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Aos Membros da Administração

INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA 
CNPJ 07.231.827/0002-36
CONTRATO DE GESTÃO N° 23/2016 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARUERI
Barueri – SP

Apresentamos as demonstrações financeiras do INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO 
PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36 CONTRATO DE GESTÃO N° 23/2016 ENTRE O 
IBRAGESP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio liquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis e o relatório assistencial das atividades desempenhas pelo IBRAGESP em 2018.  

As demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO BRASIL DE 
GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36 CONTRATO DE GESTÃO N° 23/2016 
ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 31 de dezembro 
de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras e relatório assistencial de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Cordialmente,

Gilson de Oliveira
Presidente
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INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36
CONTRATO DE GESTÃO N° 23/2016 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARUERI

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

ATIVO Nota 2018 2017

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa – com restrição 808.967,18 103.050,85
Aplicações financeiras - com restrição 03 1.378.302,12 920.248,05
Outros ativos circulantes 48,23 23,10
Total do ativo circulante 2.187.317,53 1.023.322,00

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado com restrição 04 839.656,57 839.656,57

Total do ativo não circulante 839.656,57 839.656,57

TOTAL DO ATIVO 3.026.974,10 1.862.978,57

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 3

INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36
CONTRATO DE GESTÃO N° 23/2016 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARUERI

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

PASSIVO Nota 2018 2017

CIRCULANTE
Fornecedores 30.351,08 283.774,08
Obrigações sociais e fiscais 05 308.517,23 600.455,70
Provisões de contas pagar e fornecedores 06 912.342,21
Provisão de férias e encargos 158.213,67 -
Provisão de rescisões e encargos 07 772.390,40 594.406,08
Provisão para contingências 08 48.553,88 -
Total do passivo circulante 2.230.368,47 1.478.635,86

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio líquido 796.605,63 384.342,71
Total do patrimônio líquido 796.605,63 384.342,71

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.026.974,10 1.862.978,57

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36
CONTRATO DE GESTÃO N° 23/2016 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARUERI

Demonstração do Resultado
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

RECEITAS Nota 2018 2017

Receita de Contrato Gestão Pública 09 e 10 14.351.077,93 12.812.056,22
Financeira 10 34.637,48 20.613,98
Doações - 274,00
Descontos obtidos - 5.251,96
Total de receitas 14.385.715,41 12.838.196,16

DESPESAS 
Com pessoal e encargos (3.706.976,35) (3.485.979,22)
Serviços de terceiros 11 (6.444.692,23) (7.203.143,84)
Provisões de contas pagar e fornecedores 06 (889.713,80) -
Alugueis e locações 12 (2.264.031,46) -
Medicamentos e materiais (508.972,35) (535.333,79)
Administrativas e gerais (134.398,90) (666.893,08)
Depreciação - (63.377,92)
Financeiras (14.667,40) (70.414,87)
Outras Despesas (10.000,00) (168.760,51)
Total das despesas (13.973.452,49) (12.193.903,23)

Superávit/(déficit) do exercício 412.262,92 644.292,93

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36
CONTRATO DE GESTÃO N° 23/2016 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARUERI

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017  
Em Reais  

Patrimônio   
Social

Superávit/
(Déficit)

Acumulado Total

Saldo em 31 de dezembro de 2016 - - -

Superávit do exercício - 644.292,93 644.292,93

Ajuste de exercício anterior - (259.950,22) (259.950,22)

Saldo em 31 de dezembro de 2017 - 384.342,71 384.342,71

Superávit do exercício - 412.262,92 412.262,92

Saldo em 31 de dezembro de 2018 796.605,63 796.605,63

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36
CONTRATO DE GESTÃO N° 23/2016 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARUERI

Demonstrações do Fluxo de Caixa 
Para o Exercício Findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

2018 2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit (déficit) do período 412.262,92 644.292,93
Aumento (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
  Depreciação e amortização - 63.377,92
  Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo imobilizado - -
  Perdas (ganhos) na alienação sobre o ativo intangível - -
  Ajuste de exercício anterior - (259.950,22)
  Contingência 48.553,88 -
  
Redução (aumento) do ativo
Aplicação financeira (458.054,07) (915.933,93)
Convênios - 108.495,93
Contas a receber - 302.226,29
Outros ativos (25,13) 40.805,43

Aumento (redução) do passivo
  Fornecedores (253.423,00) 270.883,58
  Obrigações sociais e fiscais (291.938,47) 24.299,25
  Provisões de contas pagar e fornecedores 912.342,21 -
  Provisão de rescisões e encargos 177.984,32 (94.157,99)
  Provisão de férias e encargos 158.213,67 -
  Outros passivos circulantes - (87.000,00)
Geração (utilização) de caixa das atividades operacionais 705.916,33 97.339,19

