas: 18.02.2022 

 

FONTE: Coronavírus - Dados Completos (seade.gov.br) - Dados extraídos: 18.02.2022

FONTE: Coronavírus - Dados Completos (seade.gov.br) - Dados extraídos: 18.02.2022 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
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FONTE: Coronavírus - Dados Completos (seade.gov.br) - Dados extraídos: 18.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seade.gov.br/coronavirus/
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7. RECURSOS HUMANOS 

 

Em 2021, havia a expectativa de que a pandemia fosse controlada, no entanto iniciamos o 

ano com aumento expressivo no volume de casos de COVID-19. O Departamento de 

Recursos Humanos continuou o processo de contratação e reposição de profissionais, 

porém ainda com dificuldades em virtude do prazo determinado para funcionamento do 

Convênio e da falta de perfil adequado dos candidatos que participavam dos processos 

seletivos para preenchimento das vagas disponíveis na área técnica. Fechamos o período 

com o quadro quase completo, sendo a rotatividade um dos maiores problemas gerando 

grande dificuldade para realizar a substituição dos colaboradores. 

 

7.1. Organograma – Centro de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19 

 

54 – colaboradores | 01 Gerente | 02 Coordenadores | 01 Diretor Técnico 
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7.2. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

Foram realizados treinamentos e orientações para a equipe, essenciais para minimizar os 

riscos de contágio, reforçar os protocolos de atendimentos, uso de EPI´S e etc. Sempre 

respeitando o distanciamento e os cuidados com a higienização. 

Destacamos a capacitação, ministrada no dia 04.05.2021 pela Fisioterapeuta Marta 

Damasceno, sobre Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNMI) para os profissionais 

enfermeiros do Centro de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19. 

 

Abaixo constam os demais treinamentos e orientações: 
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 Afastamento de colaboradores 

O ano de 2021 foi muito desafiador, muitos colaboradores foram afastados repetindo o 

cenário de 2020, dessa forma houve dificuldades para realizar reposição de forma rápida o 

que prejudicou muito o andamento do trabalho.  

Importante ressaltar que com os afastamentos, houve impactos nos processos da Unidade,  

que em algumas situações sobrecarregou a equipe. 

Diante disso, tivemos um grande volume de horas acumulados, o que a medida em que a 

pandemia começou a dar sinais de melhora, iniciamos o trabalho de redução do banco de 

horas liberando os colaboradores para descanso e férias. 

 

8. UNIDADE DE SAÚDE 

 

8.1. Centro de Atendimento Para Enfrentamento à COVID-19 

 
Conforme a portaria GM nº 1.445, de 29 de maio de 2020 que institui os Centros de 

Atendimento para Enfrentamento à COVID-19, em caráter excepcional e temporário, 
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considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Fonte: CONASS – Informativo Eletrônico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 

8.2. Aditamentos do Convênio 

O Centro de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19 foi implantado no ano de 2020 

para centralizar todos os atendimento de Síndromes Respiratórias em um único local e 

minimizar os riscos de contaminação na UPA – Unidade de Pronto Atendimento e na 

Atenção Primária a Saúde. Inicialmente, a Unidade ficaria aberta por um período de 4 

meses, porém, em virtude do aumento no volume de casos, o Convênio foi aditado pela 

segunda vez até o dia 31.12.2020 e posteriormente houve novos aditamentos, conforme 

descrito abaixo: 

 3º Termo Aditivo – 01.01.2021 até 31.03.2021 

Alterações realizadas: 

Prorrogação no período de vigência e Realinhamento das Rubricas de Despesas com 

pessoal; 

Cronograma de Desembolso 

 

 4º Termo Aditivo – 18.01.2021 até 31.03.2021 

Alterações realizadas: 

Aumento na quantidade de plantões para atendimento médico no Centro de Atendimento 

para Enfrentamento à COVID-19 

PARCELA  MÊS REFERÊNCIA  VALOR DE DESEMBOLSO 

01 jan-21 384.285,44R$                             

02 fev-21 384.285,44R$                             

03 mar-21 384.285,44R$                             

1.152.856,32R$                          
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Aumento de 62 para 93 plantões médicos mensais, acrescentando 31 plantões a mais. 

Desta forma, a escala para atendimento diário passou para dois médicos, cumprindo o 

horário das 07 às 19 horas. 

