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MISSÃO

POLÍTICA

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

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

VALORES
VISÃO
Ser reconhecido por prover uma experiência diferenciada no cuidado da saúde.

• Ética e Integridade;
• Qualidade e Segurança no Cuidado;
• Valorização das Pessoas e das Relações;
• Sustentabilidade;
• Inovação;
• Trabalho em Equipe.
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PALAVRA DO
SUPERINTENDENTE

Maciel Costa
O ano de 2020 foi marcante
para a nossa instituição que
completou 100 anos de história. Uma história que tanto
nos orgulha não só pela sua
trajetória centenária, mas
pela sua representatividade
na região de Blumenau, no
estado de Santa Catarina e
no sul do Brasil e que se protagonizou ainda mais, nesse
ano, com o enfrentamento da
pandemia da COVID-19.
8

Deveríamos ter tido um ano
com muitas celebrações e
homenagens pela passagem
desta data, mas quis o destino que esse ano fosse marcado de uma maneira inesperada e muito desafiadora. As
circunstâncias nos levaram
a fazer algo muito mais importante do que comemorar,
fizemos aquilo que é a nossa essência, a nossa missão
maior, desde o princípio, que
é “Cuidar das pessoas”.
Neste sentido, nunca estivemos tão preparados, afinal o
início do ano do centenário
nos reservou a conquista do
nosso maior reconhecimento, a Acreditação Internacional pela JCI – Joint Commission International, e ela veio
dias antes da pandemia atingir o nosso estado e a nossa
cidade. Isso nos deixou ainda
mais fortes e preparados para
enfrentar o que viria.

Este grupo, que assim como todos os outros que nos antecederam ao longo dessa história, construiu, especialmente nos últimos
anos, uma instituição ainda mais diferenciada e preocupada com
a qualidade da prestação dos serviços, com a melhor medicina e
com um ambiente de trabalho mais seguro e humano.
Sem dúvida, tudo isso faz parte do nosso DNA, afinal, somos
um hospital diferenciado, construído sobre fortes pilares que
vão além de reconhecimentos, estrutura física e equipamentos.
O nosso maior pilar é, sem dúvida nenhuma, as Pessoas. Pessoas incansáveis, comprometidas e apaixonadas pela nossa causa,
fiéis aos nossos valores e propósito, e que juntas formam esse
patrimônio que é o nosso Hospital Santa Catarina de Blumenau.
Mesmo diante desse cenário, conseguimos avançar em nossos objetivos de melhorar o hospital. Felizmente, as ações emergenciais
de redução e contingências, somadas às demais ações estratégicas
durante o segundo semestre, trouxeram seguidos resultados positivos, como a diminuição do endividamento, saldo positivo do
caixa e a realização de investimentos, como a aquisição de uma
nova Tomografia computadorizada para nosso serviço de imagem.
Assim, com muita perseverança e resiliência, afinal a pandemia
ainda está entre nós e com ela todos os seus desafios, entramos
em 2021 seguindo nosso propósito de transformar, diariamente,
o Hospital Santa Catarina de Blumenau em lugar melhor para as
pessoas, sejam elas clientes, colaboradores ou médicos.
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COMPOSIÇÃO DOS ORGÃOS
PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 30/06/2020

CONSELHO CONSULTIVO

DIRETORIA

• Adriana de Paula Neumann
• Carlos Odebrecht
• Cesar Obenaus
• Dietmar Piske
• Ernoe Eger
• Flávio Roberto Busse
• Guilherme Benno Guenther
• Hans Martin Meyer
• Hans Prayon
• Hercílio Baumgarten
• Marcos Schroeder
• Marlo Germer

• 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

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
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PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/12/2020

CONSELHO CONSULTIVO

DIRETORIA

• Carlos Odebrecht
• Cesar Obenaus
• Dietmar Piske
• Guilherme Benno Guenther
• Marcos Schroeder
• Marlo Germer
• Fernando Gabel

