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Mensagem do
Superintendente

M

ais uma vez temos a felicidade de finalizarmos um exercício de forma exitosa, mesmo em um ano desafiador
para a economia e para a política do país, que passaram por uma crise, acima de tudo, moral.
Um ano em que muitos mercados apresentaram déficits, nós
conseguimos avançar. Avançamos e superamos esses desafios
atuando em todas as áreas chaves e que sustentam o projeto de
crescimento do hospital. As principais conquistas de reconhecimento nacional elevaram os padrões de atendimento e
qualidade da nossa instituição e levaram o nome do HSC
Blumenau para dimensões nacionais.
Na área da qualidade, tivemos a conquista da Acreditação
em Excelência pela ONA, na área de Gestão de Pessoas,
obtivemos o reconhecimento como um dos melhores
hospitais para se trabalhar no Brasil pelo GPTW – Great
Place to Work, e, em gestão, recebemos também o prêmio
Excelência da Saúde 2017, na categoria Hotelaria
Hospitalar pelo Grupo Mídia de São Paulo.
Seguiremos firmes nesta caminhada de transformar o
Hospital Santa Catarina de Blumenau em uma referência
em saúde, investindo na capacitação das pessoas, na
atualização das instalações e equipamentos e na
melhoria dos processos de qualidade e segurança no
atendimento ao cliente, sem descuidar do controle dos
custos e da gestão financeira adequada. Afinal, nosso
propósito maior é: “Transformar as pessoas para
proporcionar bem-estar e contribuir para uma
comunidade mais saudável”.
Gostaria de agradecer o apoio do Conselho Superior e
da Diretoria Executiva, sem o qual, nenhum resultado
teria sido alcançado.
Aos nossos gestores, colaboradores, Corpo Clínico e
parceiros, que foram fundamentais, obrigado pela confiança
depositada em nosso modelo de gestão.
Aos nossos clientes, parceiros, fornecedores e instituições financeiras que nos prestigiaram e nos deram o suporte necessário
para todas essas conquistas, o nosso muito obrigado.
Vamos juntos fazer uma comunidade mais saudável.
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Perfil

C

o m uma trajetória marcada pelo pioneirismo e a
vontade de fazer mais e melhor, o Hospital Santa
Catarina de Blumenau chegou aos seus 97 anos
fazendo aquilo que mais presa: cuidando da saúde com excelência e de forma integrada, contribuindo com a melhoria
da qualidade de vida da comunidade.
Inaugurado em 27 de junho de 1920, com 50 leitos divididos em duas alas: uma para homens e outra para mulheres,
o Hospital possui, atualmente, mais de 19 mil metros quadrados de área construída, cerca de 1.000 colaboradores e
quase 400 médicos em mais de 50 especialidades.

Ao longo dos anos, o HSC Blumenau evoluiu muito, fez parcerias sólidas e se orgulha de colecionar conquistas importantes como a Acreditação ONA, concedida, em outubro de
2013, pela Organização Nacional de Acreditação.
Um marco na história da Instituição que, em dezembro de
2017, foi Acreditada com Excelência, o que reflete o compromisso de todos os colaboradores, parceiros e membros do
Corpo Clínico com a melhoria contínua.
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Valores Organizacionais
Missão
“Cuidar da saúde com excelência e de forma integrada,
contribuindo com a melhoria da qualidade de vida”.

Visão
“Ser um Hospital de referência em alta complexidade no
Sul do Brasil”.

Valores
Respeito à vida;
Ética;
Segurança no cuidado ao paciente;
Valorização das pessoas e das relações;
Comprometimento com a qualidade;
Sustentabilidade.

Política da Qualidade
“Buscar sempre a satisfação dos clientes, prestando serviços de qualidade, com colaboradores capacitados e comprometidos com a melhoria contínua dos processos e a
eficácia do Sistema de Gestão”.

Propósito
“Transformar as pessoas para proporcionar bem-estar e
contribuir para uma comunidade saudável”.
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ADMINISTRAÇÃO 2017
CONSELHO SUPERIOR
•
•
•
•
•
•

Hans Prayon
Hans Martin Meyer
Ernoe Eger
Hercílio Baumgarten
Adriana de Paula Neumann
Carlos Odebrecht

•
•
•
•
•
•

Cesar Obenaus
Dietmar Piske
Flávio Roberto Busse
Guilherme Benno Guenther
Marcos Schroeder
Marlo Germer

CONSELHO FISCAL
•
•
•
•
•
•

Edson Anuseck - Efetivo
Hans Fuhrmann Neto - Efetivo
Maro Marcos Hadlich Filho - Efetivo
Erich Ralf Duebbers - Suplente
Jean Carlo Gueths - Suplente
Ricardo Stodieck - Suplente

DIRETORIA EXECUTIVA
De 01/01/17 a 30/06/17

De 01/07/17 a 30/06/20

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hans Prayon - Presidente
Hans Martin Meyer - Vice-presidente
Hercílio Baumgarten - Diretor Administrativo
Ernoe Eger - Diretor Secretário
Pastor Milton Jandrey - Diretor Adjunto

Hans Martin Meyer - Presidente
Hans Prayon - Vice-presidente
Hercílio Baumgarten - Diretor Administrativo
Ernoe Eger - Diretor Secretário
Pastor Milton Jandrey - Diretor Adjunto

ADMINISTRAÇÃO

•
•
•
•
•

Maciel Costa - Diretor Superintendente
Maurício de Andrade - Diretor Administrativo Financeiro
Ernandi D. S. Palmeira - Diretor Assistencial
Genemir Raduenz - Diretor de Operações
Mário Celso Schmitt - Diretor Médico
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Conselho Superiror

Diretoria de Superintendência

Secretaria Administrativa

Diretoria Clínica

CCIRAS
Comissão de Controle de IRAS

Diretoria Médica

Supervisão Médica Qualidade

Diretoria Administrativa/Financeira

Diretoria Assistencial

Jurídico

Diretoria de Operações

Assistência Espiritual

Supervisão de Gestão da Qualidade

Supervisão Médica SCIRAS

Supervisão de Controladoria

Supervisão de CTI Adulto

Supervisão de Contas Hospitalares

Serviço de Apoio Médico

Supervisão de Manutenção
Clínica e Hospitalar

Supervisão das Clínicas Assistenciais

Supervisão de Relacionamento com Cliente

Supervisão de Recursos Humanos

Supervisão da Materno-Infantil

Supervisão de Nutrição

Supervisão de Tecnologia da Informação

Supervisão de Bloco Cirúrgico

Supervisão de Governança

Supervisão de Farmácia

Supervisão de Suprimentos

Supervisão de Pronto-Atendimento

Supervisão da Bluimagem

Coordenação de SCIRAS

Coordenação de Logística
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

Blumenau.

Clínico.