 

Cronograma de Desembolso 

 

 

 5º Termo Aditivo- 01.04.2021 até 31.05.2021 

Alterações realizadas:  

 

Prorrogar o período de vigência do Convênio; 

 Realizar ajustes nas rubricas de despesas; 

 Contratar plantões médicos; 

Transferência do Centro COVID-19 para a estrutura da UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento. 

 

Cronograma de desembolso 

 

 

 6º Termo Aditivo- 01.06.2021 até 30.06.2021 iniciando com data retroativa 

Alterações realizadas 

 Prorrogar o período de vigência do Convênio; 

 Realizar ajustes nas rubricas de despesas; 
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 Aumentar valor de pagamento de plantões; 

 

Cronograma de desembolso 

 

 7º Termo Aditivo- 01.07.2021 até 31.10.2021 

Alterações realizadas: 

 

 Prorrogar o período de vigência do Convênio 

 Centralizar Serviço de Monitoramento 

 Realinhamento de rubricas – despesas 

 

Cronograma de desembolso 

 

 8º Termo Aditivo- 01.11.2021 até 31.12.2021 

Alterações realizadas: 

 Prorrogar o período de vigência do Convênio; 

 Reduzir quadro de profissionais médicos contratados; 

 Realinhamento de rubricas de despesas. 
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Cronograma de desembolso 

 

 

8.3. Atendimentos – Centro COVID 

 

 

9. UNIDADE DE MONITORAMENTO – COVID 19 

9.1. Desempenho dos Indicadores 

Quantitativo de monitoramento realizado por profissionais de nível superior (Enfermeiros), 

em relação aos pacientes notificados pelo Centro de Monitoramento para Enfrentamento a 

COVID-19: 
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Para este fechamento eram utilizadas as fichas identificadas dos clientes atendidos e dos 

indivíduos que tiveram algum tipo de contato direto, por exemplo os familiares, que eram 

notificados pelo Centro de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19. 

Os profissionais responsáveis pelo Serviço realizavam o monitoramento de todos os 

clientes atendidos no Centro COVID e também da área privada, por esse motivo o número 

total de monitorados é bem maior do que os notificados. 

Clientes Monitorados 

Neste quadro foram quantificados os monitorados por área de abrangência. 

 

Devido à alta demanda de casos, além dos 05 enfermeiros contratados para realizar o 

monitoramento, a equipe recebeu apoio dos profissionais do NASF.  

No dia 19.03.2021 Serviço de Monitoramento foi centralizado no espaço cedido pela 

UNIFEOB. 
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10. DESEMPENHO DOS INDICADORES – CENTRO COVID 

 

Consolidado quantitativos 

1- Monitorar o quantitativo de consultas médicas realizadas pela Unidade, 

considerando a capacidade de consultas da Unidade, tendo como parâmetro o tempo 

médio de consulta em 20 minutos. 

 

Atendimentos da Unidade são realizados por demanda espontânea, o que impacta nos 

resultados da Unidade. 

Houve um aumento de 40,12% nos atendimentos médicos em relação ao mês de dezembro 

de 2020. Com essa demanda ocorreram muitos problemas relacionados a fila de espera, 

atrasos nos atendimentos, descontentamento dos profissionais médicos em assumir os 

plantões e muitas reclamações por parte dos pacientes. Diante disso solicitamos aumento 

no número de profissionais médicos atuantes no plantão diurno.  

Importante ressaltar que houve esta solicitação de aumento de alguns plantões de 12 horas 

na proposta inicial do 3º Termo Aditivo, uma vez que já estávamos com esta dificuldade em 

alguns dias da semana e havia a previsão de aumento no número casos suspeitos por 

conta das festas de final de ano, porém não foi autorizado. 

Observamos aumento de 8,07% nos atendimentos do mês de fevereiro, em relação ao mês 

de janeiro.  

No decorrer do mês a Unidade permaneceu com alta demanda em todos os dias, mesmo 

com a contratação de mais um profissional médico para o plantão diurno, em alguns dias 

houve atrasos nos atendimentos devido alto fluxo de pacientes, onde a Diretoria Técnica 

entrou em contato com a Diretoria de Saúde do Município e solicitou autorização para a 

contratação de um profissional médico para auxiliar nos atendimentos, reduzindo o tempo 

de espera dos pacientes.  
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Também observamos no decorrer do mês um aumento no volume de atendimentos  

relacionados aos casos mais complexos, elevando para 33,86% o consumo de oxigênio da 

Unidade, elevando também os pedidos de internações para a Santa Casa.  