• Hans Martin Meyer | Presidente
• Adelino Sasse | Vice-presidente
• Hercílio Baumgarten | Diretor Administrativo
• Flávio Roberto Busse | Diretor Secretário
• Pastor Milton Jandrey | Diretor Adjunto

CONSELHO FISCAL

• 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

• Edson Anuseck | Efetivo
• Erich Ralf Duebbers | Efetivo
• Maro Marcos Hadlich Filho | Efetivo
• Ernoe Eger | Suplente
• Jean Carlo Gueths | Suplente

SUPERINTENDÊNCIA

• Ricardo Stodieck | Suplente
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Conselho Administrativo

ORGANOGRAMA

Superintendência Geral

Direção Clínica

Secretaria Administrativa

Comissão de Controle
de IRAS

Superintendência Médica

Superintendência
Administrativa/Financeira

Superintendência
Assistencial

Superintendência
de Operações

Gestor Médico Qualidade

Jurídico

Assistência Espiritual

Supervisão de
Manutenção Hospitalar

Gestor Médico SCIRAS

Supervisão de
Controladoria

Supervisão de CTI Adulto

Supervisão de
Tecnologia da Informação

Gestor Médico
Centro Cirúrgico

Supervisão de Gestão
da Qualidade

Supervisão da
Materno Infantil

Supervisão de Farmácia

Gestor Médico
Agência Transfusional

Supervisão da Bluimagem

Supervisão do Bloco
Cirúrgico

Supervisão de Nutrição

Supervisão de Pronto
Atendimento e Oncologia

Supervisão de
Governança

Supervisão de
Recursos Humanos

Gestor Médico Instituto
de Ensino e Pesquisa

Coordenação Técnica

Gestor Médico Risco Legal

Supervisão de
Relacionamento
com o Cliente

Coordenação das Clínicas
Assistenciais

Gestor Médico Clínicas

Supervisão de Negócios

Coordenação do
Controle de IRAS

Coordenação de Contas
Hospitalares
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Somos o HSC Blumenau uma Instituição centenária,
acreditada pela Joint Commission International e
pela Organização Nacional de Acreditação como um
Hospital de Excelência.

QUEM SOMOS

Com cerca de 1.000 colaboradores e 350 médicos atuantes no
Corpo Clínico em mais de 50 especialidades, somos movidos pela
vida, nossa missão é cuidar das pessoas, promovendo saúde com
segurança, empatia e eficiência.
Uma entidade de fins não econômicos e não lucrativos, beneficente
e filantrópica, com os recursos inteiramente revertidos para
operação e melhoria dos próprios serviços.
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HSC BLUMENAU
EM NÚMEROS
1,83%

Margem Líquida

R$ 9.608.667
milhões (7,03%)

599

492

Internações

Cirurgias

152

2.210

Leitos Operacionais

Atendimentos PA

70%

6.494

Ebtida s/ Receita Líquida

R$ 132.777.416
milhões
Receita Líquida

Taxa de ocupação

Exames Bluimagem

37.410

223

Paciente-dia

* As receitas operacionais
tiveram uma queda de -5,2%
em relação a 2019.
18

Quimioterapias

5,17

Permanência-dia

*Média mensal
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PERFIL DOS NOSSOS
COLABORADORES
Média de idade dos colaboradores:

36 anos

O mais jovem tem:

16 anos

ESCOLARIDADE

Pós-graduação
Superior completo

5,20%
17,70%

O de mais idade tem:

75 anos
1.009

Colaboradores

2º grau completo

61,40%

1º grau completo

8,30%

1º grau incompleto

6,40%

789

Mulheres

220

Homens
20
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ESTRATÉGIA E
GOVERNANÇA
É impossível enfatizar o quão
sem precedentes foi o ano de
2020 e como começamos um
novo ano ainda rodeado por
incertezas que nos obrigam
a tomar decisões cautelosas, prudentes e empáticas.
Os desafios que temos enfrentado durante este período não trouxeram apenas
muita insegurança e preocupação, mas também decisões rápidas e assertivas
que nos permitiram chegar até aqui com o sentimento de missão cumprida.
Implantamos comitês que
trabalharam incansavelmente na busca de todas as alternativas possíveis para aquele
momento. Um comitê denominado institucional focou na
gestão do dia a dia com ênfase
em protocolos, procedimentos, pessoas e comunicação.
22