Fígura 1
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O

Mapa Estratégico (figura 1) sumariza os nossos objetivos e estratégias para o período
2013-2018. Os objetivos estratégicos estabelecem direções a serem seguidas em longo prazo,
ajudam a criar um sistema de avaliação e facilitam a
implementação e o controle dos projetos estratégicos.
Do ponto de vista mais amplo, o mapa é uma importante ferramenta do Balanced Scorecard (BSC) - uma
metodologia de gestão estratégica na qual se enfatiza:

• Social e Financeira
Para cumprir nossa missão, quais resultados sociais
devemos obter, e quais objetivos financeiros devem
ser atingidos?

• Relações entre os níveis estratégicos, tático e operacional;

• Clientes e Pacientes
Para alcançarmos nossos objetivos sociais e financeiros, como devemos nos relacionar com os nossos
clientes/pacientes?

• Equilíbrio entre as cinco perspectivas do Mapa;
• Acompanhamento da implementação dos projetos
estratégicos por meio de indicadores que são sintetizados em um painel de controle.
O Mapa Estratégico do Hospital Santa Catarina de
Blumenau foi construído a partir de cinco perspectivas que são apresentadas a seguir com suas respectivas questões norteadoras:

• Grupos de Relação (Stakeholders)
Para atingir os objetivos sociais e financeiros, como
devemos nos relacionar com os nossos stakeholders?
• Processos Internos
Para alcançar os objetivos sociais, institucionais e os
relacionados com os stakeholders, em quais processos internos devemos ser excelentes?
• Aprendizagem e Crescimento
Para otimizar nossos processos, como nossa organização deve aprender e inovar?
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DESEMPENHO
ECONÔMICO

O

s projetos ambiciosos de expansão que
estão se concretizando comprovam
que somos sustentáveis também sob
o ponto de vista econômico-financeiro. Nosso
crescimento apoia-se sobre uma base sólida de
gestão. Somos uma entidade de fins não econômicos e não lucrativos, beneficente e filantrópica. Os recursos são inteiramente revertidos para
operação. Assim, quanto mais eficiente na geração de valor, mais se poderá aplicar em projetos
filantrópicos.

Indicadores Financeiros
O desempenho financeiro é um reflexo da Gestão Estratégica, que associa ferramentas e informações sobre tendências, cenários e direcionadores que orientam a definição dos projetos e
investimentos. Apesar das dificuldades geradas
em função da crise financeira na economia brasileira, a instituição conseguiu crescimento na
receita e no resultado líquido, em função da demanda crescente por serviços e procedimentos
de alta complexidade.
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INDICADORES
FINANCEIROS
Margem Líquida......................................................5,3%
Ebtida s/ Receita Líquida.....................................10,9%

*Total de pernoite de pacientes durante o ano.

Receita Líquida...................................R$ 128.232.605

As receitas operacionais da
instituição cresceram

16,4%

em relação a
2016, para

R$ 128 milhões
e o Ebtida
alcançou

R$ 14 milhões

com margem
de 10,9%.
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INVESTIMENTOS EM
COLABORADORES

O

HSC Blumenau desenvolve várias ações de valorização e reconhecimento para os colaboradores e seus familiares, com investimento constante
na capacitação e no desenvolvimento dos profissionais.

A valorização da equipe, os cuidados com a saúde e a segurança caracterizam
a Gestão de Pessoas do HSC Blumenau e constituem a base para um ambiente
inclusivo e estimulante.

R$ 2.306.867

.................................

Alimentação

R$ 2.088.153

......................................

Plano de Saúde

R$1.035.827

.......................................

Prêmios (Assiduidade, Auxílio
Creche e Prata da Casa)

R$ 298.032

......................................

Eventos para Colaboradores e Familiares

R$ 396.870

......................................

Cursos e Treinamentos

13

INDICADORES DE
PRODUÇÃO

O

HSC Blumenau tem como principal objetivo oferecer aos pacientes um atendimento médico integrado e de excelência. Para isso,
busca qualificar cada vez mais o atendimento por meio de investimentos contínuos em inovação tecnológica, capacitação profissional de
seus colaboradores e modernização e ampliação do seu espaço físico.

Internações................................................................................................826
Leitos Operacionais....................................................................................152
Taxa de Ocupação.................................................................................78,8%
Cirurgias.....................................................................................................638
Atendimentos P.A..................................................................................3.464
Exames Bluimagem...............................................................................8.323
Atendimentos ONCO HSC (Oncologia e Centro de Infusões)...............................152
* Média mensal
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Instalações ONCO HSC

Dados sobre o corpo funcional:

988

Mulheres na
Liderança

Mulheres

Colaboradores

3,6%

60%

79%

25,8%

56,8%

Colaboradores
com 1º grau

Colaboradores
com 3º grau

Colaboradores
com 2º grau

285
Admissões

17,1%

Empregados acima
de 45 anos

Demonstração dos Projetos Filantrópicos:

11.637
Exames de Alta
Complexidade

240

1.745

92

Atendimentos a APAE

Exames de Mamografia
para a Rede Feminina de
Combate ao Câncer

Cirurgias Cardíacas
Pediátricas

102

Atendimentos prestados a
Abludef - Associação Blumenauense
de Deficientes Físicos
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INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

I

nauguração do novo Centro de Oncologia, o
ONCO HSC, com mais de 800m², divididos em
12 salas de atendimento individual, 4 consultórios e uma sala de emergência.

A

quisição do novo aparelho de Ressonância
Magnética que possibilita imagens mais nítidas, de altíssima resolução e excelente nível
de precisão e clareza, o que garante um diagnóstico
muito mais preciso e confiável. Somados os valores
com infraestrutura e aquisição do equipamento, o investimento chegou a R$ 5 milhões.

A nova estrutura totalizou um investimento de mais
de R$ 5 milhões e tem capacidade para atender 500
pacientes por mês – o dobro da capacidade anterior.

Além da Ressonância Magnética, o Hospital adquiriu
um equipamento de Densitometria Óssea que mede
a densidade mineral dos ossos - com base na concentração de cálcio – e a compara com valores de referência, considerando a idade e o sexo do paciente.

16

GESTÃO DO
FORNECIMENTO

U

m dos pilares para a qualidade da assistência ao paciente está sustentado pela Gestão de Fornecimento que
inclui a Gestão de Fornecedores, Gestão de Demanda e Gestão de Compras e Contratações.

A assistência ao paciente, foco essencial de todas as ações do HSC Blumenau, está fortemente sustentada pela disponibilidade de produtos e serviços. Assim, a Gestão de Fornecedores é um dos pilares centrais do HSC Blumenau para
garantia do processo de assistência médico-hospitalar e da Gestão de Custos.
São no total 1.045 fornecedores divididos em grupos de produtos, que são agrupados em categorias: atividade fim
(produtos críticos) e atividade meio (produtos não críticos):

“Os fornecedores são um dos públicos
mais importantes do HSC Blumenau na
garantia da qualidade da assistência
prestada ao paciente. São aproximadamente 1.050 fornecedores envolvidos
neste processo.”

