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PALAVRA DO SUPERINTENDENTE
A

pesar dos imensos desafios encontrados pelo
caminho e do nosso desempenho financeiro
abaixo do esperado, em função da crise política e
econômica do país, 2018 foi um ano bastante exitoso, com melhorias em diversos aspectos, como
no clima organizacional, nos investimentos em
estrutura e equipamentos e na qualidade e segurança dos serviços prestados.

trabalhar, fomos premiados nacionalmente como
Excelência da Saúde 2017 e 2018, tivemos cases
apresentados no Congresso Nacional de Hospitais Privados (CONAHP) de 2018 e, hoje, nos orgulhamos de ser um hospital com uma assistência
mais segura e de qualidade e de ter uma relação
de maior confiança, colaboração e positividade
com nossos colaboradores e clientes.

Essas melhorias nos trouxeram visibilidade no
âmbito nacional e reconhecimentos importantes
como a manutenção da Acreditação em Excelência, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), o certificado de 4º melhor hospital no
Brasil e a 8ª melhor grande empresa de SC para
se trabalhar, pelo Great Place to Work (GPTW) e o
prêmio de Excelência da Saúde, na categoria Hotelaria hospitalar, pelo Grupo Mídia de São Paulo.

A caminhada continua, e com o novo ciclo de
Planejamento Estratégico 2019-2023, seguimos
firmes com a missão de transformar o Hospital
Santa Catarina de Blumenau em um lugar cada
vez melhor para as pessoas, sejam elas, clientes,
colaboradores ou médicos, e com o propósito de
proporcionar bem-estar e contribuir para uma
comunidade mais saudável.

“NOS ORGULHAMOS DE SER UM

HOSPITAL COM UMA ASSISTÊNCIA
MAIS SEGURA E DE QUALIDADE E
DE TER UMA RELAÇÃO DE MAIOR
CONFIANÇA, COLABORAÇÃO E
POSITIVIDADE COM NOSSOS
COLABORADORES E CLIENTES.”
O fechamento do ciclo do Planejamento Estratégico, que começou em 2014 e encerrou no final
do ano passado, também merece destaque, pois
atestou o nosso excelente desempenho nos últimos cinco anos, não apenas financeiro, mas na
qualidade da assistência prestada, na gestão de
pessoas e na infraestrutura.
A receita cresceu 82%, e os investimentos em
equipamentos e infraestrutura somam mais de
R$ 40 milhões, o dobro do ciclo anterior. O resultado acumulado foi de R$ 20 milhões, R$ 2,9
milhões acima da meta.
No que se refere à qualidade, evoluímos para uma
Acreditação ONA nível III e estamos muito próximos da Acreditação Internacional pela Joint Commission International (JCI). Avançamos com o clima organizacional, passamos a ser reconhecidos
pelo GPTW como um dos melhores lugares para se
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E ao final deste exercício cheio de conquistas e
desafios, gostaria de agradecer o apoio do Conselho Consultivo, do Fiscal e especialmente da Diretoria, sem o qual, os resultados não teriam sido
alcançados.
Gostaria de agradecer também a dedicação dos
nossos gestores, colaboradores, Corpo Clínico
e parceiros, que foram fundamentais para essa
transformação, e a confiança dos nossos clientes, parceiros, fornecedores e instituições financeiras que nos prestigiaram e nos deram todo o
suporte necessário para fazer do HSC Blumenau
uma referência em saúde.

Maciel Costa
Superintendente Geral

O QUE NOS MOVE
C

om uma trajetória marcada pelo pioneirismo e a vontade de fazer mais e melhor, nossa história
começou oficialmente em 27 de junho de 1920, em um terreno cedido pela Comunidade Evangélica
Luterana, com 50 leitos divididos em duas alas: uma para homens, outra para mulheres.
Os cuidados eram confiados às seis diaconisas, as tradicionais Schwester, chefiadas pela irmã Gertrud
Vogt, todas oriundas da Casa Matriz Kaiserswerth, de Wittenberg na Alemanha, e a um médico, o Dr.
Christian Johnsen.
Hoje, com 21 mil metros quadrados de área construída e uma equipe composta por mais 1.000
colaboradores e 400 médicos atuantes em 46 especialidades, temos orgulho de celebrar os nossos 98
anos dedicados a cuidar das pessoas de uma forma diferenciada.
Uma forma acreditada, certificada e reconhecida de cuidar das pessoas. Reconhecida nacionalmente
pelo Grupo Mídia de São Paulo como Excelência da Saúde por dois anos consecutivos, certificada pelo
GPTW como o 4º melhor Hospital no Brasil e a 8ª melhor empresa de grande porte no estado para se
trabalhar em 2018 e acreditada com Excelência pela ONA, nível III, desde 2016.
Conquistas que refletem o compromisso de todos os nossos colaboradores, médicos do Corpo Clínico e
parceiros com a melhoria contínua e a saúde e bem-estar da comunidade.

Missão
“Cuidar das pessoas, promovendo saúde
com segurança, empatia e eficiência.“

Visão
“Ser reconhecido por prover uma experiência
diferenciada no cuidado da saúde.“

Valores

Propósito
“Transformar as pessoas para proporcionar
bem-estar e contribuir para uma comunidade
mais saudável.”

Política
“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.”

✓ Ética e Integridade.
✓ Qualidade e Segurança no Cuidado.
✓ Valorização das Pessoas e das Relações.
✓ Sustentabilidade.
✓ Inovação.
✓ Trabalho em Equipe.
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ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO CONSULTIVO
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
De 01/07/17 a 30/06/20
Hans Martin Meyer - Presidente
Hans Prayon - Vice-presidente
Hercílio Baumgarten - Diretor-administrativo
Ernoe Eger - Diretor Secretário
Pastor Milton Jandrey - Diretor-adjunto

SUPERINTENDÊNCIA
Maciel Costa - Superintendente Geral
Maurício de Andrade – Superintendente Administrativo-financeiro
Ernandi D. S. Palmeira - Superintendente Assistencial
Genemir Raduenz - Superintendente de Operações
Humberto Bolognini Tridapalli - Superintendente Médico
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Mapa Estratégico 2013-2018.

O

Mapa Estratégico 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:
✓ Relações entre os níveis estratégicos, tático e
operacional.
✓ 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 foi construído a partir de cinco
perspectivas e cerca de seis questões norteadoras:
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Social e Financeira: Para cumprir nossa missão, quais
resultados sociais devemos obter, e quais objetivos
financeiros devem ser atingidos?
Clientes e Pacientes: Para alcançarmos nossos objetivos sociais e financeiros, como devemos nos relacionar com os nossos clientes/pacientes?
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?

EDIÇÃO 2019-2023

A

construção, implantação e o acompanhamento do Planejamento Estratégico de forma participativa
proporcionam uma visão geral do Hospital, o que nos possibilita agilizar as decisões, melhorar a comunicação
institucional e fortalecer a ideia de que o planejamento é um processo contínuo, no qual os resultados dependem
do compromisso e da participação de todos.
Com base nesses princípios, trabalhamos durante o 2º Semestre de 2018 no desenvolvimento de uma nova
proposta para o Planejamento Estratégico, contemplando o ciclo 2019-2023. O trabalho foi realizado com o
suporte de uma Consultoria de renome e destaque no cenário nacional. Foram envolvidos na construção do novo
Mapa Estratégico conselheiros, superintendentes, lideranças, colaboradores, Corpo Clínico e representantes
das clínicas parceiras. Este novo Mapa Estratégico terá início em janeiro de 2019.

Mapa Estratégico 2019-2023.
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PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTO

E

m 2018, além de mantermos a Acreditação com Excelência, concedida pela ONA em 2016, conquistamos
outras certificações e reconhecimentos importantes no âmbito nacional. O primeiro foi a certificação
do GPTW que nos colocou no ranking das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Vencemos em três
categorias:

4º

melhor Hospital
para se trabalhar
no Brasil

8ª

melhor grande
empresa de SC
para se trabalhar

9ª

melhor empresa do
terceiro setor para se
trabalhar no Brasil

Premiação GPTW.
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Esse mesmo certificado já havia sido conquistado
em 2017, quando ficamos em 8º lugar no ranking
nacional. Ainda nesse ano, ganhamos o Prêmio
Excelência da Saúde, na categoria hotelaria
hospitalar, com o case “A integração das áreas
de Governança e Assistência propiciando o uso
consciente do enxoval”. Uma premiação reconhecida
nacionalmente e entregue pelo conselho editorial
do Grupo Mídia de São Paulo às instituições de
saúde que mais se destacaram no setor.
Podemos destacar também, em 2018, o prêmio dos
100 mais influentes da saúde no Brasil, entregue
ao nosso superintendente geral, Maciel Costa. O
superintendente foi premiado na categoria Gente e
Gestão por votação aberta e pesquisa de mercado
envolvendo as principais instituições do setor no
País. A premiação também é organizada pelo Grupo
Mídia.
Premiação Excelência da Saúde.