O segundo comitê deu ênfase
para as questões envolvendo equipamentos e insumos.
E, embora tivéssemos mais
perguntas do que respostas,
tínhamos um time preparado
e qualificado que não poupou esforços para enfrentar
o maior desafio de todos os
tempos: a pandemia COVID-19.

...e como começamos
um novo ano ainda
rodeado por incertezas que nos obrigam
a tomar decisões
cautelosas, prudentes e empáticas.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O Mapa Estratégico sintetiza os nossos objetivos e estratégias
para o período 2019-2023.
Os objetivos estratégicos estabelecem direções a serem seguidas
a longo prazo, ajudam a criar um sistema de avaliação e facilitam a implementação e o controle dos projetos estratégicos nos
preparando, inclusive, para momentos desafiadores como o que
estamos vivendo.
Do ponto de vista mais amplo, o mapa é uma ferramenta do Balanced Scorecard (BSC), metodologia de gestão estratégica em que
se ressaltam:
• 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.
Ele é baseado em cinco perspectivas:
• Social e Financeira.
• Clientes e Pacientes.
• Grupos de Relação.
• Processos Internos.
• Aprendizagem e Crescimento.
23
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UM CENTENÁRIO COM
FOCO NA ASSISTÊNCIA
Havíamos programado uma série de festividades para marcar os
100 anos da nossa instituição. Seria um ano de grandes projetos.
Iniciamos 2020 com a inauguração da Central de Relacionamento
com o Cliente, localizada no Centro Clínico Santa Catarina, um
dos primeiros presentes entregues à comunidade e membros do
Corpo Clínico para facilitar o dia a dia dos clientes e aumentar a
procura pelos nossos serviços.

26

Central de Relacionamento com o Cliente

Lançamos, na presença de
médicos, colaboradores convidados e imprensa, a campanha institucional “A vida é o
que nos move” e exibimos a
nossa nova marca e identidade visual. Na oportunidade,
apresentamos os projetos de
ampliação e modernização e
a construção de um novo empreendimento de saúde em
terreno ao lado do hospital.
E com a chegada da pandemia, mudamos a estratégia
e focamos os nossos esforços nas redes sociais fazendo
aquilo que sabemos fazer de
melhor: cuidar das pessoas.
Orientamos, alertamos, demos dicas, abordamos os aspectos sociais da pandemia,
conversamos com os nossos
psicólogos, promovemos o
trabalho das nossas equipes, divulgamos os nossos
treinamentos,
comemoramos nossas altas, dividimos

nossas preocupações e aumentamos o nosso alcance.
Apresentamos colaboradores
que marcaram a nossa história com quadros como “Quem
move o HSC Blumenau” e a
“A vida inspira” e tivemos ao
lado da comunidade esclarecendo suas dúvidas e se posicionando a cerca de tratamentos precoces, fake news,
volta às aulas etc.