Em alguns dias, encontramos dificuldades para encaminhar os pacientes para internação, 

devido falta de vagas na Ala Covid, nestes momentos os pacientes permaneceram no 

Unidade, com toda assistência necessária, até a liberação da vaga pelo hospital.  

Todos os assuntos relacionados as vagas para os pacientes estão sendo tratados com a 

Diretoria Técnica da Unidade, Diretoria Administrativa da Santa Casa e Convênio.  

 

Histórico: 

 Fevereiro e março -  A Diretoria Técnica do Centro Covid solicitou aumento no quadro 

da equipe médica para dois plantonistas em cada plantão de 12 horas.  

 Abril - Houve queda na demanda de atendimentos da Unidade.  

 Maio - Observado novo aumento de atendimentos em comparação ao mês de abril.  

 Junho - Crescimento no número de atendimentos da Unidade e um aumento 

expressivo no consumo de oxigênio.  

 Julho - Queda novamente na demanda de atendimentos da Unidade.  

 Agosto - Permanece a queda dos atendimentos na Unidade. 

 Setembro - Até o dia 17/09 a Unidade tinha 2 plantonistas no plantão diurno e 2 no 

plantão noturno. A partir do dia 18/09 passou a ter somente 1 plantonista diurno e 1 

plantonista noturno, tal solicitação foi feita pelo Diretor de Saúde do Município, 

considerando a queda na demanda dos atendimentos da Unidade.  

 Outubro - Observado aumento no número de atendimentos em relação ao mês de 

setembro, houve aumento de 34,93%. 

 Novembro e Dezembro – Crescimento no número de atendimentos. 
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2- Monitorar a quantidade de Plantões Médicos contratados para o projeto. 

 

 

 

Conforme ofício enviado pelo DMS, o Plano de Trabalho do 4º Termo Aditivo foi realizado 

solicitando a contratação de plantões médicos de 12 horas a partir do dia 18/01.  

A justificativa para esta necessidade ocorreu por conta do aumento na demanda da 

Unidade que estava gerando muitos problemas relacionados a fila de espera, atrasos nos 

atendimentos, descontentamento dos profissionais médicos para assumir os plantões e 

muitas reclamações. 

Lembrando que houve esta solicitação de aumento de alguns plantões de 12 horas na 

proposta inicial do 3º Termo Aditivo, uma vez que já estávamos com esta dificuldade em 

alguns dias da semana e havia a previsão de aumento no número casos suspeitos, por 

conta das festas de final de ano, porém não foi autorizado. 

Conforme descrito no Plano de Trabalho, foram solicitados 14 plantões em janeiro para 

organizar o processo de contratação dos profissionais, porém só recebemos aprovação 

formal do jurídico para providências no dia 29/01. 

Portanto, fechamos janeiro da seguinte forma:  

18/01 – Segunda-feira: Por conta da alta demanda de pacientes e dificuldade dos médicos, 

solicitamos cobertura de 6 horas para dar vazão aos atendimentos, ou seja ½ plantão.  

25/01 – Segunda-feira: Novamente tivemos uma alta demanda de atendimento, como ainda 

não tínhamos a aprovação formal para contratação colocamos um médico para fazer uma 

pequena cobertura de 4 horas (16h às 20h).  

30/01 – Sábado: Como a aprovação só chegou na sexta-feira à tarde, não conseguimos 

contratar médico para atender nesta data.  
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31/01 – Domingo: Plantão de 12 horas. 

Com o aumento de quadro para dois profissionais a cada plantão de 12 horas, não foi 

possível a contratação do segundo profissional nas datas de 01/04 - 03/04 e 04/04, demais 

datas a escala ficou completa.  

 Maio - A Diretoria Técnica não conseguiu fazer o fechamento da escala médica, 

gerando falta de plantonistas nas datas de: 01/05 - 02/05 - 05/05 - 08/05 - 09/05 - 

12/05 - 14/05 - 15/05 - 17/05 - 18/05 e 22/05.  

No dia 19/05/21, houve mudança de Diretoria técnica da Unidade. Observamos que após 

esta alteração as faltas de médicos da Unidade foram reduzidas.  

 Junho -  A Unidade não teve problemas com a escala médica, todos os plantões 

foram cumpridos.  

 Julho – Nos dias 02/07/21 e 17/07/21 a Unidade trabalhou somente com três 

plantonistas, não recebemos justificativa da Diretoria Técnica sobre as faltas.  