BENCHMARKING
Desde 2017, compomos o seleto grupo de hospitais
da Associação Nacional dos Hospitais Privados
(ANAHP), como Associado Titular. Um título
concedido somente aos hospitais com acreditação
nacional em nível de excelência.

“96% DISSERAM SENTIR
ORGULHO DE TRABALHAR
NO HOSPITAL”

A pesquisa foi aplicada com 316 colaboradores
escolhidos aleatoriamente pela ANAHP. Dos
275 respondentes, 80% consideraram o clima
organizacional favorável, 12% neutro e apenas 8%
desfavorável. No setor, a máxima chegou em 83%
de favoralidade.

Dentre os diversos benefícos da relação está o
de comparar as práticas, dados e indicadores
que mensuram e viabilizam o gerenciamento das
Instituições Hospitalares.

Com relação ao engajamento dos nossos
colaboradores, 96% disseram sentir orgulho de
trabalhar no Hospital, 91% recomendariam a
instituição como um dos melhores lugares para se
trabalhar e 79% afirmaram que são motivados a
dar o melhor de si, sendo que 71% estão dispostos a
fazer um esforço adicional no seu trabalho.

Inclusive, no ano passado, a ANAHP promoveu uma
Pesquisa de Clima entre os hospitais associados e
titulares e nos colocou entre os melhores do Brasil
no setor hospitalar.

Essa pesquisa, embora não tenha relação direta com
o prêmio de Melhores Empresas para se Trabalhar –
Saúde, demonstra cada vez mais o reconhecimento
dos colaboradores com as nossas práticas.
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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 eficientes na geração de valor,
mais poderemos aplicar em nossos projetos filantrópicos.

INDICADORES FINANCEIROS
O desempenho financeiro é um reflexo da gestão da estratégia, 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, conseguimos crescimento
na receita líquida, em função da demanda crescente por serviços e procedimentos de alta complexidade.

152

Leitos
Operacionais

45.304
Paciente-dia*

2,08%
7,79%
135.411.365

4,78

Média de Permanência
por dia

81,1%

Taxa de ocupação

As receitas operacionais cresceram 5,6% em relação a 2017, para R$135 milhões, e o Ebtida alcançou R$10,8
milhões, com margem de 7,79%.
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*Total de pernoite de pacientes durante o ano.

Margem Líquida
Ebtida s/ Receita Líquida
Receita Líquida

INDICADORES DE PRODUÇÃO

N

osso principal objetivo é oferecer aos pacientes um atendimento médico integrado e de excelência,
abrangendo um ciclo completo.

Internações
Leitos operacionais
Taxa de ocupação
Cirurgias
Atendimentos P.A.
Exames Bluimagem
Quimioterapias

774*
152
81,1%
654
3.594
8.481
243

* Média mensal

Com isso, buscamos qualificar cada vez mais o atendimento por meio de investimentos contínuos em inovação
tecnológica, capacitação profissional, ampliação do espaço físico e modernização do complexo hospitalar.

Fachada do HSC Blumenau.
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INVESTIMENTOS EM COLABORADORES

P

ara oferecer um atendimento de qualidade, investimos constantemente no desenvolvimento dos
profissionais, na valorização das equipes e nos cuidados com a saúde e com a segurança dos nossos
colaboradores. Tudo isso constitui a base para um ambiente inclusivo e estimulante, característico da
nossa gestão de pessoas.

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

R$2.357.484

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

R$2.767.342

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

R$1.150.019

Alimentação

Plano de Saúde

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

Prêmios (Assiduidade, Auxílio
Creche e Prata da Casa)

R$290.473

....................
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Eventos para Colaboradores
e Familiares

R$515.894
Cursos e Treinamentos

QUALIDADE

A

Gestão da Qualidade manteve suas ações focadas na melhoria dos processos a fim de garantir a segurança
dos pacientes e consequentemente à manutenção da nossa acreditação com excelência pela ONA.

PESQUISA DE CULTURA DE SEGURANÇA
A cultura de segurança é a base para desenvolver um trabalho na busca de melhorias contínuas das práticas,
não apenas assistenciais, mas também das práticas de gestão. Ela serve como um diferencial para os hospitais,
à medida que ajuda na construção e adaptação às políticas e procedimentos voltados para qualidade e
segurança dos pacientes, colaboradores e médicos.
Anualmente, realizamos a pesquisa de cultura de segurança que visa entender a percepção dos colaboradores
assistenciais em relação ao tema, sinalizando os gaps em que a instituição precisa focar com ações de
melhorias.
Para realizar a pesquisa, utilizamos o formulário Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) que
mede 12 dimensões, sendo 3 relacionadas ao hospital e 7 ao setor de trabalho do respondente. O HSOPSC foi
criado pela Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), e é um instrumento amplamente utilizado
no mundo para mensurar a cultura de segurança entre profissionais de hospitais. Abaixo alguns resultados
apresentados:

Apoio da gestão hospitalar
para a segurança do paciente

Aprendizado e melhoria
contínua

90,2%

91,1%

1º Tri

2º Tri

Concordam e/ou concordam totalmente
que a gestão apoia as iniciativas para a
segurança do paciente

1º Tri

2º Tri

Concordam e/ou concordam totalmente que
o hospital aprende com os resultados de suas
práticas e está sempre buscando melhorias.
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I SIMPÓSIO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

E

m abril, através do nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, realizamos o I Simpósio de Qualidade
e Segurança do Paciente, com o tema “Inovação em saúde e o cuidado centrado no paciente”.

Entre os assuntos abordados estão processos de acreditação, o papel do prontuário eletrônico como barreira
de segurança, o engajamento de equipes para o cuidado centrado no paciente, entre outros.
Com a presença de palestrantes de todo Brasil, o evento foi realizado no setor I da Vila Germânica, local onde é
realizada anualmente a Oktoberfest, em Blumenau, Santa Catarina, e contou com a participação de profissionais
da área da saúde de diversas categorias e instituições, pessoas que se interessam na luta diária pela melhoria
da qualidade e segurança dos pacientes.

I Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente.
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Ação Roda da Segurança.

ABRIL PELA SEGURANÇA DO PACIENTE

N

o mês de abril, o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) trabalhou, de forma lúdica, as Metas Internacionais
de Segurança .Com foco nas metas, o NSP formulou perguntas e abordou os colaboradores em momentos
e locais estratégicos para girar a Roda da Segurança e responder a pergunta relacionada ao número sorteado.
Todos recebiam brindes, mesmo os que necessitavam de reorientação. O evento foi um sucesso, atingindo
80% dos colaboradores.

Palestra Papel dos Médicos no Processo de Acreditação JCI.

A RELAÇÃO ENTRE O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO E A PRÁTICA MÉDICA
Mais de 50 médicos se reuniram no auditório Dr. Anton Hafner, no dia 1º de agosto, para discutir sobre o papel
dos médicos no Processo de Acreditação da JCI.
O palestrante da noite foi o Dr. Gabriel Della Costa, Gerente Médico do Hospital Moinhos de Vento, convidado
para compartilhar conosco a sua experiência e a do Hospital Moinhos de Vento com o processo de acreditação
da JCI e a sua relação com a prática médica.
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Entrega de certificado do Programa Gente que Inova.

PROGRAMA GENTE QUE INOVA

N

o ano de 2018, realizamos uma mudança significativa no nosso programa de melhorias, que passou a se
chamar Programa Gente que Inova. Os trabalhos desenvolvidos no decorrer do ano foram inscritos pelas
equipes entre os dias 03 a 17 de outubro.
Após uma análise da comissão avaliadora, formada por superintendentes, supervisores e colaboradores, foram
aprovados 12 trabalhos, sendo que desses: 04 foram de melhoria financeira e 08 de melhoria de processo. Os
trabalhos foram apresentados na VIII Semana da Qualidade.
Trabalhos premiados:
✓ Check-up Master.
✓ Adesão ao Protocolo de Prevenção de Lesão por Pressão.
✓ Reaproveitamento das embalagens de medicação.
✓ Diminuição do número de PAVM no CTI Adulto.
✓ Ampliação das atividades da Farmácia Clínica.
✓ Reclassificação das intervenções farmacêuticas.
✓ Aumento de cursos de pós-graduação.
✓ Uso consciente do enxoval hospitalar.
✓ Revisão do Processo de Auditoria de Prontuários.
✓ Implantação da Metodologia Net Promoter Score (NPS).
✓ Devolução de exames ao paciente na alta.
✓ Liberação de senha para acesso de exames laboratoriais aos pacientes internados.
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VIII SEMANA DA QUALIDADE

D

e 05 a 09 de novembro, realizamos a VIII Semana da Qualidade e a II Mostra de Cases do Programa Gente
que Inova. No dia 06, os autores dos trabalhos apresentaram para superintendentes e colaboradores os 12
cases premiados no Programa Gente que Inova. Os trabalhos permaneceram expostos no decorrer da semana.
Além disso, durante toda a semana, em horários alternados, a equipe da Gestão Qualidade e dos grupos das
Metas Internacionais de Segurança realizaram o Jogo da Roda da Segurança com o objetivo de treinar e
orientar os colaboradores.

