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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 

1. CONVÊNIO: 

 

OBJETO:- Os recursos destinados a equipamentos no valor de R$300.400,00 (trezentos mil reais) serão aplicados para aquisição 

de equipamentos (01 unidade de cama balança, 5 unidades de capnografia com cabo, 3 unidades de ordenhadeira mecânica, 01 

unidade de fototerapia, 02 unidades de balanças pediátricas, 2 unidades de cardiotoco, 4 unidades de holter, 1 unidades de Mapa, 1 

unidade de serra cirurgia para abertura de esterno, 2 unidades de centrifuga imunoematológica , 01 unidade de otoscópio, 1 unidade 

oftalmoscópio, 01 unidade de microscópio laboratorial, 01 unidade de serra gesso. 1 unidade de ambu adulto e 1 unidade de ambu 

infantil). Os recursos destinados a custeio no valor de R$210.000,00 serão destinados ao de custeio na prestação de serviços com 

lavanderia

E-MAIL: prestacaodecontas@santacasadefranca.com.br

CONVÊNIO - 888/2018

CONVENENTE: Fundação Santa Casa de Miserórdia de Franca CNPJ Nº 47.969.134.0001-89

ENDEREÇO: Praça Dom Pedro II, 1826

TELEFONE: (16) 3711-4000

 
 

  

2. INTRODUÇÃO: 

 

O Grupo Santa Casa, é Hospital Geral, de referência em Alta Complexidade, de 

natureza filantrópica, mantenedora de um Complexo Hospitalar que compreende Hospital Geral, 

Unidade Cardiológica, Oncologia e Reabilitação Física, está conveniada com a Secretaria Estadual de 

Saúde, visando à prestação de assistência em saúde, na área hospitalar com internações e atendimentos 

ambulatoriais de média e alta complexidade, sendo referência para 22 municípios do DRS VIII. 

Caracteriza- se como um Hospital de natureza filantrópica e de ensino, mantenedora 

de um Complexo Hospitalar que compreende Hospital Geral, Unidade Cardiológica, Oncologia e 

Reabilitação Física, conveniada junto ao SUS – Sistema Único de Saúde, através da Secretaria 

Estadual de Saúde – SES, visando à prestação de assistência em saúde em internação e ambulatório. 

Com 123 anos de história e, pela primeira vez, o Grupo Santa Casa enfrenta a 

pandemia do novo coronavírus – SARS-CoV-2, COVID 19. 

  Diante do quadro da pandemia, a instituição desde o dia 16 de março, está atendendo 

aos pacientes que demandam necessidade de internação, regulados pela CROSS e, na grande maioria 

dos casos, inclusive custeando os exames de laboratório, frente a demora do resultado pela rede 

pública. 

  Realizou treinamentos para toda a equipe assistencial e apoio, tais como, médicos, 

enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, limpeza, recepção e outros, alterando o protocolo de acesso às 

unidades, com aplicação de triagem às pessoas do lado de fora das unidades, controlando o acesso 
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como medida preventiva à transmissão do vírus, protegendo também os pacientes, de um modo geral, 

que se encontram internados. 

  Colocou triadores exclusivos nas recepções, usando máscaras, munidos de álcool gel, 

deixando apenas 5 pessoas entrarem por vez; em horários de visitas apenas pai e mãe estão entrando  

para visitar seus familiares; várias rotinas foram mudadas dentro do hospital como diminuição da 

quantidade de funcionários tomando café no mesmo ambiente. 

  Instituiu o Comitê de enfrentamento à Pandemia, criou os protocolos clínicos para o 

atendimento aos pacientes, está garantindo estoque estratégico de insumos laboratoriais para 

diagnóstico do Coronavírus (COVID-19), bem como EPI’s e materiais e medicamentos. 

  Organizou o fluxo do atendimento do paciente, para garantir que o mesmo seja 

realizado de forma segura, desde seu acolhimento até sua internação, quer seja ela na enfermaria 

clínica, na UTI adulto ou na UTI infantil, todas essas COVID, cumprindo com os protocolos de 

atendimento e, principalmente, assim como garantir a segurança ao paciente, assegurar também a 

proteção individual às equipes assistenciais.  

  Como mudança estrutural, foi criada uma ala exclusiva para atendimento COVID, 

com entrada exclusiva para receber pacientes positivos ou com sintomas, e de outro lado para 

médicos, enfermeiros e profissionais de limpeza. 

  Conta também com área onde funcionários e médicos poderão tomar banho ao sair do 

contato com o paciente, para a segurança dos funcionários, cumprindo rigorosamente o protocolo, uso 

de macacão com luvas, toucas e óculos protetores, o que é fundamental importância para que não haja 

possibilidade riscos aos colaboradores e médicos.   