E com a chegada da
pandemia, mudamos
a estratégia e focamos
os nossos esforços nas
redes sociais fazendo
aquilo que sabemos
fazer de melhor: cuidar
das pessoas.
27
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ÉTICA E INTEGRIDADE
Manter as equipes sempre bem informadas. Essa foi a nossa meta
desde o início da pandemia. Logo nos primeiros dias, criamos um
Comitê de Contingência que se reunia periodicamente para discutir ações, alterações de processos e redigir boletins informativos
para membros do Corpo Clínico e colaboradores. Participavam das
reuniões superintendentes, supervisores e assessoria de comunicação.
Os boletins eram enviados diariamente com informações sobre
treinamentos, regras de utilização de EPIs, funcionamento do restaurante, afastamento de colaboradores, números de casos atendidos, adequação de horários de visitas, mudanças da estrutura
física, estoque de suprimentos entre outros.
Além dos boletins informativos, elaboramos também o Boletim
COVID-19 que mantinha parceiros, colaboradores e médicos atualizados sobre o número de pacientes internados na nossa instituição. O boletim trazia ainda o perfil epidemiológico dos pacientes
em enfermaria e UTI, altas, óbitos e o fluxo de atendimento no
nosso Pronto Atendimento.
Com essa estratégia, conseguimos manter as equipes engajadas e
fortalecer ainda mais o relacionamento de confiança com o público interno.

28
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QUALIDADE E SEGURANÇA
NO CUIDADO
Acreditamos que a cultura de segurança é a base para desenvolver
um trabalho focado na melhoria contínua das práticas assistenciais
e de gestão. Ela serve como um diferencial para os hospitais
à medida que ajuda na construção e adaptação das políticas e
procedimentos voltados para qualidade e segurança dos pacientes,
colaboradores e médicos.

Uma assistência segura e de qualidade em todas as etapas do cuidado é a nossa maior preocupação. Por isso, os grupos interdisciplinares das Metas Internacionais de Segurança do Paciente, estabelecidas pela Joint Commission International (JCI) em parceria
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), trabalham constantemente na capacitação das equipes e melhoria dos processos.

Desse modo, para entender a percepção dos colaboradores
assistenciais a cerca do tema, reconhecer os gaps e traçar ações
de melhoria, realizamos, anualmente, a pesquisa de cultura de
segurança.

Os grupos se reúnem periodicamente para analisar resultados,
além de fazer auditorias e promover ações de melhorias e capacitações. Assim, tanto colaboradores quanto pacientes ajudam a
tornar o nosso hospital cada vez melhor. A Liga da Segurança, personagens importantes na educação dos colaboradores, se mantém
ativa através de ações lúdicas.

Cultura de Segurança

74,97%*

75%

74,54%

2018

2019

2020

*Percentuais acima 75% de indicam que o hospital tem as dimensões da
cultura de segurança fortalecidas.
30

Liga da Segurança
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Em 2020, para nos adequarmos à nova realidade imposta pela COVID-19, atividades e capacitações dos colaboradores foram realizadas pelo MedPortal. Uma campanha que incentivava colaboradores a rever os documentos e representar os objetivos das metas
através de fotografias foi veiculada.
A IX Semana da Qualidade também foi 100% digital e contou
com a discussão de temas como A Acreditação Internacional JCI
com Heleno Costa Junior, do Consórcio Brasileiro de Acreditação,
e Protocolos gerenciados com Karina Percora e José Branco do
Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente.

PROTOCOLOS GERENCIADOS
Tromboembolismo venoso (TEV)
O Protocolo de TEV passou por diversas melhorias em 2019. Entre
elas, a criação de um grupo multidisciplinar, o desenvolvimento
de indicadores de gestão e efetividade com acompanhamento
em tempo real, a possibilidade de intervenção imediata e o
acompanhamento de pacientes pós-alta.
Além disso, iniciamos o processo de validação do protocolo em
conjunto com o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
(IBSP). A conformidade no ano de 2020 foi de 93,5%.
Deterioração clínica – MEWS
O Protocolo de Deterioração Clínica tem uma importante
interface com o protocolo de Sepse. Ele evidencia pacientes
com sinais de síndrome da resposta inflamatória sistêmica ou
disfunção orgânica.
A partir da verificação dos sinais vitais é gerado escore de
deterioração em tempo real. Em 2020, a taxa de adesão médica
para avaliação do paciente antes dos 30 min foi de 86,3%
Desde a implementação do protocolo, a maioria dos óbitos na
enfermaria foram de pacientes paliativos. O número é analisado
mensalmente pela nossa Comissão de Óbito.