VIII Semana da Qualidade.

PROTOCOLOS CLÍNICOS GERENCIADOS
Sepse
Em 2015, iniciamos o Protocolo de Sepse, cadastrado no Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS). O
acompanhamento do resultado é realizado trimestralmente com base no banco de dados do ILAS, onde é
possível realizar benchmarking.
Desde a implantação do protocolo, constatamos queda no indicador de mortalidade. Entre 2015 e 2018, a
nossa média ficou em 24,8%, sendo que a média de outros hospitais privados, nesse período, foi de 29%.
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Mortalidade Sespse 2015-2018
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o Dia Mundial de Combate a Sepse, além das ações alusivas à data com a campanha interna “Pense: Pode
ser Sepse!”, participamos de simpósios nos hospitais da região.

2º Simpósio de Sepse, Hospital Baia Sul.
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Dor Torácica, Síndrome Coronariana Aguda

I

niciado em 2008, o Protocolo passou a ser gerenciado em 2016, com alterações de meta e limite dos
principais indicadores. Nessa fase, analisamos os indicadores de efetividade relacionados ao tempo
porta-ECG, tempo porta-balão, administração de AAS na admissão e mortalidade.
Os resultados do mês de todos os indicadores são analisados e discutidos com a equipe do ProntoAtendimento para o desenvolvimento do plano de ação.

SCA 2018
AAS Admissão

Tempo de angioplastia primária <90min

ECG até 10min

Mortalidade (%)

100

100

72

70
60

100
89
75

50

40
6
1º Trimestre 2018

7
2º Trimestre 2018

100
92

4
3º Trimestre 2018

0
4º Trimestre 2018

Tromboembolismo Venoso (TEV)
No segundo semestre de 2018, avaliamos 1.580 pacientes identificados como alto risco de desenvolver TEV
nas unidades de internação. A avaliação relacionada ao risco de TEV baseia-se na 9ª Versão do Protocolo
de TEV - American College of Chest Physicians (ACCP).
Os resultados do segundo semestre foram:
✓ 931 pacientes (59%) profilaxia prescrita conforme o protocolo institucional.
✓ 436 pacientes (27%) profilaxia prescrita conforme a condição clínica do paciente.
✓ 203 pacientes (13%) profilaxia prescrita conforme o protocolo/clínica após intervenção.
✓ 10 pacientes (1%) profilaxia de TEV não prescrita ou não conforme. Esses pacientes, a partir de 2019,
serão acompanhados pelo diretor técnico.
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Profilaxia de TEV (2º Semestre 2018)
Conforme Protocolo

Conforme a Clínica

Intervenção Aceita
931

657
436

426

203

131
1º Semestre

2º Semestre

TEV (2º Semestre 2018)
Profilaxia Conforme Protocolo
27%

Profilaxia Conforme Clínica
14%

59%

95%

5%

Profilaxia Não Conforme Intervenção Aceita
Profilaxia Não Conforme Intervenção Não Aceita sem
Justificativa

Para 2019, programamos a melhoria no método de avaliação dos pacientes através da incorporação de
novas escalas (Pádua e Caprini), que permitem comparar o risco de desenvolver TEV versus o risco de
sangramento (escala IMPROVE). O Projeto Piloto será para o acompanhamento de paciente cirúrgico pósalta.
Para isso, iremos atualizar o protocolo de Profilaxia de TEV com base no grupo de pacientes que serão
acompanhados e no uso das novas escalas e medicamentos/dose definidos pelo Corpo Clínico para cada
perfil de paciente. O acompanhamento dos pacientes com profilaxia não prescrita ou não conforme intervenção não aceita sem justificativa - será feito pelo diretor técnico.
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Deterioração Clínica - MEWS

E

m 2017, iniciamos o protocolo de Deterioração Clínica nos pacientes internados nas Unidades Clínicas e
Pronto-Atendimento. A partir da verificação dos sinais vitais é gerado escore de deterioração em tempo
real. Esse protocolo tem uma importante interface com o protocolo de Sepse, pois evidencia pacientes com
sinais de síndrome da resposta inflamatória sistêmica ou até mesmo disfunção orgânica.

Percentual de escore de deterioração clínica em pacientes das Unidades Clínicas
10

4 (0,94%)

9

9 (2,12%)

8

9 (2,12%)

7

17 (4,00%)
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12 (2,82%)
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73 (17,18%)

3

261 (61,41%)
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No ano de 2018, abrimos 174 fichas de Sepse, 40% delas após protocolo de Deterioração Clínica.

AUDITORIA EXTERNA
Em 2018, recebemos duas avaliações externas
conduzidas pelo Instituto de Planejamento e
Pesquisa para Acreditação em Serviços de Saúde,
utilizando a metodologia da ONA, uma no mês de
fevereiro, outra no mês de dezembro.
Durante os dois momentos, conseguimos com a
participação dos colaboradores e do Corpo Clínico
demonstrar o nosso compromisso com a Qualidade
e com a Segurança dos pacientes, garantindo a
manutenção do nosso certificado.
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Auditoria de Manutenção da ONA.

AUDITORIA INTERNA

A

s Auditorias Internas e dos processos terceirizados são conduzidas para verificar a adequação do Sistema
de Gestão da Qualidade (SGQ), ou seja, saber se ele está efetivamente implementado e mantido conforme
normas de referência e requisitos regulamentares e estatutários.
É através de um procedimento documentado que definimos o planejamento, a programação, a execução, a
frequência e a metodologia, assim como as responsabilidades, os requisitos para condução das auditorias, o
registro e o relato de resultados.
O Plano de Auditorias leva em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditados.
Os resultados das auditorias internas são consolidados pelo Setor da Qualidade, na forma de informações
gerenciais para a nossa Superintendência.

Cumprimento do Plano de Auditoria
98,21%

100%

2017

2018

80,7%

2016
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RELAÇÃO COM O CORPO CLÍNICO

C

onstruir relações de parceria, confiança, ganho mútuo e transparência com o Corpo Clínico é fundamental
para o o nosso Planejamento Estratégico. Ao final de 2018, 400 médicos de diversas especialidades
compunham o Corpo Clínico.
São esses profissionais que contribuem diariamente com a reputação do Hospital ao encaminhar pacientes,
prestar atendimento clínico e executar procedimentos cirúrgicos em nossas instalações. Através da Central de
Relacionamento Médico, ligada à Superintendência Médica, são feitas a homologação de cadastros, a gestão e
a avaliação contínua dos profissionais.
A Política de Relacionamento Médico é o balizador de ações de engajamento e desenvolvimento do Corpo Clínico.
Nos últimos anos, aspectos como a adesão a protocolos de referência internacional e a postura criteriosa na
homologação de cadastros têm contribuído para a excelência na prática médica, tanto nas áreas-ênfase como
em outras especialidades ligadas à alta complexidade.

CAFÉ E CONVERSA
Aqui no Hospital priorizamos a comunicação entre os profissionais, e para que isso seja cada vez mais efetivo,
mensalmente, é realizado um Café e Conversa entre a Superintendência e o Corpo Clínico. O evento tem como
objetivo a troca de conhecimento entre os médicos bem como aproximá-los da nossa administração.
Durante os encontros, falamos um pouco dos nossos projetos e do quanto o médico exerce um papel
fundamental para que esses, possam ser concretizados. Além das trocas de conhecimento e de conhecer as
necessidades dos médicos, esses encontros visam fortalecer os relacionamentos e propiciar parcerias mais
sólidas e produtivas para todos os lados.
Café em comemoração ao Dia do Médico.
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RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

N

o ano de 2018, o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) contabilizou um número significativo de
elogios recebidos, correspondendo ao aumento de aproximadamente 130% de elogios comparados ao ano
de 2017.

Algumas ações contribuíram para esse aumento.
São elas:
✓ Mudança da metodologia de pesquisa, facilitando a manifestação do cliente.
✓ Aumento do número de visitas do SAC aos pacientes internados.
✓ Implantação do Projeto Check-out no ProntoAtendimento.

5.155

elogios recebidos
em 2018

MANIFESTAÇÃO DO CLIENTE
Os indicadores de satisfação e de fidelização do
cliente são analisados mensalmente na reunião de
Análise dos indicadores.
Participam dessa reunião, os gestores das áreas
de Qualidade, Recursos Humanos e Controladoria,
assim como os superintendentes de operações,
administrativo-financeiro, médico, assistencial e
geral. Nesse momento são realizadas discussões
para traçar os planos de melhorias.
Os números abaixo representam a nota de
satisfação e fidelização do cliente em 2018:

89

NPS Satisfação

Nesse período, a classificação dos nossos
clientes foi de 89% Promotores, 8% Neutros e
3% Detratores, conforme gráfico apresentado
abaixo.