Quantidade de
Fornecedores

Participação no Volume
de Compras (R$)
70%

R$ 800

749

64%
60%

R$ 700

R$ 600

50%

R$ 500
40%

36%
R$ 400

30%
R$ 300

296

20%
R$ 200

10%

R$ 100

0%

R$
Atividade Fim

Atividade Meio

Atividade Fim

Atividade Meio
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Para garantir a qualidade do fornecimento, os fornecedores são submetidos a um processo de qualificação que inclui:
• Avaliação dos requisitos legais;
• Avaliação dos requisitos econômicos, especialmente nas situações que envolvem antecipação de
valores.
A concordância das garantias de fornecimento inclui
a declaração de cumprimento às regras de compliance, que estabelece as condutas éticas que o fornecedor deve seguir, e a declaração de respeito aos
direitos humanos, incluindo prevenção do trabalho
escravo e infantil ao longo da cadeia de fornecimento.

Nossos fornecedores recebem o Manual do Fornecedor, que apresenta em detalhes os requisitos e instruções para o fornecimento. É neste documento que
consta o Termo de Responsabilidade, que todos os
fornecedores assinam se comprometendo a respeitar as diretrizes do documento, inclusive as normas
de compliance e relativas aos direitos humanos.
Os fornecedores do HSC Blumenau têm seu desempenho monitorado constantemente quanto à pontualidade e qualidade das entregas. Para avaliação dos
serviços, a avaliação da qualidade e pontualidade é
realizada em conjunto com as áreas responsáveis.

Índice de Pontualidade

Índice de Qualidade
de Fornecimento

100%
90%

90%

90%

88%

91%

100%

98,1%

98,8%

98,9%

98,8%

2014

2015

2016

2017

80%
90%
70%

80%

60%

70%

50%

60%
50%

40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%

10%
0%

0%
2014

2015

2016

2017

O HSC Blumenau compreende a importância dos
seus fornecedores no processo de assistência ao
paciente e, por isso, seu relacionamento com eles
não refere-se simplesmente à remuneração do produto/serviço fornecido ou ao feedback formal, inclui ações de desenvolvimento, como realização de
workshops, auditorias in loco, reuniões estruturadas
de avaliação, conference calls, além do contato personalizado e constante, por meio de comunicações
formais e presenciais.

A seleção e a padronização dos produtos utilizados
no HSC Blumenau são avaliados por grupos técnicos multidisciplinares. A Comissão de Padronização
de Insumos (CPI) avalia a solicitação de padronização de novos produtos solicitados pelas equipes e a
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) avalia e
contribui com o processo de uso de medicamentos
no Hospital.
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Avaliação de Padronização
300
274

250
227

200

143

150

87

100

73
50
50

0
2015

2016

Avaliações de Padronização

2017
Quantidade de Produtos Testados

Nosso compromisso com os pacientes nos leva a monitorar de forma criteriosa a demanda de produtos para poder
disponibilizá-los na quantidade ideal, sem contudo, colocar em risco a saúde financeira da Instituição. Para isso, as
projeções de demanda são avaliadas a partir de dados históricos e demandas previstas
Nível de Serviço (SLA)
100,0%

99,2%

99,3%

2016

2017

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

O compliance e a rastreabilidade das negociações é
um dos pilares da Gestão de Compras do HSC Blumenau. Para isso, utilizamos um sistema de compras
eletrônicas que além de prover agilidade na análise
das propostas, permite a participação de um elevado
número de fornecedores.

As aquisições e contratações realizadas são submetidas a um processo de aprovação eletrônica, que
estabelece uma diretriz de hierarquia de aprovação.
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GESTÃO DA
QUALIDADE

S

istema de Gestão da Qualidade - SGQ - O setor da qualidade foi criado oficialmente em
2002, com foco direcionado na descrição dos processos e padronização de procedimentos
e protocolos. Desde então, a Gestão da Qualidade vem se aprimorando e se consolidando
com base nas principais metodologias de gestão e qualidade utilizadas em âmbito mundial.

Política da Qualidade - “Buscar sempre a satisfação
dos clientes, prestando serviços de qualidade, com
colaboradores capacitados e comprometidos com a
melhoria contínua dos processos e a eficácia do Sistema de Gestão”.
Cultura de Segurança - Para o HSC Blumenau trabalhar continuamente na busca por uma cultura de
segurança positiva é fundamental. Por isso, o Hospital investe na capacitação e adequação de seus processos, visando que os valores, atitudes, percepções
e competências necessárias estejam presentes em

todos os momentos, garantindo assim a segurança
dos nossos clientes, colaboradores e do ambiente.
Anualmente, é aplicado a pesquisa sobre cultura de
segurança que permite ao HSC Blumenau observar
gaps e buscar melhorias. Os resultados alcançados
têm mostrado uma evolução significativa nesse processo.
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Apoio da Gestão Hospitalar para a
Segurança do Paciente - %

Entendimento dos Colaboradores quanto ao
Aprendizado Organizacional - %
100

100

93,17%

93,60%

85,38%

83,88%

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
2016

2016

2017

Hoje, o SGQ está estruturado em conformidade com
as NBR ISO 9001, os Requisitos do Manual Brasileiro de Acreditação/ONA – Manual das Organizações
Prestadoras de Serviços de Saúde, Versão 2014 e a
RDC Nº 36 de 25 de julho de 2013, sendo documentado, implementado, mantido e continuamente melhorado, visando atender aos requisitos e aumentar

2017

a satisfação das partes interessadas (direção, clientes, comunidade, profissionais, fornecedores, órgãos
governamentais e não governamentais). As metodologias de gestão aplicadas no Sistema de Gestão da
Qualidade do HSC Blumenau estão representadas
da seguinte maneira:

Gestão de
Processos
Gestão de
Documentos

Educação
Corporativa

Sistema de Gestão
da Qualidade
Gestão de
Desempenho
dos Processos

Ciclo de
Melhorias

Gestão de Riscos
Institucionais e
Segurança do
Paciente

Gestão de
Protocolos
Clínicos
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Uma das principais ferramentas de gestão para a manutenção do SGQ é o PIQ – Programa Integrado da Qualidade.
Nesse programa acontece o envolvimento de muitos colaboradores como auditores e facilitadores, assim como de
gestores na melhoria contínua de suas áreas. As áreas destaques são reconhecidas pela instituição em premiação
anual.
Cumprimento do Plano
Anual de Auditorias - %
98,21%

100
80,7%
80

60

40

20

0
2016

2017

PIQ – Programa Integrado da Qualidade

O
•
•
•
•
•

Programa está estruturado em pilares que visam contribuir para o crescimento organizacional e a melhoria
contínua dos processos.