32

Foto enviada por colaboradores representando a Meta 01
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Dor torácica

CONQUISTAS IMPORTANTES

Obtivemos 3,5% de mortalidade dos pacientes com diagnóstico de
Síndrome Coronariana Aguda no ano de 2020, sendo que 33,3% dos
pacientes receberam o diagnóstico de SCA/ST e 66,6% diagnóstico
de SCA/SST. A média foi de 6,5 minutos para ECG realizados em
até 10 minutos.

2020 foi um ano muito especial para a nossa instituição: o ano
em que fomos reconhecidos e certificados pela Joint Commission
International (JCI). Durante uma semana, em março de 2020, avaliadores estiveram presentes no hospital visitando as unidades e
conversando com os colaboradores e médicos para avaliação dos
processos.

Acidente Vascular Cerebral (AVC)
O Protocolo de AVC foi implementado em agosto de 2020 e,
desde então, o grupo de trabalho multidisciplinar envolvido em
sua construção e implementação tem analisado os primeiros
resultados em busca da adesão das equipes e melhoria do processo.
SEPSE
Cadastrado no Instituto
o acompanhamento do
trimestralmente. Desde a
indicador de mortalidade.
21,08%.

Latino Americano de Sepse (ILAS),
Protocolo de Sepse é realizado
implantação, constatamos queda no
Entre 2015 e 2020, a média ficou em

A caminhada pelo reconhecimento internacional iniciou há muito
tempo, com adequações de serviços, criação de protocolos e melhorias na infraestrutura, além da qualificação das equipes.
Em novembro de 2020, garantimos, ainda, a manutenção do certificado ONA - Nível III (Excelência), concedido em 2019. Uma avaliação inovadora em seu processo, pois devido à COVID-19 as conversas com os avaliadores e a avaliação dos resultados do hospital
foram realizadas por videoconferência. Mais um reconhecimento
pelo nosso compromisso com a melhoria contínua.

O projeto ciência da melhoria incluiu o protocolo de Sepse e
trouxe melhorias de desempenho para o tempo de administração
do antimicrobiano.

34
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Acreditação da Joint Commission International, antes da pandemia COVID-19.
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INSTITUTO DE ENSINO E
PESQUISA (IEP)
As auditorias internas e dos processos terceirizados, por sua vez,
foram um pouco afetadas em função da COVID-19. Para garantir
o andamento às atividades sem colocar em risco a saúde dos auditores e gestores dos processos, as auditorias foram realizadas
no formato de autoavaliação, ou seja, conduzidas pelos próprios
setores/serviços e enviadas à qualidade.

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 serviços educacionais
através de cursos de especialização e atualização.
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Auditoria

2020

92,72

2019

100

2018

100

2017
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O nosso Programa de Residência Médica teve início no ano de
2008 com as áreas de Medicina Intensiva e Psiquiatria. Em 2009,
passamos a oferecer o programa para a área de Radiologia e, em
2010, iniciamos o programa de Clínica Médica.
Em 2019, foi aprovado pela Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM) o novo programa de Residência em Cirurgia Geral
e, em 2020, foi aprovado o programa de Residência em Cardiologia.
Todos os programas de Residência são credenciados junto ao MEC/
CNRM.
No processo seletivo de 2020, 212 médicos se inscreveram, o
equivalente a uma média de 26,5 candidatos por vaga. Nos
últimos 10 anos, fomos responsáveis pela formação de 34 médicos
especialistas. Desses, dez ingressaram em nosso Corpo Clínico.

98,21
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CLIENTE (SAC)

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM (BLUIMAGEM)

No ano de 2020, o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)
contabilizou um total de 2.538 elogios recebidos e 4.245 pesquisas
respondidas.

Em 2020, realizamos 80.669 exames de imagem na nossa Clínica
de Diagnóstico de Imagem.