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de investimentos - -
Aquisições de ativo imobilizado e intangível - -
Geração (utilização) de caixa em atividades de investimentos - -

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Recebimentos de empréstimos e financiamentos - -
Pagamentos de empréstimos e financiamentos - -
Geração (utilização) de caixa em atividades de - -

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes 705.916,33 97.339,19

  Caixa e equivalentes no início do período 103.050,85 5.711,66
  Caixa e equivalentes no fim do período 808.967,18 103.050,85

Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes 705.916,33 97.339,19

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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INSTITUTO BRASIL DE GESTÃO PÚBLICA - CNPJ 07.231.827/0002-36
CONTRATO DE GESTÃO N° 23/2016 ENTRE O IBRAGESP E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARUERI

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Brasil de Gestão Pública, fundado em 2005 e devidamente qualificado como O.S. 
Organização Social, é uma entidade sem fins lucrativos, que busca entre outros, a realização 
de parcerias com entes públicos ou privados em diversas áreas, das quais se destaca a 
saúde, objeto do contrato de gestão em destaque. As Demonstrações Contábeis aqui 
apresentadas, refletem apenas a movimentação contábil do contrato de gestão 23/2016 junto 
ao município de Barueri/SP.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e levam em 
consideração a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG2002 (R1) específica para Entidades 
sem Finalidades de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas 
demonstrações financeiras.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda funcional e de apresentação 

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da 
Entidade.

b) Apuração de receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de 
exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos 
Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas 
Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Estimativas contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de 
estimativas e premissas que incluem a provisão para contingências. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 
estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A entidade 
revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.
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d) Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a 
receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.
e) Ativos circulantes e não circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre 
movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no 
valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.

Aplicações financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas
dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações registradas pelo 
método linear, de acordo com as taxas mencionadas na nota explicativa. 

Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado e o intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, 
anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer 
evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2018.

f) Passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do 
balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são 
registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e 
o risco de cada transação. 

Provisões

As provisões são reconhecidas, quando a Entidade possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico 
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido.

g) Aplicação de recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade 
com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.  
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3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS – COM RESTRIÇÃO

2018 2017

Aplicações em fundos de investimentos 1.378.302,12 920.248,05

Total 1.378.302,12 920.248,05

4. MOVIMENTAÇÃO DO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO

Descrição Taxa Saldo Saldo

Anual 31.12.2017 Adições Baixas Transf. 31.12.2018

% R$ R$ R$ R$ R$

Custo

Móveis e utensílios 303.258,95 - - - 303.258,95

Computadores e periféricos 137.623,00 - - - 137.623,00

Máquinas e equipamentos 269.290,00 - - - 269.290,00

Benfeitorias e Reformas 257.255,34 - - - 257.255,34

Total 967.427,29 - - - 967.427,29

Depreciação Acumulada

Móveis e utensílios (45.165,93) - - - (45.165,93)

Computadores e periféricos (23.382,26) - - - (23.382,26)

Máquinas e equipamentos (34.971,39) - - - (34.971,39)

Benfeitorias e Reformas (24.251,14) - - - (24.251,14)

Total (127.770,72) - - - (127.770,72)

Total 839.656,57 - - - 839.656,57

5. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS 

2018 2017

Salários a pagar 105.942,56 152.955,62
INSS a recolher 62.305,56 159.618,74
FGTS a recolher 16.453,55 18.958,28
Pró-labore a pagar 31.000,00 107.005,68
Retenções (4,65%) a recolher 18.435,90 46.965,45
ISS retido PJ a recolher 42.530,94 31.698,44
IRRF s/ pessoa jurídica a recolher 5.947,07 15.779,27
IRRF sobre folha a recolher 20.415,89 57.930,89
Outros 5.485,76 9.543,33
Total 308.517,23 600.455,70
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6. PROVISÃO DE CONTAS PAGAR E FORNCEDORES

Os valores provisionados são decorrentes da estimativa de gastos com as operações
assistenciais e administrativas, sendo utilizado o regime de competência para estimativa das 
provisões. Tais provisões se refém a despesas de consumo (água, luz, telefone), 
assistências (serviços médicos) e outas despesas gerais (aluguéis e locações).

7. PROVISÃO DE RESCISÕES E ENCARGOS 

Os valores provisionados são decorrentes da estimativa de gastos com tais operações, 
sendo utilizado o regime de competência para realização esta contabilização. 

8. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 

A Entidade possui processos judiciais em andamento e fase de defesa que envolve 
responsabilidades contingentes e estimativas de perdas prováveis no montante de 
aproximadamente R$ 48.553,88.  

9. CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS

Durante os exercícios de 2018 e de 2017 a entidade recebeu subsídios através de Contrato 
de Gestão firmado com órgãos estaduais cujos valores contabilizados em receita:

2018 2017

Contrato de Gestão nº 23/2016 e Aditamento 14.351.077,93 12.812.056,22
Total 14.351.077,93 12.812.056,22
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10. APLICAÇÂO DE SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos recursos e 
as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo: 

POSIÇÃO EM 31.12.2018- EM REAIS 

Modalidade e 
Órgão

Projeto Responsabilidades
Decorrentes

Receitas 
contabilizada
s em 2018 R$

Rendimento 
de 

Aplicação
R$

Outras 
Receitas 

(1) R$

Aplicação em 
Custeio R$

Aplicado 
imobilizado

R$

Saldo do 
Ativo

circulante R$

Contrato de 
Gestão 23/2016 

– Prefeitura 
Municipal de 

Barueri

Gestão da 
Policlínica 

Cruz Preta / 
Engenho 

Novo

Gerenciamento do 
equipamento com 

assim como a 
realização de ações de 

promoção a saúde.

14.351.077,93 34.637,48 45.200,00 13.266.945,01 - 2.187.317,53

Total 14.351.077,93 34.637,48 45.200,00 13.266.945,01 - 2.187.317,53

Nota1: devolução de Ted/Doc meses anteriores.

POSIÇÃO EM 31.12.2017 - EM REAIS

Modalidade e 
Órgão

Projeto Responsabilidades
Decorrentes

Receitas 
contabilizadas 

em 2017 R$

Rendimento 
de 

Aplicação
R$

Outras 
Receitas 

(1) R$

Aplicação em 
Custeio R$

Aplicado
imobilizado

R$

Saldo do    
Ativo R$

Contrato de 
Gestão 

23/2016 e 
seus 

Aditamentos –
Prefeitura 

Municipal de 
Barueri

Gestão da 
Policlínica 

Cruz Preta / 
Engenho Novo

Gerenciamento do 
equipamento com 

assim como a 
realização de ações 

de promoção a 
saúde.

12.812.056,22 20.613,98 5.525,96 11.827.142,57 - 1.862.978,57

Total 12.812.056,22 20.613,98 5.525,96 11.827.142,57 - 1.862.978,57

(1) Os valores de outras receitas são decorrentes de doações e descontos obtidos.

(2) Os valores de outras receitas são decorrentes de empréstimo realizado pela sede do 
Ibragesp ao projeto, devendo ser devolvido em exercício futuro. 

11. SERVIÇOS DE TERCEIROS

Os serviços de terceiros são decorrentes principalmente da contratação de empresas 
relacionadas ao atendimento médico ambulatorial e a realização de exames. 
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12. ALUGUÉIS E LOCAÇÕES

As despesas incorridas com locação e alugueis, se tratam de custos assistências e 
operacionais para consecução das atividades inerentes à Policlínica Engenho Novo Cruz 
Preta. As principais locações se referem aos seguintes itens, abaixo relacionados:
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13. RENÚNCIA FISCAL

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base 
de sua renúncia fiscal: PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IRPJ, 
CSLL. 

14. EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO – RELATÓRIO ASSISTENCIAL

O Instituto Brasil de Gestão Pública – IBRAGESP, trabalha diariamente em prol da 

qualidade dos serviços ofertados na Policlínica Cruz Preta/Engenho Novo, na capacidade 

técnica de todos os nossos prestadores de serviços e funcionários proporcionando aos 

munícipes qualidade no atendimento oferecido. 

Este relatório apresenta as atividades assistenciais do ano de 2018, período no qual foram 

disponibilizados os seguintes números de vagas: 

Consultas médicas: 23.252

Consultas não-médicas: 3760

SADT externo: 72.311

Pequenas cirurgias: 3.003

Vasectomia: 156

Chegamos ao fim de 2018 cientes de que foi um ano de muitas conquistas para o Instituto 

Brasil de Gestão Pública – IBRAGESP, que sempre se dedicou integralmente em cumprir 

tudo aquilo que foi pactuado com a Prefeitura, através do Contrato de Gestão, bem como à 

todas alterações solicitadas e algumas demandas pontuais, pois entendemos que parceria, 

os dois lados devem estar comprometidos para que o sucesso seja atingido.