 É importante destacarmos que os hospitais do Brasil e neste cenário também nossa 

instituição, estão sofrendo com o aumento abusivo de materiais e medicamentos hospitalares, falta de 

EPI’s, afastamento de colaboradores deixando as equipes desfalcadas, afastamento de colaboradores 

do grupo de risco, afastamento de colaboradores com síndrome gripal, dificuldades de novas 

contratações e agora a falta de medicamentos importantes, dentre esses, os de sedação. 

  Destacamos ainda que a Santa Casa Franca continua atendendo os casos de urgência e 

emergência não COVID, encaminhados através da Central de Regulação, e suas atividades nesta área 

de urgência emergência continuam com grande intensidade. 

Quanto do DRS VIII - Departamento Regional de Saúde – Franca/SP, do qual a 

instituição faz parte, este, está situado na região nordeste do Estado, abrangendo uma população de 

737.646 habitantes (SEADE 2016), é constituído por três Regiões de Saúde: Três Colinas, composta 

por 10 municípios, Alta Mogiana, composta por 06 municípios, e Alta Anhanguera, composta por 06 

municípios, totalizando 22 municípios, estando este Departamento adscrito no território de saúde da 



 
  

 
Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca - CNPJ: 47.969.134/0001-89 

Grupo Hospitalar Santa Casa de Franca: Hospital Central, Hospital do Câncer, Hospital do Coração e  
AMEs Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas 

Centro Administrativo – R. General Carneiro, 1557 – Centro – Franca – SP | Tel.: (16) 3711-4179 
w w w . s a n t a c a s a d e f r a n c a . c o m . b r  

 

 

RRAS 13, composto por mais três Departamentos de Saúde, sendo estes: DRS XIII de Ribeirão Preto, 

DRS de Barretos V e DRS de Araraquara III, conforme demostrado abaixo no mapa 1.0. 

 

Mapa 1.0 – Redes Regionais de Atenção à Saúde RRAS 13 – Estado de São Paulo 

 

 

 

3. DO CONVÊNIO:  

 

No estado de São Paulo, hospitais filantrópicos e, em especial, as Santas Casas de 

Misericórdia são responsáveis por importante parcela da assistência hospitalar ofertada ao Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Os recursos destinados a instituição previsto neste convênio, serão aplicados no 

parque tecnológico, considerando que atualmente, existem alguns equipamentos defasados e grande 

parte estão desgastados devido à demanda de exames e tratamentos. Estes fatores geram alto índice de 

manutenção ou quebra, comprometendo o atendimento aos pacientes.  

 

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 

A aplicação do recurso programa, tem por objetivo, proporcionar uma assistência 

digna aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, melhorando a qualidade da assistência prestada 

aos usuários, mantendo as condições técnicas indispensáveis ao bom atendimento. 

Este recurso, garante ainda a manutenção da instituição, em gestão e assistência, 

através do equilíbrio financeiro.  
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4.1) Avaliação das Metas:  

Na análise das metas pactuadas, deverá ser considerado que, pela primeira vez, o 

Grupo Santa Casa enfrenta a pandemia do novo coronavírus – SARS-CoV-2, COVID 19. 

  Diante do quadro da pandemia, foram publicadas a lei 13.992 de 22/04/2020, que trata 

da suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas 

pelos prestadores de serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de saúde (SUS), para que as 

instituições adequassem sua rotina a esta nova realidade de pandemia, e principalmente para reduzir o 

fluxo de pessoas na instituição para a não propagação do vírus. 

 

 

a) Metas Quantitativas: 

 

 

1) Manter a qualidade de 1.500 internações no período de um mês: 

 

Descrição: Manter a qualidade de 1.500 internações no período de um mês. 

 

No gráfico abaixo podemos verificar que no ano de 2020, devido a pandemia COVID-19, foram 

produzidas em média 1.421 internações, ficando 22% acima do pactuado com o SUS.  

 

 Gráfico 1 - Produção SIH-SUS – Internações – 2020: 

 

Fonte:tabwin/datasus 
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Gráfico 2 - Produção SIH-SUS – Internações de urgência – 2020: 

 

Fonte:tabwin/datasus 

 

2) Garantir no mínimo 10.000 ordenhas/ano no Banco de Leite: 

 

Descrição: Realizar no mínimo 10.000 ordenhas/ano no Banco de Leite, com o objetivo de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, e também para auxiliar as mulheres-

mães no período da amamentação, atendendo à toda demanda que chegar no setor, e também 

realizar a busca do leite materno nas residências sempre que acionado. 