SOL – Segurança, Organização e Limpeza;
Programa de Melhorias;
Relacionamento Interno – Satisfação entre áreas;
Controle de Orçamento;
Desempenho de Pessoas.
Entrega do Certificado PIQ - Fechamento Anual
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SEC - Serviço de Educação Corporativa

O

Serviço de Educação Corporativa foi implantado em fevereiro de 2005, e faz parte do SGQ. Seu objetivo é
capacitar e desenvolver colaboradores, através de um conjunto de ações sistematizadas, propiciando mudanças de comportamento, novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Tudo isso, alinhado a estratégia
institucional, que visa uma atuação segura e de qualidade na assistência em saúde.
A responsabilidade pelas atividades educacionais é compartilhada com os mais diversos setores da Instituição que
juntos atuam nos seguintes níveis: planejamento, coordenação, execução e avaliação de treinamentos.
O SEC conta com um ambiente especialmente preparado para dar suporte às ações educacionais: sala de treinamentos com capacidade para até 20 pessoas, equipada com projetor multimídia, laboratório de práticas simuladas,
terminal para consulta na internet, área administrativa e diversos materiais necessários para o suporte educacional.
Atividades desenvolvidas:
• Organização e realização de integrações de novos colaboradores (enfermagem, nutrição, fisioterapia, hotelaria);
• Organização e acompanhamento de atividades educativas institucionais;
• Participação em comissões institucionais.

Hora Treinamento
0,25

05:08
04:46

0,2

03:45

03:51

1° Trimestre

2° Trimestre

04:22

0,15

0,1

0,05
0

3° Trimestre

4° Trimestre

Média

Adesão aos Treinamentos Obrigatórios

1
0,98

98%
97%
96%

0,96

94%
93%

0,94
0,92
0,9

1° Trimestre

2° Trimestre

3° Trimestre

4° Trimestre

Média
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SISTEMAS E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

E

m busca de evidenciar cada vez mais o posicionamento estratégico do setor de Tecnologia da Informação, em 2017, foi reformulado
o Comitê de Informatização, responsável por eleger
projetos e implantações de TI prioritários para toda
a Instituição.
Foram efetivados projetos com foco na segurança do
paciente, rastreabilidade das Informações e mobilidade. Além disso, foi possível ampliar o processo de
checagem beira-leito em nova unidade de internação, implantar o uso de etiquetas de códigos de barras bidimensionais - Datamatrix e aprimorar alertas
de interações medicamentosas.
Em setores que realizam o atendimento ao cliente,
iniciou-se a utilização de terminais de autoatendimento e gerenciamento de senhas, buscando agilizar e organizar o processo.

Além disso, visando promover a inovação tecnológica, iniciou-se o processo de homologação do Sistema de Gestão Hospitalar Tasy, em nova plataforma
- HTML5, com data de finalização prevista para o ano
de 2018.
Com o objetivo de conquistar uma Acreditação Hospitalar em TI, também elegeu-se os projetos que visam tornar o HSC Blumenau um Hospital Digital e
paperless, como a homologação de fornecedores
de soluções de Certificação Digital de Prontuários, a
ampliação da atuação do Sistema de PACS - Picture
Archiving and Communication System - Sistema de
Comunicação e o Arquivamento de Imagens na área
cardiológica, e o uso efetivo de solução de Business
Intelligence que permite a conexão com inúmeros
sistemas para transformar os dados coletados em indicadores estratégicos.

No quesito segurança, foi implantada nova ferramenta de monitoramento de ativos de TI, e realizado upgrade de licenciamento de antivírus, visando garantir
maior segurança do ambiente eletrônico do Hospital.
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Uptime de disponibilidade
do ambiente
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COMUNICAÇÃO
COM O CLIENTE

A

experiência do paciente é o alicerce de boas
práticas em saúde. Por isso, o Hospital dispõe
do Serviço de Atendimento ao Cliente, que
mais do que ser um canal de comunicação entre a Instituição e seus clientes, tem como objetivo informar, avaliar, identificar e encaminhar a percepção do paciente,
suas expectativas e insatisfações sobre os serviços
oferecidos a todas as áreas envolvidas.

Essa preocupação com o cliente fez com que o Hospital fosse além e adotasse uma nova metodologia de
pesquisa, a NPS - Net Promoter Score, que tem como
objetivo realizar a mensuração do grau de lealdade
dos clientes.

Aniversário de Paciente - CTI Adulto

25

RELAÇÃO COM OS
COLABORADORES

F

ocado em atrair, contratar e reter talentos, o Hospital se orgulha de ter em seu quadro, colaboradores orgulhosos de pertencer ao HSC Blumenau. Esse reconhecimento por parte dos colaboradores rendeu a Instituição o
10° lugar no ranking de melhores hospitais para se trabalhar no Brasil no ano de 2017.

Confira alguns benefícios ofericidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plano de Saúde;
Seguro de Vida;
Plano Odontológico;
Ginástica Laboral;
Convênio com Academias;
Empréstimo Consignado com desconto em folha;
Adiantamento da metade do 13º Salário junto com as férias;
Estacionamento;
Posto Bancário exclusivo;
Restaurante Próprio;
Auxílio Creche;
Prêmio Assiduidade;
Sala de Descanso;
AFHSC - Associação de Funcionários do HSC Blumenau.

Benefí

cios

úde

P

e Sa
d
o
n
a
l

Para o associado a AFHSC:
•
•
•
•

Convênio com Farmácias;
Convênio com Livrarias e Papelarias;
Convênio com Associação Artex;
Convênio com Associação Hering.
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MOMENTOS
PARA GUARDAR

A

niversários - O Hospital faz questão de comemorar o aniversário dos seus colaboradores de diversas formas.
Por isso, de janeiro a dezembro, promove um café especial, que além de doces e salgadinhos, propicia um
momento de integração entre os colaboradores aniversariantes de cada mês. Além disso, todos os colaboradores ainda saem do Café com um belo presente e têm direito a um dia de folga a escolher no mês de aniversário.
Prata da Casa - Anos de dedicação merecem ser comemorados em grande estilo, por isso, o Hospital promove para
os colaboradores que completam 10, 15, 20, 25, 30 e 35 anos de casa, o Prata da Casa, um café super especial. Na
ocasião, os colaboradores que completam 25 anos de casa, recebem o prêmio Krepsky, uma homenagem feita ao
colaborador Franz Krepsky, que dedicou 62 anos de sua vida ao Hospital.
No ano de 2017, 32 colaboradores foram homenageados pelo tempo de casa: 15 deles comemoraram 10 anos de casa;
7, 15 anos; outros 7, 20 anos; 2 colaboradores celebraram 25 anos e uma colaboradora, 30 anos.
Além do café, no mês de aniversário de casa, os colaboradores ganham um bônus no salário, conforme o tempo de
casa: 10 anos (50% do salário), 15 anos (65% do salário), 20 anos (85% do salário), 25 anos (100% do salário), 30 anos
(125% do salário) e 35 anos (150% do salário).