A partir do dia 18, houve redução de 50% dos plantões médicos ficando 17 dias com 4 

plantões por dia e, a partir do dia 18/09, somente 2 plantões por dia.  

No dia 14/09 houve falta de um plantonista no plantão noturno, e tal falta não foi justificada 

pela Diretoria Técnica da Unidade. 

Nas datas de 30/12/2021 e 31/12/2021 a Diretoria Técnica da Unidade aumentou o número 

de profissionais médicos da Unidade, sem autorização do Convênio, uma vez que neste 

período não houve aditamento do Convênio para aumento de plantões. 

Posteriormente, após questionamentos, recebemos a informação que a contratação foi 

autorizada pela Diretoria de Saúde. 

 

3- Monitorar a quantidade de ENFERMEIROS contratados para o projeto. 
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O quantitativo de enfermeiros aumentou a partir do mês de junho, pois os 5 enfermeiros do 

monitoramento foram inseridos juntamente com a equipe do Centro Covid. 

Em julho uma enfermeira pediu demissão e como a mesma estava em contrato de 

experiência não foi possível cumprir aviso prévio até a reposição do novo profissional.  

No mês de julho outra profissional solicitou desligamento, a mesma cumpriu aviso prévio 

até a data de 18/08/2021.  

Todas as vagas foram preenchidas no decorrer do mês de setembro. 

 

4- Monitorar a quantidade de TÉCNICOS DE ENFERMAGEM contratados para o 

projeto. 

 

A Unidade terminou o mês de julho com o quadro incompleto, pois houve o pedido de 

demissão de dois profissionais técnicos de enfermagem, um na data de 26/07/2021 e o 

desligamento do outro no dia 30/08/2021.  

Todas as vagas foram preenchidas no decorrer do mês de setembro. 

Consolidado qualitativos 

 

1- Monitorar o cumprimento do prazo para a remessa das notas fiscais, produção 

e demais documentos requisitados pelo Departamento Municipal de Saúde para 

conferência. 
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2- Monitorar a qualidade probatória do material mensal enviado ao Departamento 

Municipal de Saúde, conferência no prazo determinado neste Plano de Trabalho. 

 

 

 

3- Monitorar a pesquisa de satisfação dos pacientes em relação ao acolhimento 

inicial recebido. (Pesquisar no mínimo 10 % dos atendidos). 

 

 

 

4- Monitorar a pesquisa de satisfação dos pacientes em relação ao atendimento 

médico recebido. (Pesquisar no mínimo 10% dos atendidos) 
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Desde a abertura da Unidade, a equipe recebe orientações quanto a necessidade e 

importância da realização das pesquisas de satisfação com os pacientes após a finalização 

de cada atendimento. 

No decorrer do mês março devido com o aumento expressivo dos atendimentos na 

Unidade, onde a equipe de trabalho permanece a mesma desde o início das atividades, 

não foi possível realizar mais pesquisas de satisfação com os pacientes.  

Solicitamos aumento no quadro de colaboradores para que possamos adequar as 

atividades e rotina dos colaboradores, porém não foi autorizado. 

 

Indicadores de Monitoramento 

 

1- Quantitativo de monitoramento realizado por profissionais de nível superior 

(Enfermeiros), em relação aos pacientes notificados pelo Centro de Monitoramento 

para Enfrentamento a COVID-19. 

 

 

 

O Centro de Atendimento para Enfrentamento a COVID-19 notifica os clientes atendidos 

com sintomas de Síndromes Respiratórias, os dados dos pacientes e dos indivíduos que 

tiveram algum tipo de contato direto são preenchidos na ficha de notificação. 

 

Ao finalizar o processo, as notificações são digitalizadas e enviadas para as Unidades de 

Referência de cada paciente. 

 

A equipe responsável recebe a informação e inicia o monitoramento. O controle é realizado 

diariamente para todos os clientes do Centro COVID, área privada, tais como: Hospitais, 

laboratórios independentes e etc. Po reste motivo,  o número total de monitorados é bem 

maior do que os notificados no Centro COVID. 
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Vale destacar que, além dos profissionais com curso superior, a equipe do NASF tem 

auxiliado no monitoramento nas Unidades com maior fluxo também. 

 

Manutenções Preventivas 

 

Todas a manutenções necessárias para o funcionamento da Unidade foram realizadas. 