 

O Banco de Leite Humano da Santa Casa de Franca, realiza a coleta, análise, processamento e 

distribuição do leite, que chega totalmente seguro para o consumo dos bebês.  

Realiza também, dos hospitais particulares da cidade que captam e enviam leite materno para a Santa 

Casa de Franca, que retorna o produto processado para que estas instituições tratem as crianças 

internadas. 

É um trabalho de suma importância pois, o Banco de Leite, além da assistência prestada às mães de 

recém-nascidos ou gestantes, diariamente salva muitas vidas de bebês prematuros, com baixo peso ou 

em condições clínicas especiais, pois oferece o leite coletado para estes bebês poderem ganhar peso, 

aumentando a imunidade e resistência a doenças, garantindo mais de 90% de chance de sobrevida. 

São realizados em média 891 atendimentos assistenciais/mês, conforme demonstrado em gráfico 

abaixo: 
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Gráfico 3 - de atendimentos assistenciais do BLH_2020: 

 

Fonte: BLH_FSCMF 

 

Quanto ao total de coletas, foram realizadas mais de 58.000 (L) em média mês, no ano de 2020 

conforme demonstrado em tabela abaixo, que traz também as ativadas de coletas e distribuição 

realizadas pelo Banco de Leite Humano: 

 

Tabela 1 Dados de coleta do BLH: 

Descrição Média/Mês jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20

Média mês 213.131

Coleta Total (L) 64.400 61.100 72.925 59.360 59.260 77.570 85.760 61.080 45.500 43 49.900 68.225 705.123 58.760

Coleta Interna 24.400 20.700 31.750 17.860 17.960 11.460 17.650 13.820 12.010 9.900 10.950 9.750 198.210 16.518

Coleta Externa 38.000 40.400 41.175 41.500 41.300 66.110 68.110 47.260 33.490 33.200 38.950 58.475 547.970 45.664

Distribuido Total 61.014 44.772 49.272 53.091 41.252 41.219 46.718 46.915 57.234 33.965 31.073 45.641 552.166 46.014

Distribuição Int. 48.264 40.620 38.903 48.415 36.323 37.943 40.508 42.073 44.943 32.155 28.723 40.877 479.747 39.979

Distribuição Externa 12.750 4.152 10.369 4.632 4.929 3.276 6.210 4.842 12.291 1.810 2.350 4.764 72.375 6.031

Doadoras 60 73 81 71 73 75 74 67 53 45 59 53 784 65

Receptores Total 56 43 61 44 66 50 40 49 55 40 48 47 599 50

Receptores Internos 52 38 57 42 62 43 35 43 48 32 46 42 540 45

Receptores Externos 4 5 4 2 4 7 5 6 7 8 2 5 59 5

Total 249.000 211.903 244.597 225.017 201.229 237.753 265.110 216.155 205.631 111.198 162.101 227.879 2.557.573 213.131

TABELA DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LETE HUMANO ORDENHADO

MédiaTOTAL

Coleta e 

Distribuição de 

LHO

 

Fonte: BLH_FSCMF 

 

B) Metas Qualitativas: 

 

1) Avaliação dos usuários em 85% de satisfatório, em relação aos atendimentos realizados: 

 

Descrição: Buscar a qualidade na assistência ao usuário SUS 

 

A pesquisa de satisfação, revela um índice médio de 92% de satisfação, conforme demonstrado em 

tabela abaixo: 
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Gráfico 4 - Pesquisa de Satisfação do Usuário: 

 

Fonte: CIH_FSCMF 

 

 

2) Garantia da assistência às gestantes, principalmente aquelas classificadas como alto 

risco: 

 

Descrição: Manter o agendamento do exame de tococardiografia:  

No ano de 2020 foram realizados em média 38/exames/mês de tococardiografia, conforme demanda 

pelo exame. 

Segue abaixo, gráfico com exames realizados mensalmente: 

 

Gráfico 5 - Exames de Tococardiografia: 

 

Fonte:tabwin/datasus/convênio_SUS 
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3) Melhoria de atendimento ao paciente crítico grave: 

 

Descrição: Dar manutenção ao atendimento dos pacientes críticos graves 

 

Quanto aos atendimentos de urgência e emergência, foram em média 1.293, conforme demonstrado no 

gráfico 6: 

 

Gráfico 6 – Atendimentos de urgência e emergência: 

 

Fonte:tabwin/datasus/convênio_SUS 

 

A Fundação vem cumprindo seu papel, prestando atendimentos a população, 

especialmente aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde.  

 

 

         

Franca, 28 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Tony Graciano 

Presidente 

(RAM) 