E findado este ano, a credibilidade depositada no Instituto Brasil de Gestão Pública –

IBRAGESP foi recompensada com números expressivos, com as metas estipuladas 

superadas, além de uma aceitação popular sem precedentes, como podemos constatar na 

pesquisa de satisfação.

O absenteísmo foi um grande problema enfrentado durante todo ano de 2018, e tal fato faz 

com que haja uma perda para todos os envolvidos, contudo o Instituto Brasil de Gestão 

Pública – IBRAGESP sempre buscou, em conjunto com os setores municipais, sanar esta 

situação, utilizando as seguintes estratégias:
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Overbooking: o que garante maior acesso dos munícipes ao serviço prestado;

Envio de SMS: ajudando o munícipe a lembrar do compromisso agendado;

Monitoramento constante do número de vagas disponíveis e ociosas.

E mesmo com a somatória de forças e empenho de todos, o problema persiste, e de nossa 

parte sempre haverá o empenho em solucionar esta questão, e com isso garantir um maior 

acesso dos munícipes ao nosso serviço. 

O absenteísmo foi um item que nos preocupou o ano inteiro. Podemos verificar esses 

números na tabela abaixo:

Especialidades Agendados Absenteísmo %

Dermatologia 2475 763 30,82

Gastroenterologia infantil 242 95 39,25

Nutrição 318 1361 43,64

Psicologia 284 133 46,83

Teste ergométrico 4482 1380 30,78

Ecocardiograma infantil 325 102 31,38

Colonoscopia 784 258 32,90

Raio X 9004 2883 32,01

Ratificamos o nosso desejo em conjunto com a Secretaria de Saúde elaborarmos um plano 

de ação para resolvermos esse problema tão recorrente.

Esclarecendo que apesar de números tão expressivos, o Instituto Brasil de Gestão Pública –

IBRAGESP, conseguiu cumprir todas as metas pactuadas.

No mês de janeiro foi realizado o aditamento do Contrato de Gestão com novas metas, 

conforme a seguir:

Inclusão das especialidades: cardiologia (80), endocrinologia adulto (150), 

endocrinologia infantil (20), gastroenterologia adulto (80), gastroenterologia infantil 

(20) e ecocardiograma infantil (20)
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Diminuição dos procedimentos de colonoscopia, de 100 para 50

Suspensão dos atendimentos de psicologia e vasectomia

No dia 18 de janeiro houve a substituição do sistema de agendamento da Prefeitura. As 

agendas disponíveis no NEXT foram abertas no SISS. Desde então foram observados 

inúmeros problemas. 

Tivemos uma perda primária significativa em alguns procedimentos, fato esse que gerou um 

impacto negativo no cumprimento das metas pactuadas no mês de janeiro e fevereiro. Todos 

os problemas foram comunicados ao SISS, mas infelizmente as vagas ficaram perdidas.

No mês de março para neutralizarmos a enorme perda primária dos meses de janeiro e 

fevereiro, que se deu pela troca do Sistema, disponibilizamos em torno de 30% a mais das 

metas pactuadas.

Desde março até o momento continuamos enfrentando sérios problemas em relação nos 

agendamentos de radiografias, ultrassonografias e tomografias realizadas pelas Unidades 

Básicas. Na guia de solicitação constam mais de um exame, porém é agendado somente um 

horário. Esse fato foi um transtorno pois gerou um atraso nos demais atendimentos, pois 

para que o paciente não retornasse à UBS e não fosse submetido a nova radiação fizemos 

encaixes na agenda.

Buscando sempre a excelência e qualidade no atendimento, no dia 02 de março o tomógrafo 

de 8 canais entrou em funcionamento, trazendo mais conforto para os pacientes e eficácia 

nos diagnósticos.

Tivemos também a troca da empresa de MAPA e Holter, por aparelhos mais modernos e 

capazes de fornecer resultados com maior rapidez, além de serem aparelhos menores, 

leves, simples, silenciosos e confortáveis para os pacientes.

No mês de setembro a Policlínica Cruz Preta/Engenho Novo fez balanço dos serviços 

prestados na Câmara Municipal de Barueri.

Em novembro a Policlínica realizou teste de bactéria para assegurar ainda mais a qualidade 

e higiene. 
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QUALIDADE ASSISTENCIAL – ANUAL/2018

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (SAU)

Para assegurar a saúde como direito de todos, a Policlínica Cruz Preta / Engenho Novo 

conta com o Serviço de Atendimento ao Usuário (S.A.U.). Uma das ferramentas é a pesquisa 

de satisfação, que promove a participação do usuário, onde, mais que 10% dos pacientes 

são entrevistados via formulário físico, proporcionando mais pessoalidade às opiniões, sejam 

elogios, sugestões e reclamações. Para o último caso, existe uma ficha específica.
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Os resultados da pesquisa de satisfação nos meses que abrangem o ano de 2018, foram 

totalmente favoráveis. Todas as queixas ocorridas durante o período foram resolvidas e 

foram anexadas em cada relatório mensal.