Classificação dos clientes 2018 - NPS
Promotor

3%

Detrator
8%

91

NPS Fidelização
89%
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Neutro

INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA

O

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

Ele surgiu com a proposta de suprir a demanda existente, disponibilizando ao mercado, serviços educacionais
através de cursos de especialização e atualização, seminários, palestras e simpósios, permitindo que os
profissionais de saúde se mantenham atualizados nas mais diversas áreas ligadas à saúde.
As áreas de atuação são:

ENSINO

Pós-Graduação, extensão,
Residência Médica

PESQUISA

EVENTOS

Simpósios, congressos,
seminários, palestras

Atualmente, o IEP oferece ao mercado produtos educacionais, eventos científicos e pesquisas na área de
saúde, de acordo com o público-alvo esperado, através do site: www.hsc.com.br/iep.

ATIVIDADES DE ENSINO
Programas de Residência Médica
O nosso Programa de Residência Médica (PRM) teve início no ano de 2008 com as áreas de Medicina Intensiva
e Psiquiatria.
Em 2009, passou a oferecer o programa para a área de Radiologia e, em 2010, iniciou o programa de Clínica
Médica. Todos os Programas de Residência são credenciados junto ao MEC/Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM).
A Residência Médica é oferecida na modalidade de ensino de Especialização destinada aos médicos,
caracterizada por treinamento em serviço em regime de dedicação exclusiva, funcionando em Instituições de
Saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos.
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E

m 2018, abrimos processo seletivo para 04 áreas, oferecendo um total de 06 vagas para Residentes do
primeiro ano (R1) em parceria com a Associação Catarinense de Medicina (ACM) e com a Associação Médica
do Rio Grande do Sul (AMRIGS).

Inscrições no Processo Seletivo para o Programa de Residência Médica
300
265
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82

197

204

193

104
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No processo seletivo de 2018, 193 médicos se inscreveram, o equivalente a uma média de 32 candidatos por
vaga. A tabela abaixo demonstra a oferta de vagas, o número de inscritos e a média de candidatos por vaga de
cada especialidade do PRM.

Especialidades
Clínica Médica
Medicina Intensiva
Psiquiatria
Radiologia e Diagnóstico Por Imagem
Total de Vagas

Vagas
02
01
01
02
06

Inscritos
54
04
50
85

Inscritos/Vagas
27
04
50
42,5

Em 2018, solicitamos a CNRM aumento de vaga para os Programas de Clínica Médica, Psiquiatria, Radiologia e
abertura do programa de residência em Cirurgia Geral. A tabela abaixo apresenta o número de vagas para o
próximo processo seletivo.
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Especialidades
Clínica Médica
Medicina Intensiva
Psiquiatria
Radiologia e Diagnóstico Por Imagem
Cirurgia Geral
Total de Vagas

Vagas
03
01
02
03
02
11

Em 2018, 04 médicos residentes concluíram sua formação, totalizando 24 médicos especialistas, formados
entre 2010 e 2018, sendo que desses, 07 ingressaram no nosso Corpo Clínico.

Formatura de Residência Médica 2018.
Especialidades
Clínica Médica
Medicina Intensiva
Psiquiatria
Radiologia e Diagnóstico
Por Imagem
Total

2010

2012

2013

2014

01

01
01

01
01

01

03

2015

2016

2017

2018

01
01

01

01
01

01

01
01

02

01

02

02

02

02

04

03

03

04

03

04
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PALESTRAS, CURSOS, SIMPÓSIO, WORKSHOP E PÓS-GRADUAÇÃO

A

nualmente, o IEP oferece uma série de palestras, cursos, simpósios, seminários e workshops voltados à
saúde. Os cursos são variados e atendem diversas áreas de atuação.

Palestras, Cursos, Simpósio, Workshop e Pós-Graduação realizados.
Cursos
Palestras
Pós-Graduação
Seminários e Workshop
Total

2010
06
10

2011
05
06

04
20

08
20

2012
08
04
02
06
20

2013
07
06
07
21

2014
08
08
02
01
19

2015
05
07

2016
02
03

07
19

02
07

2015
95
40

2016
48
88

431
566

162
298

2017
10
11
02
05
28

2018
05
16
03
05
29

2017
289
239
35
437
1000

2018
72
166
59
748
1.045

Números de participantes.
Cursos
Palestras
Pós-Graduação
Seminários e Workshop
Total

2010
155
173

2011
163
265

447
775

546
974

2012
330
257
44
310
941

2013
233
277
400
910

2014
248
159
45
51
483

Curso de PICC
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GESTÃO DE PESSOAS

A

Nesse contexto, a Gestão de Pessoas assume um papel estratégico e precisa encontrar formas de alinhar
às necessidades dos pacientes, com uma assistência cada vez mais qualificada e segura, à sustentabilidade
financeira.

256

Admissões

1006

Colaboradores

213

791

Homens

Mulheres

*Dados de 31/12/2018

s intensas transformações percebidas no mercado de trabalho e as exigências crescentes dos clientes
refletem diretamente nos desafios que a área de Gestão de Pessoas deve superar para obter os resultados
esperados, especialmente em estruturas hospitalares que são caracterizadas por elevada complexidade.

FAIXA ETÁRIA

76,4%

16 anos

dos colaboradores têm
entre 25 e 50 anos

é a idade do
colaborador mais
jovem da Instituição

36 anos

75 anos

é a média de idade
dos colaboradores

é a idade do
colaborador mais velho
da Instituição

Faixa etária
14 a 18 anos

Número de
colaboradores
23

18 a 21 anos
21 a 25 anos
25 a 30 anos
30 a 40 anos

362

40 a 50 anos

215

50 a 60 anos

88

60 a 65 anos

9

65 anos ou mais

12

24
86
187

ESCOLARIDADE

7,6%

1º grau incompleto

16,8%

Superior Completo

8,3%

62%

1º grau completo

2º grau completo

4,7%

0,8%

Pós-graduação

Mestrado
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CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento e a melhoria do desempenho de cada colaborador são a base para que possamos alcançar
os objetivos estratégicos traçados. A excelência no atendimento ao cliente depende de todos os cargos
dentro da Organização, quer seja no contato direto ou indireto com o paciente.
Nessa ótica, buscamos a atenção autêntica aos seres humanos que compõem a organização, descartando a
visão simplista de apenas colaboradores e compreendendo que são eles (os colaboradores ) o nosso maior
patrimônio.

PRINCIPAIS INDICADORES
Absenteísmo
O Absenteísmo é um indicador que trata das faltas do funcionário (injustificadas ou justificadas, atrasos ou
afastamentos).
Desse modo, para melhorar o desempenho desse indicador, ampliamos, em 2018, a carga horária do médico
do trabalho e implantamos um Laboratório de Fisioterapia, atendendo de forma mais completa e efetiva as
principais demandas de saúde do colaborador.

Absenteísmo
4,13

3,47

Jan. 2014 - Jan. 2015 Dez. 2014
Dez. 2015
32

2,32

2,4

2,8

Jan. 2016 Dez. 2016

Jan. 2017 Dez. 2017

Jan. 2018 Dez. 2018

Turnover
É o fluxo de rotatividade de novas entradas e desligamentos de colaboradores de uma empresa.

Turnover
4,13

Jan. 2014 Dez. 2014

3,47

Jan. 2015 Dez. 2015

2,32

2,4

2

Jan. 2016 Dez. 2016

Jan. 2017 Dez. 2017

Jan. 2018 Dez. 2018

Como estratégia para compreender os motivos de desligamentos e ouvir os colaboradores, realizamos, no
momento da rescisão, uma entrevista de desligamento.
O índice geral de satisfação, considerando os colaboradores que participaram da entrevista de desligamento
foi de 75%. Nesse percentual são consideradas diversas questões como: relacionamento com colegas e chefia,
acompanhamento da chefia, feedbacks, benefícios e integração das áreas.

Seleção Interna
Uma das formas do colaborador ter a perspectiva de crescimento profissional é o processo de seleção interna.
Nesse cenário, o olhar interno para o preenchimento de vagas constitui um importante fator motivador na
busca de aprimoramento dos colaboradores. A seleção interna atende tanto as necessidades da empresa
quanto do colaborador, que se desenvolve e cresce profissional e individualmente.

Ano

Promoções

2016

27

2017

39

2018

45
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A

avaliação de Desempenho do colaborador é realizada anualmente, sempre no mês de aniversário de casa.
O processo é sistematizado, o que facilita a gestão das informações geradas. A avaliação contempla três
etapas distintas: a autoavaliação do colaborador, a avaliação individual do líder sobre o colaborador e, por fim,
a avaliação consenso.
Em 2018, de todos os colaboradores que estariam completando 1 ano de casa ou mais, 96% realizaram a
avaliação.

Avaliações de Desempenho - 2018
705

675

Público-alvo

Público Avaliado

TREINAMENTOS COMPORTAMENTAIS
Buscando constantemente o desenvolvimento de todos os colaboradores, realizamos, no decorrer do ano,
treinamentos comportamentais como palestras de emagrecimento, gestão da ansiedade e felicidade, todas
voltadas ao desenvolvimento pessoal.