Os números abaixo representam os indicadores de satisfação e de
fidelização do cliente em 2020:

88

NPS - Satisfação

90

NPS - Fidelização

3.486

Mamografias

32.874
Radiografias

9.823

Ressonâncias
Classificação dos Clientes

Promotores
Neutros
Detratores

40

3871
322
157

12.383
Tomografias

1.100

Densitometrias

21.003

Ultrassonografias

41
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VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS E DAS RELAÇÕES
Se fazer Gestão de Pessoas é
um desafio natural, somamos
a isso a pandemia, a insegurança de um ambiente hospitalar, a preocupação com
a saúde física e psicológica
dos colaboradores, as mudanças repentinas de processos e normas, o aumento
dos valores pagos em Equipamentos de Proteção Individual e a queda da receita.
Foram meses em que o custo superou as receitas e, em
abril, tivemos o maior prejuízo da história da instituição.
Para controlar o orçamento e
garantir a segurança dos nossos colaboradores, inclui-se
neste contexto a manutenção
dos empregos, uma série de
medidas foram tomadas.
Os colaboradores de áreas
administrativas e de apoio
foram divididos em equipes
de trabalho e colocados, por
42

etapas, em férias. A medida
além de reduzir o número de
colaboradores nos setores,
permitia a continuidade dos
serviços essenciais. Idosos,
gestantes e jovens também
foram colocados em férias e,
nos meses seguintes, mantidos afastados por meio de
Banco de Horas.

nais, ajudar a controlar o fluxo no Pronto Atendimento,
segurar os custos com a coparticipação do plano de saúde e manter o maior número
possível de colaboradores
saudáveis e atuantes em áreas essenciais. A teleconsulta
na parte médica e o ambulatório de fisioterapia também

Um serviço de Psicologia Clínica, que já estava em projeto, foi implementado ainda
nos primeiros meses para
prestar apoio aos colaboradores de áreas assistenciais e
ajudá-los a vivenciar e superar os medos e as incertezas
do momento.

Se fazer Gestão de
Pessoas é um desafio
natural, somamos a
isso a pandemia, a
insegurança de um
ambiente hospitalar,
a preocupação com
a saúde física e psicológica dos colaboradores...

Médicos do trabalho tiveram
suas agendas ajustadas e passaram a atender também colaboradores com sintomas da
COVID-19. A iniciativa nos
permitiu agilizar o atendimento dos nossos profissio-

foram conquistas importantes da área e nos permitiram
melhorar ainda mais o fluxo
de atendimento e o acolhimento aos colaboradores.
Na área da segurança, participamos ativamente do
desenvolvimento de protocolos e treinamentos de
utilização de Equipamentos de Proteção Individual e
estivemos ao lado do colaborador para esclarecer dúvidas e mantê-los seguros.
Por fim, aderimos à Medida
Provisória 936 por 04 (quatro) meses com redução da
carga horária e, felizmente,
mesmo com ações emergenciais de redução e contingências, somadas às demais
ações estratégicas durante o
segundo semestre, conseguimos manter a nossa equipe
engajada.
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ABSENTEÍSMO

TURNOVER

O absenteísmo, indicador usado para medir as faltas dos funcionários, sejam elas injustificadas, justificadas, atrasos ou afastamentos, embora dentro do aceitável, foi o maior nos últimos seis anos.

O turnover trata das novas entradas e desligamentos de colaboradores e, em 2020, foi um dos menores índices dos últimos seis
anos.

O resultado tem relação direta com o afastamento dos colaboradores por suspeita ou confirmação de COVID-19 ou em decorrência de familiares.

Acredita-se que esses números se devem as estratégias adotadas
pelo hospital para manter a segurança e a estabilidade financeira
dos colaboradores, além da instabilidade do mercado trazida pela
pandemia.