 

11. Gestão Administrativa  

Iniciamos o ano de 2021 com muitos desafios no Centro COVID, a estratégia de trabalho 

continuou sendo realizada dando continuidade nas ações que foram realizadas desde 2020 

para combater o Coronavírus. 

Em virtude do agravamento da pandemia, o Departamento Municipal de Saúde solicitou a 

prorrogação do Convênio seis vezes, o que em virtude das eventuais datas de 

encerramento, dificultava na contratação de novos colaboradores, gerando insegurança na 

equipe e os mesmos buscavam novas oportunidades de trabalho mais estáveis. 

A procura por atendimentos na Unidade aumentou desde o início da pandemia, em julho 

de 2020 a Unidade atendeu 781 clientes, destes 437 foram notificados. Em agosto houve 

um grande crescimento, reduzindo posteriormente nos meses de setembro e outubro. 

De novembro e dezembro de 2020 o número de casos voltou a crescer, gerando a 

necessidade de manter o Centro de Atendimento em funcionamento para continuar dando 

assistência a população. 
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Em 2021 os picos de atendimentos ocorreram nos meses de janeiro, março e maio.  

 

De julho de 2020 a janeiro de 2021 houve um crescimento de mais de 214,85%. 

Abaixo, seguem as atividades em ordem cronológica: 

Com o agravo da doença, a Unidade que tinha capacidade para atender 72 clientes no 

período de 24h não comportava o aumento da demanda do início do ano. Com o volume 

de casos de síndromes respiratórias no município identificou-se a necessidade de aumento 

de no mínimo 31 plantões médicos, cumprindo uma escala de atendimentos com dois 

médicos de dia e um a noite. Importante ressaltar que essa demanda de pelo menos mais 

um médico já era solicitada pelo Convênio e Diretoria Técnica no final de 2020, porém não 

foi aprovado. 
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No final de fevereiro, houve várias reuniões para definir a melhor estratégia para atender a 

procura por atendimentos. Foram desenhadas várias propostas de Planos de Trabalho para 

atender as necessidades, tais como aumento da equipe técnica, de apoio, nos plantões 

para contratação de profissionais médicos, criação de leitos para auxiliar a Santa Casa que 

estava lotada sem condições de receber mais pacientes, entre outras ações. 

As autoridades do município também sugeriram criar um Serviço de Suporte para o Centro 

de Atendimento para Enfrentamento a COVID-19. Essa proposta seria uma estratégia para 

tentar conter o avanço da doença e auxiliar a Santa Casa que, embora tivesse ampliado o 

número de leitos da Ala COVID, as taxas de ocupação ainda estavam muito altas, acima 

de 95%. 

A ideia era que esta Unidade recebesse os pacientes, por meio de classificação e 

priorização de necessidades de assistência complexa , além de ordenar o fluxo efetivo das 

referências dentro do Centro de Atendimento Para Enfrentamento a COVID-19, que 

precisavam ficar em observação por um período aproximado de 6 horas onde seria 

necessário acompanhamento especializado e monitorado até sua recuperação ou 

necessidade de transferência onde deveria ser respeitado o prazo estabelecido para 

atendimento em ambiente hospitalar. 

Nesta nova Unidade de Suporte seriam criados 12 leitos, sendo 10 clínicos e 02 com 

respiradores, para receber pacientes por meio de classificação e priorização das 

necessidades de assistência complexa, além de ordenar o fluxo efetivo das referências 

dentro do Centro de Atendimento Para Enfrentamento à COVID-19. 

Para atender a esta demanda, haveria aumento no quadro médico, considerando 

pagamento com valor diferenciado, equipe de apoio e técnica também. Estes ajustes teria 

o objetivo de, após receber os pacientes referenciados do Centro de Atendimento, fazer um 

melhor acolhimento e realizar o devido atendimento para melhorar a respostas ao 

tratamento e, se possível, conseguir reduzir a necessidade de internação. 

Este serviço de Suporte seria instalado no prédio da UPA, logo após a mudança do Serviço 

de Urgência para a Unidade do Jardim SP, e ficaria anexo para dar suporte ao Centro 

COVID instalado nos Containers, onde o mesmo realizava os atendimentos através de 
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demanda espontânea. Porém devido ao custo e outras necessidades logísticas foi 

inviabilizado naquele momento. 