PROGRAMA PLANTANDO BEM-ESTAR
A Psicologia Positiva, como ciência que fundamenta práticas para tornar as pessoas emocionalmente saudáveis
e felizes, entra como base fundamental para o alcance do potencial máximo das pessoas nas Organizações e
consequentemente para os melhores resultados da empresa.
Diante desse contexto, implementamos o Programa Plantando Bem-estar que tem como objetivo potencializar
nos colaboradores mais emoções positivas, engajamento, melhores relacionamentos, significado na empresa e
maior senso de realização, gerando assim equipes mais felizes e maiores resultados organizacionais.
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Inspirando Pessoas.

Práticas do Programa
a) Treinamento de liderança - Todos os processos de desenvolvimento de líderes visam desenvolver a liderança
positiva na Instituição. Um líder positivo estimula o desenvolvimento dos colaboradores e energiza o ambiente
de trabalho, motivando e inspirando a sua equipe a ser mais comprometida e produtiva.
Assim temos em prática:
✓ Programa de Desenvolvimento de Liderança Intermediária (PDLI) - Atua no desenvolvimento de Enfermeiros,
Nutricionistas e Farmacêuticos líderes da Instituição.
✓ Programa Inspirando Pessoas - Visa desenvolver colaboradores para futuros cargo de liderança na
Instituição. Nesse programa participam colaboradores da equipe assistencial e administrativa.
✓ Grupo de Desenvolvimento de Liderança Positiva (supervisores e superintendentes) - Atua com o contínuo
desenvolvimento de colaboradores que já são líderes na Organização.
Grupo de Desenvolvimento de Liderança Positiva.
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Palestra Forças Pessoais.
b) Encontros com colaboradores - Para desenvolver os colaboradores e abordar o tema Psicologia Positiva e
o Programa Plantando Bem-Estar dentro da Instituição, realizamos encontros com todos os colaboradores,
ensinando técnicas e atuações voltadas para a felicidade e resiliência.
A etapa seguinte envolveu a aplicação do teste de Forças (pontos fortes) em todos os colaboradores e
diversas palestras para a explicação do tema. Durante os encontros, os colaboradores puderam ampliar o seu
autoconhecimento, não através de gaps de competência, mas dos seus pontos fortes, aprendendo técnicas
para melhorar e desenvolver seus resultados profissionais e pessoais através daquilo que eles têm de melhor
(suas forças).
Com o programa, passamos a mensurar (através de método validado cientificamente), o nível de bem-estar
dos colaboradores e do que Martin Seligman denomina PERMA (do acrônimo: emoções positivas, engajamento,
relacionamentos positivos, sentido e realização). Em 2018 tivemos como resultado:

Resultado Geral - Elementos PERMA
97

94,5

93

91,5

Emoções
Positivas

97

Engajamento

Sentido

Realização

Relações
Positivas

A pesquisa teve adesão de 75% dos colaboradores da Instituição. O nível de bem-estar dos colaboradores
apontou 87%.
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ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E ORGANIZACIONAL

A

lém de conduzir projetos e auxiliar nas decisões de Gestão de Pessoas, a Psicologia Organizacional atua de
forma individual apoiando os colaboradores que necessitam de suporte psicológico. Essa demanda pode
surgir de uma necessidade pessoal ou organizacional.
No campo pessoal, o objetivo da psicologia é um atendimento inicial, focal e não clínico. Já na perspectiva
organizacional, o intuito é monitorar o clima da Organização, auxiliar o colaborador nos momentos difíceis e
entender e atuar sobre demandas e dificuldades organizacionais seja de processo, relações, liderança, equipe,
entre outras.
O quadro abaixo consolida a percepção dos colaboradores diante dos impactos dos atendimentos com a
Psicologia Organizacional:

Opções
Ficou mais calmo e tranquilo em relação ao seu problema.
Mudou alguns comportamentos e/ou pensamentos que ajudaram a lidar
melhor com o problema.
Organizou melhor seus pensamentos e sentimentos.
Aumentou seu autoconhecimento (visão mais clara sobre si mesmo diante
do problema).
Sentiu-se acolhido num momento de necessidade.
Tomou decisões para a busca na resolução do problema.
Obteve maior segurança e tranquilidade para lidar com as dificuldades.
Melhorou seu desempenho profissional (passou a trabalhar de forma mais
focada, concentrada e produtiva).
O atendimento não ajudou/ não fez diferença.

%
93
87
87
87
80
73
73
60
0

COACHING
Para desenvolver individualmente os nossos líderes, realizamos, juntamente com os programas de treinamento,
os processos de Coaching, que buscam aperfeiçoar de forma mais intensa, específica e direcionada as
competências necessárias.
O método utilizado tem como base a Psicologia Positiva, na qual se utiliza os pontos fortes do coachee
para potencializar os seus resultados. O trabalho é realizado internamente pelo nosso setor de Psicologia
Organizacional.
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RECONHECIMENTO INTERSETORIAL

C

omo uma das ações de reconhecimento, as áreas passaram a indicar um setor (ou colaborador) durante um
mês, por algo positivo que ocorreu, fomentando o reconhecimento ao atendimento do cliente interno, às
relações positivas e à gratidão.

EDUCAÇÃO CORPORATIVA
Implantado em 2005, o Serviço de Educação Corporativa (SEC) tem como objetivo capacitar e desenvolver
colaboradores através de um conjunto de ações sistematizadas que propiciem a mudança de comportamento
e permitam a aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Esses objetivos são alinhados a
estratégia institucional e visam uma atuação segura e de qualidade na assistência em saúde.
Além da Educação Corporativa, diversos setores compartilham a responsabilidade pelas atividades educacionais,
atuando nos seguintes níveis: planejamento, coordenação, execução e avaliação de treinamentos.
Para isso, contamos com uma sala de treinamentos com capacidade para até 20 pessoas, um laboratório
para práticas simuladas, equipado com leito, painel de gases, bonecos simuladores adulto e pediátrico para
reanimação cardiopulmonar, e diversos materiais necessários para o suporte educacional.
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Treinamento Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (ACLS) para médicos e enfermeiros.

A

estrutura compreende ainda um laboratório para práticas no sistema de gestão hospitalar Tasy por
meio de base-curso, equipada com 08 computadores com acesso à internet e uma televisão. Principais
atividades:
✓ Gerenciamento e execução dos ‘Treinamentos Técnicos Direcionados’ para os novos colaboradores de
enfermagem, nutrição, farmácia e governança.
✓ Acompanhamento e apoio logístico às atividades educativas entre capacitações e treinamentos setoriais e
institucionais, palestras e workshops.
✓ Participação em comissões institucionais.

Treinamento de Reanimação Cardiopulmonar - Equipe de Enfermagem.
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SEGURANÇA E SAÚDE

P

romover a saúde e proteger a integridade dos colaboradores para a prevenção de acidentes de trabalho
e doenças ocupacionais, através da educação, orientação e conscientização da prática segura de suas
atividades. Esse é objetivo do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).
O SESMT é dividido em duas principais áreas: Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional.

Segurança do trabalho
A equipe de Segurança do Trabalho é responsável pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), Programa de Controle Médico
e Saúde Ocupacional (PCMSO) e diversas atividades que visam a segurança dos colaboradores.
Entre essas atividades, destacam-se a participação na Comissão de Prevenção de Riscos de Acidentes com
Materiais Perfurocorantes, na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e na Comissão de Proteção
Radiológica.

Sipatinha - Evento organizado para os filhos dos colaboradores.
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Treinamentos de Reciclagem.

Brigada de Emergência

C

omposta por colaboradores voluntários distribuídos em diversos setores, conforme preconiza a Norma
Brasileira Nº 14.276 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a IN 28 - CBMSC DAT, a Brigada
tem como objetivo promover a prevenção e combate de princípios de incêndio e outros sinistros na Instituição,
zelando pela integridade física dos colaboradores, clientes, acompanhantes, visitantes, fornecedores e
terceiros, além do próprio patrimônio.

Saúde Ocupacional
Controlar o Diabetes, a Obesidade e a Hipertensão, praticar uma atividade física regularmente e saber como
escolher os alimentos certos na hora de se alimentar são alguns desejos dos colaboradores dispostos a mudar
de hábitos e apostar em mais qualidade de vida.
Por isso, atendendo a esses anseios, a área de Saúde Ocupacional realiza, desde 2015, projetos como: Nascer
Bem, Grupo de Emagrecimento, Atendimento aos colaboradores com doenças crônicas, Ginástica Laboral
e a participação em vários eventos relacionados à saúde e conscientização, todos ligados ao Programa de
Prevenção e Promoção à Saúde do Colaborador, intitulado “De bem com a vida”.
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Grupo de Emagrecimento.

Grupo de Emagrecimento

E

m 2018, foi realizada uma edição, que contou com a participação de 15 colaboradores. O critério para
inscrição no grupo era ter Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial
Sistêmica ou Obesidade de Grau I, II e III. Além das consultas com as nutricionistas e as palestras realizadas
pela Psicologia Organizacional, foram realizadas atividades externas no Parque Ramiro Ruediger e na Academia
Long Life.