Absenteísmo

Turnover
4,22%

3,47%
2,32%

Jan/15
Dez/15
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Jan/16
Dez/16

2,4%

Jan/17
Dez/17

2,9%

Jan/18
Dez/18

3,1%
2,32%

2,5%

Jan/19
Dez/19

Jan/20
Dez/20

Jan/15
Dez/15

Jan/16
Dez/16

2,71%
2%

Jan/17
Dez/17

Jan/18
Dez/18

2,2%

Jan/19
Dez/19

1,8%

Jan/20
Dez/20
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PERMA
95,49%
OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO
O processo de seleção interna é uma das formas de possibilitarmos
ao colaborador a perspectiva de crescimento profissional e crucial em
momentos de incertezas por constituir importante fator motivador.

94,62%

2018

94,54%

2019

2020

Seleções internas
2020

65

2019
2018

70
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PSICOLOGIA POSITIVA
Para amenizar os impactos da pandemia na saúde mental dos colaboradores e dar continuidade ao Programa Bem-estar, a Psicologia Positiva foi abordada de uma maneira diferente na instituição,
priorizando ações digitais e pesquisas sobre o sentimento dos colaboradores e resultando no quadro “Momento Psicovida”.
Através de vídeos publicados na TV Corporativa e redes sociais,
prestamos apoio aos nossos profissionais dando dicas de como lidar
com os momentos de incertezas. As ações realizadas repercutiram
nos elementos do PERMA e consequentemente no resultado geral.
46

Levantamento nível bem-estar 2020

Relações positivas

95,01%

Realização
Sentido
Engajamento
Emoções positivas

97,12%
92,72%
94,4%
91,42%
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EVENTOS
Em virtude da pandemia, diversas datas comemorativas não
puderam ser celebradas. O dia da mulher foi uma das poucas datas
mantidas, conforme o calendário de eventos, por anteceder os
primeiros casos da COVID-19 em Blumenau.
Para celebrar a Páscoa, todos os colaboradores receberam a doação
de uma cesta de chocolates da Nugali, uma cortesia da empresa. O
Dia das Mães e dos Pais, por exemplo, foram celebrados com muita
música através das Redes Sociais e TV Corporativa.

Semana de Humanização

O aniversário do Hospital foi comemorado com um almoço especial
e o Café Prata da Casa foi oferecido apenas para colaboradores
com 25 anos de casa. Diferente dos anos anteriores, em que todos
os colaboradores com mais de cinco anos de casa se reuniam com
suas lideranças para um café especial, em 2020 somente os Pratas
da Casa receberam a homenagem para evitar aglomerações.
A Semana de Humanização também sofreu alteração no formato
e ao invés de integrar setores e colaboradores de áreas diferentes,
levou um pouco mais de doçura através do mote “É tempo de
sorrir com olhos e abraçar com o coração” e a entrega de pirulitos.
O Natal e o Ano Novo foram comemorados com almoços e jantares
especiais, além da tradicional entrega do Kit Ceia.
48

Café Prata da Casa
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Café Dia do Médico
RELAÇÃO COM O CORPO CLÍNICO
Construir relações de parceria, confiança, ganho mútuo e
transparência com o Corpo Clínico é fundamental para o nosso
Planejamento Estratégico. Ao final de 2020, 339 médicos de
diversas especialidades faziam parte do nosso 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.
50

Através da Central de Relacionamento Médico, ligada à
Superintendência Médica, é realizada a homologação de cadastros,
a gestão e a avaliação contínua dos profissionais. A Política de
Relacionamento Médico direciona as 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.
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SUSTENTABILIDADE
Entendemos que a qualidade, segurança e regularidade dos serviços prestados aos nossos pacientes está diretamente vinculada à
gestão dos fornecedores e prestadores de serviços e na corresponsabilidade destes, em adotar processos operacionais que atendam
à legislação vigente e a critérios econômicos, sociais e ambientais.

A relação com os fornecedores está pautada nos nossos valores e
são compartilhadas por meio do Manual do Fornecedor, que orienta as condutas operacionais e as práticas de compliance baseadas
no respeito à legislação trabalhista e nas exigências sanitárias e
socioambientais.