Após análises, o DMS suspendeu a proposta acima e determinou a mudança dos 

atendimentos do Serviço de Urgência para a Unidade localizada no Jardim SP e a estrutura 

que estava instalada nos containers foi transferida para o prédio da UPA. 

A mudança do Serviço de Urgência para a Unidade do Jardim São Paulo e do Centro 

COVID para o prédio onde estava a Urgência foi bastante crítico, pois houve a necessidade 

de adaptação de ambientes, tivemos que direcionar nossa mão de obra de manutenção 

para dar apoio realizando uma série de reparos, entre outras necessidades, impactando de 

maneira expressiva na agenda de serviços da rede como um todo. 

O Centro COVID foi instalado no novo endereço com as salas adaptadas, porém o serviço 

continuou sendo realizado da mesma forma como era nos contêineres através de demanda 

espontânea, sem leitos instalados. 

A mudança foi positiva, pois o espaço físico era maior o que possibilitou melhorias no 

processo de acolhimento e atendimento aos clientes que necessitavam de atendimento no 

local. 

Houve também a necessidade de aumento no valor das rubricas de prestação de serviços, 

visto que era necessário fazer a manutenção dos equipamentos fixos ou instalados no local, 

conforme descrito abaixo: 

- Laudos radiológicos 

- Técnicos em radiologia 

- Manutenção de rede de gases 

- Manutenção de ar condicionado 

- Manutenção de Equipamentos Médicos 

- Manutenção de Gerador 

- Manutenção de Climatização 
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- Manutenção de equipamentos de RX 

- Manutenção de Equipamentos de Informática 

Importante ressaltar que a equipe do Convênio estava muito cansada, pois tarabalhava de 

forma árdua desde o início da pandemia para não faltar assistência a população, que 

precisava e buscava muito por atendimento. 

A Diretoria de Saúde em conjunto com o Diretor Técnico da época apontaram a 

necessidade de contratação de médico Preposto para auxiliar a Diretoria nas atividades de 

gestão Técnica e aumento no valor do plantão médico no valor de R$ 1.240,00 para R$ 

1.800,00. 

Esse valor diferenciado, gerou um acréscimo de R$ 49.600,00 no repasse mensal do 

Convênio, que foi apresentado no Plano de Trabalho 06, sendo assim neste documento 

foram considerados o total de 124 plantões médicos com o valor definido pela gestão do 

Município para composição de custo do Convênio.  

Posteriormente ficou definido que a contratação do Preposto seria adiada. 

Os Diretores Técnicos tanto da UPA quanto do Centro COVID trabalhavam muito alinhados 

a gestão de saúde do Município e Prefeitura, sendo difícil o relacionamento com eles, uma 

vez que faziam muitas tratativas de forma direta, ultrapassando, em algumas situações, as 

regras e hierarquia do Convênio Santa Casa. 

Outro grande desafio para a equipe de gestão do Convênio foi a manutenção do 

fornecimento de oxigênio medicinal. Embora o Brasil estivesse sofrendo com a dificuldade 

de fornecimento e a falta em alguns locais, a Coordenação conseguiu manter o 

fornecimento de forma equilibrada e não houve em nenhum momento falta ou qualquer 

situação crítica neste sentido. 

Mesmo neste período de escassez e dificuldade de contratação pelas Unidades das 

cidades vizinhas, as empresas contratadas que prestavam serviços para a Urgência e 

Emergência e para o Centro COVID não deixaram de nos atender, inclusive aumentando a 

quantidade de cilindros locados e abastecimento conforme descrito na evolução de 

consumo abaixo desde do início do Convênio em julho de 2020. 
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Consumo de Oxigênio 
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Trabalhamos dia e noite acompanhando o consumo de O2 na Unidade, verificando as 

necessidades de reposição ou aumento na quantidade de fornecimento. 

 

Acompanhamos também as necessidades da equipe para atender os pacientes que 

ficavam aguardando vaga de internação na Unidade. Atuamos fazendo canal direto, quando 

necessário, junto a equipe de gestão da Santa Casa hospitalar. 

 

 Insumos 

 

Desde o primeiro momento da pandemia, fizemos a gestão do estoque de materiais 

médicos e medicamentos que eram adquiridos pelo Convênio, além dos medicamentos 

fornecidos pelo DMS para dispensação a população. Não houve faltas e nem dificuldades 

para aquisição de EPI`s para a equipe, nem tão pouco medicação para administração dos 

pacientes que procuraram pelo serviço. 