Nascer Bem
Voltado às gestantes, o projeto tem como objetivo apoiar e orientar as futuras mamães da nossa Instituição
em como se preparar para esse novo momento. Durante as edições, elas têm acesso a consultas, orientações
com nutricionistas e um curso baseado nas dúvidas frequentes das mães, como quais medicamentos tomar ou
não, como trocar fraldas, a temperatura adequada da água durante os banhos, entre outras. Em 2018 foram
duas edições.
Nascer Bem.
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Colaboradores do setor administrativo.

Ginástica Laboral

P

resente na instituição há várias décadas, a Ginástica Laboral é uma série de exercícios físicos e de
alongamento que tem como objetivo prevenir doenças e melhorar a saúde dos colaboradores. Aqui, ela é
realizada todas as segundas, quartas e sextas-feiras para os colaboradores dos turnos matutino e vespertino,
e de segunda a quinta-feira para os colaboradores das noites I e II.

Comitê de Gestão de Ergonomia
Iniciou suas atividades em Janeiro de 2017, com o objetivo de avaliar e propor mudanças para os problemas
ergonômicos existentes, de forma gradativa e sistemática, a partir de treinamentos direcionados e avaliações
ergonômicas.
Com a implantação do comitê várias ações foram desenvolvidas como: análise dos projetos de reformas ou novas
áreas, análise de postos de trabalho, padronização de cadeiras para o setor administrativo, treinamento de
ergonomia direcionado por áreas e treinamento com os superintendentes, supervisores e líderes intermediários
conscientizando-os sobre a importância da ergonomia na prevenção de doenças e redução dos afastamentos.
Em 2018, além do treinamento ergonômico dos novos colaboradores e da implantação do cinto de segurança
em todas as áreas assistenciais, realizamos 22 ações entre avaliações e orientações in loco solicitadas pelas
áreas e/ou apresentadas pelos cipeiros após inspeção.

EVENTOS E COMUNICAÇÃO INTERNA
Manter os colaboradores motivados vai além de oferecer benefícios básicos e um salário compatível com a
função inclui promover ações de qualidade de vida e bem-estar para os colaboradores. Por isso, diversas datas
comemorativas fazem parte do nosso calendário de eventos.
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Dia da Mulher

O

Dia da Mulher é outra data que celebramos todos os anos. Em 2018, além da entrega dos presentes,
realizamos a exposição “Ser mulher é...”, que entre os diversos objetivos visou entender o universo e
o pensamento das mulheres da Instituição. Atualmente, 80% do quadro de colaboradores é composto por
mulheres com idades entre 17 e 60 anos.

Dia das Mães
O Dia das Mães envolveu além da entrega dos presentes um concurso de receita, no qual as colaboradoras mães
trouxeram pratos para avaliação dos jurados. Os critérios para avaliação eram: apresentação, originalidade
e sabor.

Festa Junina
O Arraiá de 2018 foi repleto de comida típica, música e animação. Ao todo participaram do evento cerca de
350 pessoas, entre elas colaboradores e acompanhantes. O evento já é tradição no HSC Blumenau.

Arraiá HSC Blumenau.
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Aniversariantes do Mês

M

ensalmente é realizado o Café dos Aniversariantes do mês para comemorar com os colaboradores o seu
novo ano de vida. Durante o evento, que conta com a participação da Superintendência, além do café com
doces e salgados, são realizadas dinâmicas de interação e entregue um presente de aniversário para todos os
participantes.

Aniversário do Hospital
Em 27 de junho de 2018, comemoramos os nossos 98 anos. A semana contou com várias atrações, entre elas
almoço e jantares especiais, música pelos setores para os colaboradores e clientes e sorteio de brindes.

Música pelos setores.

Prata da Casa
Com o objetivo de reconhecer os colaboradores com mais tempo de casa, o evento reúne todos os que
completam 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos de HSC Blumenau. Em 2018, 145 colaboradores participaram do café.

Dia do Homem
No dia do Homem, além da entrega de presentes para todos os colaboradores, foi realizado um Copa de Pebolim
com premiação aos vencedores. A competição foi realizada pela primeira vez em 2018.
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Semana da Humanização e Dia de Lazer

A

Semana de Humanização tem como objetivo trazer ações e reflexões aos colaboradores no que diz respeito
a importância das pessoas, das relações saudáveis, do cuidado com o outro, do trabalho em equipe e tudo
que envolve o tema dentro de uma Instituição de saúde.
Com o mote “Desperte boas energias”, a VIII Semana da Humanização iniciou com o Dia de Lazer, uma gincana
realizada entre colaboradores, amigos e familiares. O evento contou com a participação de aproximadamente
250 pessoas. Internamente, a semana trouxe aos colaboradores a Despertar Cafeteria, uma cafeteria montada
exclusivamente para o evento, que tinha como objetivo integrar pessoas e setores.
O desafio, lançado aos colaboradores, era convidar um colaborador específico para um café. Para isso, todos
receberam uma carta junto com a folha de pagamento com o nome da pessoa que deveriam convidar. Se o
convite fosse aceito, o café estava garantido, e a conversa também. A ação despertou novas amizades,
conhecimento mútuo e a importância de se abrir para novas relações.

Dia de Lazer.
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Despertar Cafeteria.

Dia das Crianças

E

m outubro, realizamos a Festa do Dia das Crianças para os filhos dos colaboradores com idade entre 0 e
12 anos. O evento é uma oportunidade para os pais brincarem e se divertirem com os seus filhos. A festa
contou com a participação de 480 pessoas.

Mascote da Patrulha Canina.
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Natal

A

trações musicais pelos setores, almoço e jantares especiais, celebrações e Baile de Final de Ano para
colaboradores e acompanhantes é assim que comemoramos o Natal no Hospital. O Baile do último ano
contou com a participação de 750 pessoas e o sorteio de 110 brindes.

Música pelos setores.
Baile de final de ano.
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GESTÃO DE LEITOS

P

ara sermos mais eficientes e assertivos na utilização da capacidade instalada, estamos aprimorando os
fluxos relacionados ao gerenciamento de leitos e ao tempo na realização dos processos, buscando ainda
mais amadurecimento.
Abaixo apresentamos alguns dos indicadores mensurados e os resultados alcançados:

Taxa de ocupação

Índice de intervalo de substituição

80,81
78,9

78,91

2016

2017

2018

2,58

2016

1,4

1,12

2017

2018

Referência ANAHP em 2017: 76,85% de ocupação.

Tempo da alta até a saída real (minutos)

47

2016

41

2017

38

2018

Adesão à ferramenta de alta médica

82

86

2017

2018

62

2016

Referência ANAHP em 2017: 1,32.
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DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

E

m 2007 a nossa Clínica de Diagnóstico por Imagem ganhou o nome de Bluimagem. Há mais de 35 anos no
mercado, é a primeira Clínica de Diagnóstico por Imagem do Estado de Santa Catarina certificada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), o que atesta a excelência e a segurança dos nossos serviços prestados.
Com uma equipe multidisciplinar especializada no que faz, a Bluimagem está integrada a toda nossa infraestrutura e conta com o apoio dos centros de cardiologia, ortopedia, medicina nuclear, medicina hiperbárica,
endoscopia e fisiologia digestiva. Tudo em um único lugar.

NOSSOS SERVIÇOS
✓ Raios X Digital Simples ou Contrastado.
✓ Ultrassom Geral e com Doppler.
✓ Mamografia Digital.
✓ Densitometria Óssea.

✓ Tomografia Computadorizada Multislice.
✓ Ressonância Magnética 1,5T e 3,0T.
✓ Procedimentos Intervencionistas: Biópsias e Punções.

AVANÇOS TECNOLÓGICOS
Em consonância com a nossa missão, em março de 2018 começou a operar o novo equipamento de Ressonância
Magnética (RM) 3,0T. Um equipamento munido do que há de mais moderno em tecnologia para RM no momento.
Somados os valores de infraestrutura e equipamento, a aquisição totalizou um investimento de R$5 milhões.
Além da alta resolução e qualidade de imagem , as principais vantagens do uso da RM 3.0T está no estudo do
Sistema Nervoso Central (SNC) e na avaliação da Próstata, exames que necessitam mais relação sinal-ruído
na sequência da Difusão.
Ressonância Magnética.
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EXAMES REALIZADOS

A

Bluimagem realizou 104.519 exames em 2018. Desses, 5.611 foram mamografias, 46.156 Radiografias,
12.375 Ressonâncias, 12.231 Tomografias, 3.374 Densitometrias e 31.248 Ultrassonografias. Mesmo com
o período de recessão, observa-se um crescimento em torno de 10% em relação ao ano de 2017.

Quantidade de Exames
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Mamografia

Radiografia

Ressonância

Tomografia

Densitometria

Ultrassom

1.343
1.362
1.295
1.611

10.904
12.023
12.278
10.951

2.706
3.324
3.295
3.050

3.013
2.850
3.345
3.023

304
343
377
332

4.639
4.717
4.381
4.559

1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre

Ultrassom C.
Clínico
1.322
1.421
1.498
1.468

SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Desde setembro de 2017, o indicador de satisfação do cliente foi alterado para a metodologia Net Promoter
Score (NPS), com objetivo de mensurar o grau de lealdade dos clientes. A Bluimagem se manteve na zona de
excelência durante todo o ano de 2018.