Consciente de que as políticas de saúde têm a necessidade de associação às demais 

políticas públicas, a assistente social tem realizado intervenções de diversas demandas, de 

aspectos como renda, moradia e trabalho, que interferem diretamente no direito absoluto ao 

acesso de bens e serviços essenciais à população. Grande parte de seus atendimentos está 

relacionada à solicitação de medicamentos de alto custo, próteses e pedidos de auxílio 

doença.

Serviço Social

Nas páginas a seguir, constam tabulações de atendimentos realizados pelo Serviço Social e 

os resultados da pesquisa realizada em formulários.

INTERVENÇÕES DA ASSISTENTE SOCIAL – RESUMO

ORIGEM Anual
Cardiologia 176
Colonoscopia 13
Demanda espontânea 34
Dermatologia 69
Ecocardiograma 25
Eletroencefalograma 18
Endocrinologia 69
Endoscopia 22
Gastroenterologia 34
Holter 1
Nutrição 1
Oftalmologia 80
Oncologia 15
Otorrinolaringologia 43
Pequenas cirurgias 140
Proctologia 56
Psicologia 4
Radiologia 18
Retorno 167
Reumatologia 105
Teste ergométrico 12
Ultrassonografia 7
Urologia 198
Vasectomia 11
TOTAL 1318
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Pesquisa de satisfação

A tabela abaixo demonstra os resultados da pesquisa de satisfação aplicada pelo setor de 
Serviço de Atendimento ao Usuário (S.A.U) da Policlínica Cruz Preta / Engenho Novo no 
período de 01/01 à 31/12/2018. Os dados foram coletados através dos registros obtidos 
juntos aos pacientes e acompanhantes que utilizaram os serviços.
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CONCLUSÃO

Durante o decorrer do ano de 2018 foi possível comprovar o comprometimento e 

competência do Instituto Brasil de Gestão Pública – IBRAGESP em gerir a Policlínica Cruz 

Preta / Engenho Novo de maneira ética e transparente, zelando pelo bem público, 

destinando com discernimento os recursos públicos destinados à gestão. 

Terminamos o ano extremamente satisfeitos com os resultados atingidos, onde podemos 

observar na tabela abaixo que quase todas as metas pactuadas foram atingidas na sua 

totalidade:

Tipo Pactuado Realizado %

Consultas médicas 17134 17036 99,42

Consultas não médicas 1729 1908 110,35

SADT Externo 58349 58380 100,05

Cirurgias Ambulatoriais 2220 2539 114,36

No decorrer do ano desenvolvemos um trabalho interno específico para combater o dano 

que o absenteísmo provocava nos nossos índices de atendimento e consequentemente no 

alcance das metas contratuais. Parte deste trabalho consistiu em pactuar com nossos 

colaboradores a disponibilização sem custo de um excedente de 20% do contratado com 

cada um deles, o que felizmente nos proporcionou, não só atingir as metas como ultrapassá-

las em praticamente todas.

O absenteísmo foi algo que nos incomodou o ano inteiro, e sempre estivemos à disposição 

da Secretaria de Saúde para traçarmos um plano de ação para esse problema. 

Ratificamos a nossa disponibilidade para em conjunto criar estratégias para que isso não se 

repita no próximo ano, evitando assim prejuízo financeiro para a Municipalidade.

No mês de fevereiro fomos referenciados no Diário Oficial da Prefeitura de Barueri sobre o 

índice de satisfação dos serviços prestados. Como podemos visualizar abaixo:
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Ficamos muito felizes, pois foi o reconhecimento de todos os esforços em oferecer um 

atendimento de excelência. Tivemos uma aprovação de 99%, algo sem precedentes e que 

nos deixou extremamente orgulhosos, e nos dando a certeza de estarmos trilhando o 

caminho correto. Ao longo de todo o ano mantivemos esse índice de satisfação.

Esse sucesso só foi possível devido ao esforço diário de todos os colaboradores e parceiros 

do Instituto, que se empenharam em dar o seu melhor, na busca incansável em garantir um 

serviço de qualidade, baseado na humanização, se colocando no lugar daquele que se 

encontra, por vezes fragilizado, fornecendo o atendimento que gostaria para um familiar ou a 

si mesmo, sendo esta uma das principais marcas do Instituto Brasil de Gestão Pública –

IBRAGESP.