 

No pico da pandemia, foi determinado pela Prefeitura, Diretoria de Saúde e Diretoria 

Técnica da Unidade, que a Unidade deveria dispensar medicamentos até meia noite. Isso 

foi um problema para Unidade, pois embora fosse um benefício para a população o 

Convênio só tinha uma farmacêutica na Unidade com carga horária de 40h semanais e por 

ser Responsável Técnica havia a grande preocupação quanto a dispensação que não fosse 

realizada por profissional farmacêutico. 

 

Diante disso, o Diretor de Saúde determinou rodizio dos farmacêuticos da rede para fazer 

a dispensação. 

Outro problema criado foi a gestão do estoque, pois em virtude do acesso dos profissionais 

gerava necessidade constante de contagem. 

 

 Monitoramento COVID – Centralização da Equipe 

A mudança da equipe de Monitoramento ocorreu no primeiro semestre de 2021. 
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A equipe estava vinculada a Atenção Primária à Saúde, portando fazendo parte composição 

do Convênio 002.2020, realizando atendimento com equipe distribuída nas Unidades de 

Saúde e com a necessidade e responsabilidade de cumprimento com os fechamentos e 

indicadores. 

Havia dificuldade para a atuação desta equipe por conta da falta de uma estrutura 

necessária, pois a orientação era para que a atuação destes profissionais ocorresse no 

local determinado no Plano de Trabalho. 

Porém houve a mudança da equipe, que embora a proposta tenha sido melhor, 

centralizando o trabalho em outro local, o Convênio não foi convidado ou comunicado sobre 

a decisão, visto que toda mudança precisa ocorrer de forma documentada, até mesmo para 

adequação da carga horária e CNES, lembrando também no impacto na produção do 

Serviço. 

Quando recebemos a informação que a mudança havia ocorrido, solicitamos a adequação 

da equipe, incluindo também no aditamento do Convênio. 

Dessa forma, o monitoramento de casos suspeitos de síndromes respiratórias que era 

realizado por profissionais que ficavam alocados nas Unidades da Atenção Primária a 

Saúde foi transferido para um local específico, cedido por uma Universidade do Município. 

O Serviço ficou centralizado neste local, aumentando a eficiência deste trabalho. 

No dia 01.10.2021, considerando uma série de variáveis relacionadas a queda no número 

de hospitalizados decorrentes da COVID-19; as taxas de cobertura vacinal no município; 

baixo número de atendimentos médicos realizados e as solicitações da população, foi 

determinado pelo DMS o retorno da Unidade de Urgência e Emergência para seu endereço 

de origem e a transferência do Centro COVID para as instalações do Jardim São Paulo, 

anexo a UBS Dr. Paulo Emílio que também retornaria ao local. 

Com essa mudança, novamente deslocamos a nossa equipe de manutenção para apoio 

em todas as necessidades para adequação tanto do Centro COVID quanto da UPA, o que 

novamente atrasou a rotina de manutenções preventivas e corretivas das Unidades de 

Saúde. 
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No mês de dezembro de 2021, foi determinado pela Diretoria do DMS em conjunto com VE, 

Laboratório, Diretoria Técnica da UPA e Centro COVID, sem a participação da Gestão do 

Convênio ou da Diretoria da Santa Casa, o encerramento do Centro COVID. O Convênio 

deveria ficar em vigor até o dia 31 de dezembro de 2021, às 23h59. 

No período em que a equipe estava cumprindo aviso, muitos colaboradores faltaram ao 

trabalho o que gerou grandes transtornos, pois como os quadros são justos houve grande 

dificuldade para fazer as coberturas. 

Passamos o mês de dezembro buscando funcionários, reorganizando as escalas, fazendo 

a gestão de suprimentos, pois as compras foram realizadas para cumprir o período até o 

fechamento. 

Todos os contratos de profissionais médicos e fornecedores foram cancelados e 

organizadas as demais providências. 

No dia 30 de dezembro, diante do aumento na procura pela Unidade, manifestação da 

população em detrimento do fechamento e da preocupação da gestão em sobrecarregar a 

UPA, foi tomada a decisão de manter o Centro COVID por mais 3 meses. 

Para as providências, houve a necessidade de cancelamento das rescisões dos 

profissionais que tinham interesse em permanecer trabalhando no Convênio, reativação 

dos Contratos de fornecedores e profissionais médicos. 