Tabela Padrão NPS
Indicadores

Período
Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Respondentes

145

177

255

234

207

178

218

235

184

241

219

150

Promotores

136

163

228

214

193

161

191

219

174

226

195

135

Neutros

6

10

18

11

11

16

19

13

5

11

20

8

Detratores

3

4

9

9

3

1

8

3

5

4

4

6

Índice NPS

91

90

86

88

91

90

84

92

92

92

87

86

Zonas de Classificação:
Zona de Excelência: de 75 a 100.
Zona de Qualidade: de 50 a 74.

Zona de Aperfeiçoamento: de 0 a 49.
Zona Crítica: de -100 a -1.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SITE BACKUP

P

ara que a segurança dos ativos de TI fosse mantida e as informações e serviços críticos tivessem garantia
de disponibilidade e redundância, implementamos na instituição um site backup.

O segundo ambiente físico recebeu parte dos servidores que se encontravam alocados em apenas um Data
Center, provendo uma redundância física de equipamentos e dados, em caso de incidentes ou desastres. Ambos
os ambientes possuem monitoramento, controle de acesso e sistema de alertas.

Sistema supervisório de monitoramento do Data Center.

SEGURANÇA EM TI

C

onsiderando a criticidade dos serviços de TI e o impacto direto na operação em caso de falhas, foram
implementadas novas ferramentas de monitoramento de serviços, disponibilizando em tempo real o status,
a performance e o consumo do ambiente de internet, rede wireless, câmeras de segurança e ativos de rede.
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Monitoramento do serviço de internet.

TASY HTML5

P

ara acompanhar o processo de Inovação Tecnológica, o Sistema de Gestão Hospitalar Tasy foi parcialmente
migrado da plataforma Delphi para o HTML5, trazendo benefícios quanto à usabilidade, design e
funcionalidade.

Tela de Gestão do Pronto-atendimento.
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SISTEMA DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS

O

processo de Avaliação de Desempenho dos colaboradores foi informatizado. As avaliações anuais,
anteriormente realizadas em papel, foram implementadas em aplicação web, permitindo melhor gestão
pelas lideranças.
O novo formato mantém o histórico das avaliações dos anos anteriores e permite a geração de gráficos e
relatórios, planos de ação e desenvolvimento das equipes.

Sistema de Avaliação de Competências.

SITE INSTITUCIONAL

A

companhando as tendências de mercado e a evolução tecnológica, desenvolvemos um novo site para o
Hospital. Com layout mais amigável e responsivo, o ambiente entrega aos seus clientes informações e
serviços de forma mais fácil e rápida, proporcionando um canal de comunicação muito mais próximo e eficaz.
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Página inicial do site.

Página Sobre o HSC Blumenau.
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GESTÃO DO FORNECIMENTO

A

gestão de fornecimento está alinhada com os nossos valores e orientada por um Manual do Fornecedor,
que orienta suas condutas e práticas de compliance, que determinam o relacionamento ético, baseado na
legislação vigente e em conformidade com as boas práticas de mercado.
A gestão da cadeia de fornecimento inclui a gestão de fornecedores, a gestão de demanda e a gestão de
compras e contratações.
Em 2018, registramos um total de 1.045 fornecedores, divididos em dois grupos de produtos: atividade fim
(produtos críticos) e atividade meio (produto não críticos), que entregam aproximadamente 5.000 produtos/
mês (SKU).

Quantidade de fornecedores
773
272
2016

759

2017

Atividade Fim

739
306

286

Participação no volume de
compras e contratações

2018
Atividade Meio

45%

32%

2016

53%

62%
38%

37%

2017

Atividade Fim

2018
Atividade Meio

Para garantir a qualidade do fornecimento, os fornecedores são submetidos a um processo de qualificação
com auditorias in loco, que tem por objetivo garantir o cumprimento de critérios técnicos pré-estabelecidos e
que garantam a segurança dos pacientes e profissionais.
Os fornecedores têm seu desempenho monitorado quanto à pontualidade, qualidade das entregas e outros
aspectos por um grupo multiprofissional que inclui áreas como engenharia clínica, nutrição, governança,
enfermagem e segurança do trabalho.

Pontualidade

Índice de qualidade de
fornecimento

93%
91%

98,9%

98,8%

98,4%

2016

2017

2018

88%

2016
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2017

2018

E

quipes multiprofissionais e técnicas, centralizadas no Comitê de Padronização, avaliam a padronização de
novos produtos, solicitados pelas equipes operacionais, e as alternativas comerciais para a substituição de
produtos em falta no mercado.
A avaliação de medicamentos e suas práticas de utilização são coordenadas pela Comissão de Farmácia e
Terapêutica. Esses grupos técnicos avaliam também a eficácia dos produtos, identificando efeitos adversos em
pacientes, e cumprem as melhores práticas de farmacovigilância e tecnovigilância.

Desempenho do comitê
de padronização

Tecnovigilância
328

298

227

204

228

339
274

328
288

153
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Padronizações

21
Despadronizações

Não conformidades técnicas

Queixa técnica

Reavaliações e validações Testes
Nosso compromisso com os pacientes nos leva a monitorar, de forma criteriosa, a demanda de produtos a fim
de disponibilizá-los na quantidade ideal, sem colocar em risco a saúde financeira da nossa Instituição. Por isso,
as projeções de demandas são avaliadas a partir de dados históricos e demandas previstas.

Nível de serviço (SLA)

Giro de estoque
1,00

99,2%

99,3%

99,5%

2016

2017

2018

2016

0,95

0,93

2017

2018

Desde 2016, participamos do grupo de compras com outros hospitais associados à ANAHP com objetivo de
reduzir os custos das aquisições e aprimorar as práticas de aquisição.
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INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

I

números investimentos foram realizados visando sempre a melhoria do ambiente e da segurança dos colaboradores, Corpo Clínico e clientes. As ampliações ou reformas estão alinhadas com o Plano Diretor e atendem
os requisitos de auxiliar na melhoria do cuidado assistencial, promovendo uma experiência diferenciada em
nosso complexo hospitalar.

INFRAESTRUTURA
Inauguração do novo restaurante
Com aproximadamente 220 m², o novo Restaurante conta com capacidade para 93 pessoas e uma área exclusiva
para acompanhantes com capacidade para 16, trazendo mais conforto e privacidade.
Além de mais espaço, o Restaurante possui hall de acesso com catracas modernas e com acessibilidade, área de
lavatório com pias, sanitários masculino, feminino e para Pessoas com Deficiência (PCD), sistema de climatização
central, som ambiente e iluminação natural com aberturas em vidro fixo, possibilitando um ambiente mais
agradável aos usuários.

Novo restaurante.

Ampliação e reforma do Centro de Ortopedia - COB

A

mpliamos o Centro de Ortopedia em 15m², com um espaço administrativo e uma copa, reorganizando o fluxo
interno da clínica. Áreas como expurgo, Depósito de Material e Limpeza (DML), esterilização e consultório
foram reformadas, atendendo à legislação vigente e ampliando a capacidade de atendimentos.
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Acessibilidade

A

inauguração do novo acesso ao Hospital para pedestres contou com o nivelamento e a substituição do
piso desde a guarita de saída do estacionamento P1 até a frente de todo o prédio administrativo e clínicas
parceiras.
A obra também contemplou travessia elevada para pedestres, guarda corpo e corrimão, postes com iluminação
em LED, bancos para contemplação, bicicletário, lixeiras para coleta seletiva, sistema de drenagem de águas
pluviais e novo abrigo de ônibus.
O projeto foi concebido com foco na acessibilidade, respeitando a legislação vigente quanto à inclinação
correta ao longo da calçada e piso em paver com aplicação podotátil, garantindo a segurança e o conforto dos
nossos clientes, colaboradores e a comunidade em geral.

Entrada do Hospital.

Novo Data Center II
Com sala para servidores e máquinas, infraestrutura elétrica renovada e sistema contra incêndio, implantamos
o novo Data Center que entre os objetivos visa consolidar o plano de contingência na área de Tecnologia da
Informação, incorporando um site backup que proporciona redundância física.
Em caso de catástrofe ou sinistros, o Data Center ll dará continuidade a operação e, principalmente, segurança
em todos os processos de assistência ao paciente.
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Sala de convivência

C

om aproximadamente 30m², a nova Sala de Convivência é um espaço humanizado que traz a possibilidade
dos pacientes e acompanhantes saírem do quarto e terem um ambiente de socialização. Na sala também
ocorrem eventos direcionados aos pacientes, como casamento civil e celebração de aniversários. O espaço
conta com televisão, mesa para jogos, poltronas e um banheiro privativo. O espaço é compartilhado entre
todas as Unidades de Internação.

Sala de convivência.