Festas e homenagens - Como já deu para perceber, o Hospital adora comemorar e por isso realiza ao longo do ano muitas festas e eventos, entre eles, Festa do Dia das Crianças
para os filhos de colaboradores, Festa Junina para colaboradores e familiares, Baile de Natal, Semana da Saúde, Semana
de Humanização e diversas ações de conscientização como
o Outubro Rosa e o Novembro Azul.
E aquilo que não tem festa, tem presente, como é o caso do
Dia da Mulher, Dia do Trabalhador, Dia das Mães, Dia do homem, Dia dos Pais, Páscoa e Natal.
Isso tudo aumenta nos colaboradores o sentimento de pertencimento e reduz a rotatividade.
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Capacitação e Desenvolvimento

I

ntegração Novos Colaboradores: Tem como objetivo familiarizar o colaborador com o ambiente de trabalho e apresentar a
instituição. O novo colaborador é recebido na integração pelo
diretor superintendente e demais diretores. É realizada a apresentação do organograma, missão, princípios e valores da instituição.
Em seguida, os setores de Capacitação e Desenvolvimento, SESMT, SCIRAS, Qualidade e SAC levam as informações consideradas
relevantes e necessárias para o início na instituição. Nesse momento também é apresentado o Código de Ética do Hospital, que
busca respaldar as relações no ambiente de trabalho.
Palestras Psicologia Organizacional: Acontecem com objetivo de
levar o colaborador a uma autorreflexão sobre aspectos de vida.
Essas palestras vão ao encontro dos valores do HSC Blumenau,
que destacam além do respeito à vida, a valorização das pessoas
e das relações.
Treinamento de Excelência no Atendimento ao Cliente: Obrigatório para todo colaborador novo da instituição, o treinamento tem
como objetivo alinhar as expectativas da instituição as do colaborador em relação ao atendimento ao cliente - tanto externo quanto interno. Nesse momento, destaca-se ainda a importância de
cada colaborador para que a missão do Hospital seja cumprida.

Momento com a Diretoria

Momento com a Diretoria: Acontece duas vezes por ano. É um
momento no qual os diretores se reúnem com os colaboradores
para apresentar os resultados do ano anterior, mudanças significativas e o andamento do Planejamento Estratégico, colocando-se à disposição para ouvir sugestões e esclarecer dúvidas que
possam surgir.
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Cá Entre Nós: É um mural informativo, atualizado a cada dois meses, com fotos de eventos, premiações, aniversariantes de casa
e do mês.
Atendimento Psicológico Individual: O acompanhamento individual de colaboradores ocorre conforme necessidade do funcionário, de forma sigilosa e direta (sem necessidade de mediação da
chefia) seja em relação às insatisfações do colaborador com situações do setor ou questões pessoais. A psicologia procura orientar
individualmente o colaborador para a busca de melhorias ou resoluções em suas demandas e/ou estruturar ações que tragam impacto em processos, ambiente de trabalho, relacionamentos, etc.
Pesquisa de Clima Organizacional: Todos os colaboradores participam de forma anônima, por meio de um questionário específico,
expondo seu nível de satisfação ou não com diversos aspectos da
Instituição. Os dados compilados são discutidos com a liderança,
e a partir daí são traçados planos de ação para cada área, os quais
são acompanhados pela diretoria responsável.
Dossiê Profissional: Contêm a descrição de cada cargo da Instituição e as competências comportamentais necessárias para o
exercício da função. Ao entrar na Instituição ou quando realiza
uma mudança de função, o colaborador lê e assina seu Dossiê
Profissional. Esse documento é utilizado para à avaliação do funcionário nos seus primeiros 60 e 180 dias na atividade. A avaliação é realizada pela chefia direta do cargo. O resultado da avaliação serve como suporte de feedback para nortear os primeiros
meses do colaborador na Instituição.
Avaliação de Desempenho: Aos 60 dias, 180 dias e depois disso,
anualmente são realizadas avaliações de desempenho formais do
colaborador. Nesses momentos, não só o colaborador recebe feedback a respeito da parte técnica e comportamental por parte da
liderança, mas ele também pode expressar como se sente, suas
dificuldades e sugestões. A partir disso é traçado um plano de
desenvolvimento, que é acompanhado pela liderança.
Inspirando Pessoas: O programa Inspirando Pessoas foi criado
para capacitar potenciais líderes, através do desenvolvimento de
competências de liderança. Os profissionais são indicados pela
supervisão para participarem. Todos os participantes passam por
uma Análise de Potencial a fim de levantar os principais gaps de
competências. Os treinamentos são planejados a partir dessa
análise e divididos em módulos. Além de identificar novos líderes,
o projeto permite a capacitação de lideranças baseadas em competências e a preparação de líderes sucessores para a Instituição.
Seleção Interna: A seleção interna visa promover o crescimento profissional dos colaboradores dentro da Instituição. Por isso,
todas as vagas que são abertas são analisadas quanto a possibilidade de serem trabalhadas internamente. Havendo essa possibilidade, a vaga é divulgada para os colaboradores e aqueles que
preenchem os requisitos se inscrevem para participar do processo de seleção.
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Treinamento Externo - Inspirando Pessoas
Diagnóstico de Equipes: É realizado com o intuito de conhecer
a satisfação dos colaboradores e identificar pontos de melhoria.
Ocorre por meio de um levantamento junto aos colaboradores
de um setor específico (conforme demanda do setor) através de
questionário e/ou entrevista para posterior ações, que incluem
desde treinamentos até desenvolvimento individuais, estruturais,
relacionamento, etc.
Programa Menor Aprendiz: O decreto n° 5.598, de 1° de dezembro de 2005, estabelece os parâmetros necessários para regulamentação e contratação dos aprendizes. O menor aprendiz é contratado mediante um contrato de trabalho especial, ajustado por
escrito e de prazo determinado, com duração máxima, de um ano
e quatro meses. O HSC Blumenau se compromete, nesse contrato, a assegurar ao adolescente/jovem com idade entre 14 e 24
anos, inscrito em programa de aprendizagem, uma formação técnico profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento
físico, moral e psicológico.
A aprendizagem cria oportunidades tanto para o aprendiz quanto
para as empresas, pois prepara o jovem para desempenhar atividades profissionais e ter capacidade de discernimento para lidar
com diferentes situações no mundo do trabalho, enquanto permite às empresas formarem mão-de-obra qualificada, algo cada
vez mais importante em um cenário econômico em permanente
evolução tecnológica.
Programa de Desenvolvimento de Lideranças Intermediárias
(PDLI): Há cada dois meses é realizado um treinamento obrigatório focado no desenvolvimento de lideranças intermediárias – Enfermeiros, Nutricionistas e Farmacêuticos. A definição da temática dos treinamentos é estruturada a partir de demandas diversas
como: entrevistas de desligamento, Pesquisa de Clima, atendimentos individuais, análises de potencial, etc.