 

 Prontuário Eletrônico 

Iniciamos o ano de 2021 com a necessidade de adequação e melhoria nos processos.  A 

maior dificuldade estava vinculada a equipe médica, pois o fato do sistema ser integrado 

impactou na produção da Unidade. 

Houve solicitações para que fosse realizado reforço no treinamento ao longo do ano. 
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12. RECURSOS FINANCEIROS – CONTROLE ADMINISTRATIVO 

 

As despesas financeiras são acompanhadas e monitoradas utilizando os recursos de 

acordo com as necessidades do Convênio e as regras detalhadas do Plano de Trabalho. 
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 Despesas  
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12.1. Despesas x Rubrica 

 

Destacamos algumas despesas como demonstrativo do acompanhamento: 

 

 Prestação de Serviços  - Profissionais Médicos 

 

 

 

 Serviços de Alimentação 

 

Fechamos o mês de abril ultrapassando 5% do valor da rubrica mensal.  

 

Justificativa: neste período estávamos trabalhando no pico da pandemia e o profissional 

responsável pelo plantão solicitou uma quantidade maior de refeições, sem autorização do 

Convênio, para os colaboradores de outros plantões que foram ajudar na mudança física 

da Unidade.  

Na ocasião, quando recebemos a informação, a equipe foi reorientada quanto as regras do 

Convênio, a importância e a necessidade do controle.  
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 Materiais Médicos e Medicamentos 

 

Como o agravo da doença, as dificuldades quanto a falta de clareza relacionada a 

pandemia, definimos o valor de recursos destinados aos materiais e medicamentos 

médicos e de enfermagem, a medida em que nosso monitoramento demonstrava um pouco 

mais de segurança iniciamos o processo de redução dos valores das rubricas nos 

aditamentos do Convênio. 

 

 

 

 Gases Medicinais  

 

Em relação ao Oxigênio Medicinal, no primeiro semestre de 2021, houve aumento 

exponencial relacionado ao abastecimento de O2 por conta do voluma de pacientes em 

estado moderado a grave que precisavam fazer uso deste medicamento na Unidade. Diante 

disso, solicitamos aumento no valor desta rubrica.  
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Destacamos também que nos meses de maio a outubro, foram inseridas neste Convênio, 

por conta da mudança do Centro COVID para o prédio da UPA, as rubricas relacionadas 

aos serviços de manutenção de equipamentos fixos ou instalados no local. Ex.: Manutenção 

do Geraador; Manutenção do Climatizador; Manutenção do equipamento de RX; Laudos 

de RX; Equipe Técnica de RX. 
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ano de 2021 foi extremamente difícil, embora os resultados dos indicadores tenham sido 

satisfatórios, a equipe trabalhou de forma intensa. 

 

Houve pouco descanso, trabalhamos tentando manter a equipe em equilíbrio, pois com a 

quantidade de clientes que buscavam a Unidade com sintomas respiratórios e 

posteriormente evoluindo para uma situação mais grave, deixava todos apreensivos.  

 

Trabalhamos dando o suporte, acompanhando os processos, providenciando os insumos, 

cuidando dos conflitos, realizando as questões burocráticas para que a equipe pudesse 

desempenhar sua função da melhor forma possível. 

 

Recebemos força e proteção de Deus, dessa forma conduzimos as ações para que não 

houvesse prejuízo para a população em relação aos atendimentos, medicamentos e 

oxigênio. 

Além do desafio de manter o serviço em funcionamento, tivemos que lidar com a mudança 

de gestão de saúde que não conhecia o nosso trabalho. 

 

O Departamento de Saúde continuou dando orientações, elaborando protocolos e 

realizando as demais ações necessárias para atuação da nossa equipe, o que nos permitiu 

trabalhar com mais segurança, principalmente para os profissionais que estão na linha de 

frente. Todo este suporte permitiu ofertar a população um atendimento humanizado e 

organizado. 

 

No que diz respeito aos insumos e equipamentos, conseguimos atender as necessidades 

da Unidade, sempre de forma racional, sem faltas. 

 

Quanto aos profissionais médicos, como em toda a região, houve dificuldades para 

contratação, porém não houve impactos no atendimento para os clientes que  buscaram a 

Unidade. 
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Nossa gestão se encerra no final de 2021 com muitas lições aprendidas e certos de que foi 

feito o possível, nas condições que tínhamos e, mesmo com todas as dificuldades, não 

faltou esperança de que tudo iria melhorar. 
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