EQUIPAMENTOS
Monitores - Adquirimos 5 monitores para a Sala de Recuperação Pós-anestésica, cobrindo toda a Unidade com
tecnologia avançada e monitoramento em todos os leitos.
Desfibriladores - Incorporação de 2 desfibriladores para as Unidades Assistenciais que serão acoplados nos
carros de emergência, ampliando a segurança ao paciente.
Ventiladores pulmonares - Na estrutura do Centro de Terapia Intensiva foram inseridos 3 ventiladores
pulmonares Servo-Air. As aquisições que ampliaram o parque para 25 equipamentos, sendo que desses, 5 são
para backup. Esse upgrade nos equipamentos promoveu elevada atualização tecnológica e maior segurança
assistencial.
Carros de anestesia - Na unidade cirúrgica foram incorporados 2 carros de anestesia Primus. Essa aquisição
possibilitou a padronização tecnológica nas seis salas cirúrgicas e a inserção na estrutura de 1 equipamento
de backup.
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CENTRO DE CHECK-UP

O

Centro de Check-up é um serviço ideal para atender profissionais que, muitas vezes, não dispõem do tempo
necessário para cuidar da saúde, mas que são os principais atingidos pelo estresse. Integrado à estrutura
hospitalar, o Check-up é voltado para o acompanhamento anual da saúde e oferece acesso a diversas especialidades da área médica.
Atualmente, o serviço oferece duas modalidades de Check-up: o Executivo e o Master, ambas com uma abordagem multiprofissional. Além dos exames clínicos e de imagem, o Check-up oferece consultas médicas de
diversas especialidades como cardiologia, dermatologia e clínica geral.

Material de divulgação.
Suíte master.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

C

uidar das pessoas. Esse é o nosso negócio. É isso que nos move. Sabemos que para evoluirmos de forma
sustentável é preciso, além das bases internas, juntar esforços, mobilizando governos, setor privado e
sociedade civil. E esse é nosso compromisso.
Ao nos abrirmos para o diálogo, estamos olhando para além dos muros da nossa empresa. Trabalhamos não só
com os temas materiais do nosso negócio, como também com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), o que significa que estamos comprometidos com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
da Organização das Nações Unidas (ONU).
Ao longo de 2018, seguimos atuando em várias frentes, e a partir de uma cultura de diálogo e escuta ativa,
evoluímos tanto no que fazemos quanto em como fazemos. Sustentabilidade e crescimento são objetivos que
andam juntos, e é nesse caminho que estamos seguindo.

ODS 1
Campanha do Agasalho
Vamos esquentar o inverno de quem mais precisa? Esse foi o convite feito aos colaboradores durante o
mês de maio. A Campanha arrecadou muitas peças e amenizou o frio de diversas pessoas, entre elas alguns
colaboradores.
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Bazar de Voluntários
Promovido pelo grupo de voluntários do HSC Blumenau, o Bazar de Natal, que aconteceu no mês de dezembro,
tinha como objetivo propagar o consumo consciente e ofertar produtos em excelente estado de conservação
a um preço acessível para os colaboradores. O bazar recebeu 156 visitantes e o valor arrecadado ficou na
marca dos R$ 2.000.

Bazar de voluntários.

ODS 2
Doação de Cestas Básicas
Uma ação que começou positiva, só poderia ter terminado melhor. Com o valor arrecadado com o I Bazar
de Natal foram compradas 42 cestas básicas e 100 brinquedos, doados para as famílias em situação de
vulnerabilidade social da Rua Araranguá, conforme triagem realizada pelos Agentes de Saúde da comunidade.
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ODS 3
Promoção da saúde
Dia Mundial de Combate ao Fumo, Dia Nacional da Saúde, Outubro Rosa e Novembro Azul foram algumas das
datas nas quais os colaboradores foram incentivados a refletir sobre qualidade de vida e hábitos saudáveis.

ODS 4
Campanha de Material Escolar
Realizada pelo segundo ano consecutivo, a Campanha de Material Escolar de 2018 contemplou 31 filhos de
colaboradores, 17 meninas e 13 meninos. A campanha foi voltada aos colaboradores que recebiam no máximo
dois salários mínimos e que tinham filhos com idade escolar, de 1ª a 4ª série. Alguns colaboradores que
ultrapassaram a renda estipulada no projeto, mas apresentavam situação de vulnerabilidade social também
foram contemplados, após avaliação da Assistente Social.

Kit de materiais escolares.
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ODS 5
Campanha pelo Fim da Violência Contra Mulher
Entre os dias 25 de novembro e 10 de dezembro, participamos da mobilização mundial “16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”, com diversas peças publicitárias explicando os tipos de violência
contra mulher e os canais de denúncia. Além da campanha de endomarketing, realizamos uma palestra sobre
os direitos da mulher.

Palestra Direitos da Mulher.

Campanha de endomarketing.

ODS 12
Bazar de Móveis
Em junho, ocorreu o I Bazar de móveis usados da Instituição. Ele foi voltado aos colaboradores e entre os
objetivos visava aumentar a consciência de consumo sustentável. Os valores dos móveis variaram entre R$ 10
e R$ 80. Os móveis não vendidos foram doados as instituições interessadas e próximas ao Hospital.
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ODS 13
Consumo Sustentável
Com o tema #Consumo Consciente, eu faço parte deste time, a campanha do Meio de Ambiente de 2018 trouxe
à tona os números do HSC Blumenau com relação às impressões realizadas, o desperdício de alimentos e
medicamentos e a produção de resíduos. Além dos números de consumo, mostramos também o valor investido
e os impactos deles no Meio Ambiente. A campanha envolveu as ODS 12 e 13.

Campanha de endomarketing.

Campanha Lacre Solidário
Em 2018, nos tornamos membro e posto de coleta da Campanha Lacre Solidário. Conseguimos entregar 333
garrafas pets com lacres, o equivalente 223kg. às Instituições promotoras Fundação Fritz Muller e Rotary Clube
de Blumenau.
Além dos coletores instalados, tornamos a coleta de lacres uma das provas do Dia de Lazer. Os lacres doados
serão convertidos em duas cadeiras de rodas já que são necessário, no mínimo, 90kg para cada cadeira.
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Entrega dos lacres.

ODS 15
Dia da Árvore
Essa é umas das ações que faz parte do calendário anual da Instituição há mais de 10 anos. Em 2018, foram
disponibilizadas 1.000 tags sementes. A campanha envolveu colaboradores e clientes.
O recurso utilizado foi a Árvore dos Desejos, uma árvore decorada com tags sementes, disponibilizada em um
local de bastante movimento e com o final de uma história iniciada através das mídias digitais.
Recebemos relatos de colaboradores que foram até a árvore apenas para saber o final da história e já retiraram
a semente. As mil tags sementes foram retiradas das árvores.

Árvore dos Desejos.
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PROJETOS SOCIAIS
Além das ações já citadas, oferecemos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), serviços de Proteção Básica e Especial de Alta Complexidade. Essa
parceria com a SEMUS contempla:
✓ Exames de Diagnóstico por Imagem
como Ultrassom, Mamografia, Tomografia
Computadoriza e Ressonância Magnética.
✓ Exames Cardiológicos como
ecodopplercardiograma transtoráxico, teste
ergonométrico, ecodopplercardiograma com
estresse farmacológico, entre outros.
✓ Exames do Aparelho Digestivo como
colonoscopia, endoscopia, colangiografia e
pancreatrografia retrógrada.

✓ Exame de Cintilografia.
✓ Exame de Oxigenoterapia Hiperbárica.
✓ Cirurgia Cardíaca Infanto/Juvenil.
✓ Cirurgia Cardíaca Adulto.
✓ Cirurgia Ortopédica com Prótese de Quadril.
✓ Espaço Amigo e Hospedagem aos familiares
de pacientes encaminhados para cirurgia
cardíaca infanto/juvenil.

Além da parceria com a SEMUS, prestamos assistência aos usuários de diversas instituições sem fins
lucrativos. São elas:
✓ Associação Blumenauense de Amparo ao Menor (ABAM).
✓ Associação Blumenauense de Deficientes Físicos (ABLUDEF).
✓ Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).
✓ Centro Municipal de Educação Alternativa (CEMEA).
✓ Centro de Recuperação Nova Esperança (CERENE).
✓ Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC).

ABAM
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2018*
17

ABLUDEF

184

APAE

2.821

CEMEA

2

CERENE

557

RFCC

280

SEMUS – Exames de alta complexidade

11.675

Gratuidade Cirurgia Cardíaca Adulto

33

Gratuidade Cirurgia Cardíaca Infantil

79

Gratuidade Cirurgia Ortopédica

27

* Dados anuais.

Instituições Parceiras

CRÉDITOS
Coordenação Geral:
Comitê de Sustentabilidade, Superintendência Administrativafinanceira, Superintendência Assistencial, Superintendência Geral,
Superintendência Médica e Superintendência de Operações.

Coordenação Operacional:
Comitê de Sustentabilidade e Comunicação Organizacional.

Texto e Edição:
Comunicação Organizacional em parceria com todas as áreas da
Instituição.

Projeto Gráfico e Diagramação:
Comunicação Organizacional.

Revisão:
Comunicação Organizacional.
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