31

Líderes no Treinamento de Forças

Formação em Liderança Positiva: O programa busca desenvolver
nos lideres a consciência das suas forças de caráter e transformar
esse autoconhecimento em ferramenta para o seu desenvolvimento e de colegas pares e liderados. Além de buscar o entendimento aprofundado das forças de caráter, dos resultados individuais e dos resultados da equipe, o programa visa relacionar
esses resultados com a missão, visão e valores da empresa, além
de estimular a valorização da equipe e a sinergia dos grupos de
trabalho. O PDI - Programa de Desenvolvimento Individual dos líderes também foi redesenhados tendo como base esse conhecimento teórico da Psicologia Positiva.
Coaching: O processo de coaching é uma assessoria pessoal e
profissional que visa potencializar o nível de resultados positivos
nas diversas áreas da vida do indivíduo. Ele é focado no aumento
de performance, nos resultados da equipe e da Instituição. O processo ocorre para desenvolvimento de líderes e cargos de referência no Hospital, conforme demandas das chefias (supervisores
e diretores destes cargos).
Entrevista de Desligamento: Tem como objetivo conhecer as
necessidades da Instituição e monitorar o clima organizacional,
de forma a acompanhar as possibilidades de melhoria do setor.
É realizada com os colaboradores que pediram desligamento,
e a partir dela são levantados os dados que visam identificar as
principais carências do Hospital e implantar projetos de melhoria,
assim como intervenções pontuais da Psicologia Organizacional,
quando necessário e possível. Esses dados são registrados formalmente, como o indicador de turnover.
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SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO

O

SESMT - Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho atua com o
intuito de promover a saúde e proteger a integridade dos colaboradores do HSC Blumenau para
a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, através da educação, orientação e conscientização da prática segura de suas atividades. O
setor é dividido em dois serviços:

Saúde Ocupacional - Formado por Médico do Trabalho, Enfermeira do Trabalho e Técnica de Enfermagem do Trabalho;
Segurança do Trabalho - Formado por Técnicos de
Segurança do Trabalho e Engenheiro de Segurança
do Trabalho.

A equipe é responsável pela elaboração do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo buscar o comprometimento
do colaborador na prevenção de acidentes, através
da sensibilização e informação, tornando-o nosso
parceiro. Essa comissão é responsável, entre outros
eventos, pela realização da SIPAT - Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho e Semana
de Prevenção de Acidentes de Trabalho com Material Perfurocortante,
Comissão de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocorantes tem como objetivo estabelecer diretrizes para a elaboração e implementação de um plano
de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes com a probabilidade de exposição a agentes biológicos, visando à proteção, segurança e saúde dos
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles
que exercem atividades de promoção e assistência à saúde
em geral.
Comissão de Proteção Radiológica tem como objetivo propor e aplicar critérios de radioproteção para os colaboradores que trabalham com radiação ionizante e para os clientes
que utilizam o serviço.
Brigada de Emergência composta por colaboradores voluntários distribuídos nos diversos setores do HSC Blumenau, conforme preconiza a NBR 14.276 (Norma Brasileira) da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e a IN 28 - CBMSC DAT. A Brigada
tem como objetivo promover a prevenção e combate de princípios de incêndio e outros
sinistros, zelando pela integridade física dos colaboradores, clientes, acompanhantes, visitantes, fornecedores e terceiros que utilizam as dependências do HSC Blumenau, além
do próprio patrimônio.
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Projeto Ganha Quem Perde

Programa de Prevenção e
Promoção à Saúde do Colaborador

O

intuito do programa é promover a prevenção e
promoção à saúde, relativo às doenças ocupacionais e/ou não ocupacionais, com foco na melhoria
da saúde dos colaboradores, melhorando o ambiente de
trabalho, fidelizando os colaboradores e até mesmo reduzindo o turnover e absenteísmo, aumentando o nível de
qualificação e satisfação de seus colaboradores e, consequentemente, a excelência da prestação de serviços aos
clientes da empresa.
Ganha Quem Perde: Conjunto de ações que visam conscientizar os colaboradores em relação a bons hábitos alimentares e incentivar a prática de atividades físicas, com
acompanhamento individualizado dos colaboradores participantes do projeto por um período de 04 meses.
Nascer Bem: Conjunto de ações que visam promover cuidados de humanização da gestante, incluindo políticas de
facilitação de acesso ao pré-natal, adaptações necessárias
à fase da gestação em relação as vestimentas e alimentação, definição de funções compatíveis e palestras educativas programadas semestralmente.

Programa de Controle do Tabagismo: Conjunto
de ações com foco no controle do tabagismo, com
ações de conscientização e auxílio para se livrar
da dependência.
Programa de Gestão de Riscos Ergonômicos:
Conjunto de ações com foco na ergonomia, englobando a ampliação da participação e adesão
na Ginástica Laboral, análises ergonômicas do
trabalho em atividades de maior risco e/ou por
demanda específica, treinamentos posturais, palestras educativas, entre outros.
Visita Domiciliar: São ações desenvolvidas, quinzenalmente, em parceria com o Serviço Social
para manter o vínculo com o colaborador afastado
além de prestar apoio/assistência no período da
doença e reforçar a importância do colaborador
para o Hospital.

34

RELACIONAMENTO COM
O CORPO CLÍNICO

A

Na oportunidade, a Instituição fala um pouco dos
seus projetos e do quanto o médico exerce um papel
fundamental para que esses, possam ser concretizados.

O evento tem como objetivo a troca de conhecimento
entre os médicos bem como aproximá-los do Hospital.

Para o Hospital, além de conhecer as necessidades
do Corpo Clínico, esses encontros fortalecem os relacionamentos e propiciam uma parceria mais sólida.

qui no HSC Blumenau priorizamos a comunicação entre os profissionais, e para que isso
seja cada vez mais efetivo, mensalmente, é
realizado um Café e Conversa entre a Direção e o
Corpo Clínico.

Café com Médicos e Direção
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RELAÇÃO COM
A COMUNIDADE

Projetos Sociais

O

HSC Blumenau colabora com a complementação dos serviços da Proteção Social Básica e Especial de Alta e Média Complexidade, cujas demandas encontram-se reprimidas na
rede pública de assistência/saúde.

b) Exames de Alta Complexidade do Coração como
de ecodopplercardiograma transtoráxico, teste ergométrico, ecodopplercardiograma com estresse
farmacológico e ecodopplercardiograma fetal com
mapeamento de fluxo em cores;

Nesse contexto, possui diversos serviços e programas, que em parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUS, contemplam os usuários do Sistema
Único de Saúde – SUS. São eles:

C) Exames de Alta Complexidade do Aparelho Digestivo como colonoscopia, endoscopia, colangiografia
e pancreotrogafia retrógrada e gastrostomia endoscópica percutânea;

a) Exames de Alta Complexidade como Tomografia
Computadorizada, Ressonância Magnética, Ultrassonografia, Raios-X, Mamografia e videodeglutograma;

d) Exame de cintilografia;
e) Exame de oxigenoterapia hiperbárica;
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f) Cirurgia Cardíaca Infanto/Juvenil aos usuários do
Sistema Único de Saúde. O HSC Blumenau realiza
em média 6 cirurgias cardíacas por mês com assistência integral ao paciente e apoio às famílias;
g) Espaço Amigo/Hospedagem às famílias de pacientes encaminhados para a cirurgia cardíaca Infanto/
Juvenil no convênio com a Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUS. Esse serviço é utilizado quando as
famílias são encaminhadas de outros municípios e
não possuem rede de apoio familiar em Blumenau,
nem recursos para arcar com hospedagem. O HSC
Blumenau custeia as diárias de hotel para as famílias
que necessitarem.

• APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais;
• CEMEA - Centro Municipal de Educação Alternativa;
• CERENE - Centro de Recuperação Nova Esperança;
• ABAM - Associação Blumenauense de Amparo ao
Menor;
• ABLUDEF - Associação Blumenauense de Deficientes Físicos;
• Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Além da parceria com a SEMUS, o Hospital presta
assistência aos usuários de Instituição como:

Compromisso com a comunidade

C

om a participação dos colaboradores, o HSC
Blumenau também realiza diversas ações
que buscam a aproximação e o fortalecimento das relações com a comunidade. São elas:
Páscoa: Todos os anos, a Instituição escolhe um Centro de Educação Infantil na comunidade e contempla
as crianças matriculadas no CEI com ovos de Páscoa;
Festa Junina: Anualmente, o Centro de Ampliação
do Tempo e Espaço Pedagógico da Criança e do
Adolescente (CEMATEPCA) realiza a sua tradicional
festa junina com o apoio do HSC Blumenau, que é
responsável pela alimentação.

Dia do Estudante: No Dia do Estudante, o HSC Blumenau escolhe uma escola da comunidade e presenteia
os alunos.
Dia das Crianças: No Dia das Crianças, o HSC Blumenau contempla uma Organização Não Governamental
– ONG com uma festa para as crianças.
Natal Solidário: Na data alusiva ao Natal, os idosos de
Instituições de Longa permanência - ILPI´s são presenteados pelos colaboradores do Hospital, por meio de
uma campanha de endomarketing intitulada “Adote um
Idoso”. O presente é indicado previamente pelo idoso.

Ação Social de Páscoa
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Núcleo ACIB

O

s Núcleos da Associação Empresarial de
Blumenau (ACIB) têm por objetivo promover a troca de experiências, conhecimentos
e informações acerca de temas atuais, relacionados
à área profissional, proporcionando o fortalecimento
das instituições que participam, bem como a oportunidade da realização de parcerias.

O Hospital participa do Núcleo de Segurança do Trabalho, Núcleo de Responsabilidade Social e Núcleo
de Desenvolvimento Humano e Organizacional.
Mais informações: http://www.acib.net/

Movimento Nós Podemos Blumenau

O

Movimento Nacional ODS - Nós Podemos
Santa Catarina é um movimento social,
constituído por tempo indeterminado, sem
fins econômicos, de caráter apartidário, plural e ecumênico, que tem como finalidade contribuir com a
melhoria da qualidade de vida da sociedade catarinense na perspectiva do desenvolvimento

sustentável, buscando desenvolver ações de mobilização da sociedade para o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos
pela ONU no ano de 2015.
O HSC Blumenau participa do movimento desde
2016. Os objetivos são:

HSC Blumenau no 100Em1Dia

N

o dia 03 de Junho foi realizado o 100Em1Dia
em Blumenau, que é um movimento que
transforma o jeito como os cidadãos percebem o espaço público, instigando-os na construção
de uma cidade diferente, com diversas ações para
torná-la um lugar melhor. E o HSC Blumenau não ficou de fora.

Os membros do Comitê de Sustentabilidade e voluntários trabalharam na Revitalização Parcial da Praça
Marechal Mascarenhas de Moraes - Praça Fonte Luminosa, que fica em frente ao Hospital.
Foi realizada a limpeza das árvores (retirada de folhas caídas), pintura do Chafariz e pintura do meio-fio.
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Dia Nacional de Combate ao Fumo

N

o dia 29 de agosto, o Hospital promoveu diversas ações em prol do Dia Nacional do Combate ao Fumo para
colaboradores e comunidade. Uma delas foi a distribuição do “kit fissura”, saquinhos contendo um mix de uva
passa, cravos, damasco seco e canela em pau, iguarias conhecidas por saciar a vontade de fumar. O Cigarrito, mascote criado para a campanha, também participou da ação externa, ajudando a conscientizar o público em geral.

Ação realizada no semáforo,
em frente ao Angeloni.

Entrega de Kits de Material Escolar

I

ncentivar as crianças na busca por conhecimento. Esse foi o objetido do Hospital ao entregar, em dezembro, 34
kits de material escolar aos filhos dos colaboradores que se inscreveram para ganhar o benefício.

Além do material, as crianças receberam mochila, estojo, toalha de rosto e uma carta do diretor superintendente. Ao
todo foram contempladas 34 filhos de colaboradores, sendo 20 meninos e 14 meninas.
Foi o primeiro ano em que a Assistência Social do Hospital realizou a ação, que contou com apoio do Comitê Florescer.
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IEP – INSTITUTO DE ENSINO
E PESQUISA

O

IEP – Instituto de Ensino e Pesquisa foi criado em abril de 2007, a partir das necessidades detectadas de educação e pesquisa
científica na área da saúde.

para a área de Radiologia e, em 2017, para a área de
Clínica Médica. Todos os Programas de Residência
são credenciados junto ao MEC/Comissão Nacional
de Residência Médica (CNRM).

Sua proposta é disponibilizar ao mercado serviços
educacionais através de cursos de especialização e
atualização, além de seminários, palestras e simpósios.

O processo de seleção segue as regras estipuladas
pela CNRM e ocorre sempre entre os meses de novembro e dezembro por meio de publicação de edital em parceria com a ACM - Associação Catarinense
de Medicina e AMRIGS - Associação Médica do Rio
Grande do Sul.

Suas áreas de atuação são:
• ENSINO – Pós-graduação, Extensão, Residência
Médica.
• PESQUISA
• EVENTOS – Simpósios, congressos, seminários,
palestras.

• Medicina Intensiva: 01 vaga*
• Psiquiatria: 01 vaga
• Radiologia: 02 vagas
• Clínica Médica: 02 vagas
* Para médicos com 02 anos prévios de Residência Médica reconhecida
pela CNRM em Clínica Médica, anestesiologia ou Cirurgia Geral.

Residência Médica - O Programa de Residência Médica no HSC Blumenau teve início no ano de 2008
com as áreas de Medicina Intensiva e Psiquiatria. Em
2009, o IEP passou a oferecer também o programa

Números do IEP

Cursos
oferecidos
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PREOCUPAÇÃO COM
O MEIO AMBIENTE

N

o aspecto ambiental, o Hospital possui
programas destinados a minimizar os impactos ambientais relacionados às suas
atividades. Entre os projetos ambientais destaca-se a contratação de empresas devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais para coleta e
destinação final dos resíduos gerados, entre eles,
o resíduo infectante.
O HSC Blumenau tem implementado o programa de
coleta seletiva, contribuindo para a redução do volume de resíduo gerado, proporcionando a consciência de preservação do Meio Ambiente e reciclagem.

A instituição realiza ainda palestras e treinamentos
técnicos direcionados sobre a importância do uso
adequado dos recursos naturais e segregação de
resíduos.

Semana do Meio Ambiente

D

ia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Comitê de Sustentabilidade do
HSC Blumenau promoveu ações de conscientização. Wallpapers, tags com papel reciclado,
camiseta com fibras 100% naturais, a campanha foi o
mais ecológica possível, conscientizando a todos sobre o consumo excessivo de energia, água e papel.

41

Ação Dia da Árvore

Dia da Árvore

C

om o objetivo de conscientizar a comunidade e os colaboradores do HSC Blumenau sobre a importância da preservação das árvores, no dia 21 de setembro Dia da Árvore, o Hospital
entregou mudinhas de árvores.

Ao todo foram entregues 1.000 mudas de árvores
frutíferas (Cerejinha, Araçá, Pitanga e Ameixa) aos
colaboradores e clientes que passavam pela tenda
das mudas.
O futuro depende de você, plante uma vida!

PGRSS

O

Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS) é um documento que coordena todas as ações que envolvem o manejo dos resíduos do Hospital Santa Catarina de Blumenau, apontando as fontes geradoras,
identificando e classificando os tipos de resíduos nos
setores e serviços envolvidos, as rotinas e condutas
para segregação, coleta e transporte dos resíduos
hospitalares, condições de armazenamento interno
e externo, bem como a disposição e destinação final.
Além disso, esse documento oficializa o cuidado e
a atenção que o HSC Blumenau tem com seus colaboradores, clientes, comunidade e gerações futuras,
dispondo de medidas que minimizem os impactos
ao meio ambiente, gerados pelo exercício de suas
atividades.

Nesse PGRSS estão descritas medidas técnicas administrativas e normativas para prevenir acidentes,
preservar a saúde pública e o meio ambiente, gerenciar corretamente o destino dos resíduos do serviço
de saúde e atender as normas e exigências legais,
conforme a resolução da diretoria colegiada – RDC
306 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de 7 de Dezembro de 2004; Resolução 358
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
de 29 de Abril de 2005; e Lei Federal 12.305, de 02
de agosto de 2010 – Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
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Projeto Uso Consciente do Enxoval Hospitalar

O

custo de higienização do enxoval hospitaar certamente é um dos mais onerosos de
uma instituição hospitalar.

Embora seja um processo que ocorre diariamente,
a gestão é difícil, não existem ações de controle do
uso do enxoval e a mentalidade corrente é de que as
peças devem obrigatoriamente ser trocadas diariamente, um pensamento enraizado nos colaboradores e também nos pacientes e acompanhantes.

Comparando o consumo do mês de agosto/2016 (início das ações), com outubro do mesmo ano, tivemos
uma redução de cerca de 2.600Kg, isto é, R$ 6.322
ou ainda, 20.800 litros de água a menos, volume
esse apenas dos setores clínicos.
A partir destas ações, pode-se observar que os resultados já se mostraram bastantes positivos. Prova
disso é o indicador que mede o valor do enxoval versus paciente-dia.

Desse modo, não havia uma análise real das necessidades e todo impacto ambiental vinculado a esse
processo.

É possível dizer que com o envolvimento de todas as
áreas da Instituição, obtivemos resultados realmente
motivadores.

Sendo assim, em 2016, iniciou-se um projeto de discussão e análise crítica acerca do uso do enxoval
hospitalar, que contou com a participação de enfermeiros que possuíam a vivência e que contribuíram
muito para implementação de novas ações relacionadas ao uso do enxoval.

• 65.720 litros em economia de água;

A intenção não foi de racionalizar o uso, mas sim de
entender qual a real demanda de uso da Instituição
aliado aos custos do processo e à sustentabilidade,
neste caso, vinculada diretamente ao uso da água
para o processo de higienização do enxoval.

• Cerca de R$ 30.000 de economia, que pode ser
revertido em investimentos para melhoria da estrutura.
Concluindo, observa-se que esse assunto está longe
de ser cessado, a consciência de cada colaborador
e também dos nossos pacientes e acompanhantes é
o gerador desta mudança.
Dessa forma, de gota em gota vamos economizando
e gerando cada vez mais resultados positivos. E o
melhor, sem comprometer a qualidade do serviço.

Treinamento Enxoval
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RECONHECIMENTO

A

preocupação com a qualidade no HSC Blumenau é tradicional e vai muito além do que as pessoas imaginam.
Desde o início de suas atividades, o aprimoramento e a melhoria dos serviços é algo contínuo. Alicerçado
em sua política da Qualidade, o Hospital investe na capacitação de seus profissionais, na melhoria de seus
processos e na busca por técnicas e métodos de gestão conceituados para oferecer aos seus clientes o que há de
melhor em assistência médico-hospitalar.

A Organização Nacional de Acreditação (ONA) tem
como objetivo a implantação, em nível nacional, de um
processo permanente de melhoria na qualidade da assistência à saúde. O HSC Blumenau é Acreditado com
Excelência, uma garantia a mais de segurança para os
clientes.

HOSPITAL SANTA CATARINA BLUMENAU

CERTIFICADO nº 0632/001/068
VALIDADE: 09/01/2020

Um conjunto de normas técnicas que estabelecem requisitos para a implementação e manutenção de um
Sistema de Gestão de Qualidade. O HSC Blumenau é
certificado pela ISO 9001, uma comprovação de qualidade reconhecida internacionalmente.

É um projeto desenvolvido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), com o objetivo de ampliar
e sistematizar a vigilância sobre produtos de saúde. O
projeto foi implantado nos principais hospitais do país e
o HSC Blumenau faz parte dessa rede integrada.

Eleito como um dos melhores hospitais para se trabalhar no Brasil em 2017. A lista foi divulgada pelo Great
Place to Work (GPTW), uma empresa que presta serviços de consultoria e treinamento, com destaque para
as listas com o ranking de Melhores Empresas para
Trabalhar.

Recebeu o Prêmio Excelência da Saúde, na categoria
Hotelaria Hospitalar, uma homenagem as instituições de
saúde que se destacaram por métodos inovadores. O
case premiado foi o Gestão de Leitos, um projeto que
visao agilizar a liberação dos leitos e atender a demanda de forma mais significativa.
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