A nossa gestão da cadeia de suprimentos conta com políticas, processos e ferramentas que garantem o cumprimento dessas medidas
e, assim, a qualidade do processo de assistência aos nossos pacientes, com riscos operacionais e econômicos monitorados e geridos.

Por isso, desenvolvemos um processo de qualificação e homologação dos fornecedores, analisando o cumprimento dos requisitos
fiscais e regulatórios antes de finalizar o a negociação e incluindo
em todos os contratos cláusulas de compliance.

Em 2020, contamos com a parceria de mais de 900 fornecedores de
diferentes portes e segmentos, gerando um volume de mais de R$
78 milhões em negócios nas diversas categorias de produtos.

Além disso, todos os nossos fornecedores são avaliados, periodicamente, quanto à pontualidade e à qualidade do serviço prestado.
Em 2020, não tivemos nenhum caso de encerramento de relação
com fornecedores por descumprimento de critérios éticos e legais.

Volume de aquisições e contratações
por categoria de produtos

94,80%

94,70%

2019

2020

17%

Medicamentos

37%

Serviços
OPME

Pontualidade

93%

22%

Outras categorias
24%
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2018
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Índice de qualidade de fornecimento
99%

Média mensal de giro sobre o
valor do estoque

98,70%
98,40%

2018

2019

0,93

0,98

2018

2019

2020

O compromisso com nossos pacientes nos leva a monitorar de forma criteriosa a demanda de produtos para poder disponibilizá-los, na quantidade ideal, sem colocar em risco a saúde financeira
da nossa Instituição. Estas análises seguem critérios de criticidade
do produto (Curva XYZ) e impacto econômico (Curva ABC).

39

2020

Nível de serviço (SLA)

Dias de cobertura de estoque
33

0,78

99,50%
99,40%

31

99,20%

2018

54

2019

2020

2018

2019

2020
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Itens críticos – COVID-19
127
95

138 134 133 133 133 133

102

PLANO DE CONTINGÊNCIA
As projeções para reposição dos estoques são habitualmente realizadas a partir de dados históricos. Em 2020, com a pandemia da
COVID-19, esse instrumento não foi suficiente para projeção da
demanda.

50
29

Desse modo, para manter a qualidade no atendimento, o hospital
contou com o apoio de uma equipe multiprofissional, composta
por médicos, enfermeiros e colaboradores das áreas de Qualidade,
Suprimentos e Superintendência, que juntos formaram o Comitê
de Crise.
Este Comitê atuou, entre outras frentes, na formulação de protocolos e projeções de demanda de produtos necessários para enfrentamento da pandemia. Abaixo, identificamos a quantidade de
itens críticos que tiveram um monitoramento diferenciado e sua
composição no estoque total do hospital.

Itens críticos – COVID-19
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Estoque de produtos críticos
Estoque de produtos não críticos
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PROJETOS SOCIAIS
Cuidar 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 e mobilizar governo, setor privado e sociedade civil. E esse é
nosso compromisso.
Por isso, mantemos diversos
projetos de atendimento e
prestação de serviços e ações
sociais nas quais o foco são
os segmentos vulneráveis das
políticas públicas com dificuldade de acessar os recursos socioassistenciais.
Os projetos contemplam a
prestação de serviços para
realização de cirurgias cardíacas adulto e pediátrica,
cirurgias do quadril, além de
exames de diagnóstico por
imagem de alta complexidade para pacientes encami58

nhados pela Secretaria Municipal de Promoção à Saúde
de Blumenau. Em 2020, realizamos um total de 89 procedimentos cirúrgicos e 19.314
exames de diagnóstico.
Além disso, possuímos projetos de assistência integral
à saúde para pacientes com
vulnerabilidade social, tais
como alunos da APAE de Blumenau - Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
e exames diagnósticos por
imagem para pacientes encaminhados pela ABLUDEF Associação Blumenauense de
Deficientes Físicos, CERENE Centro de Recuperação Nova
Esperança, Rede Feminina de
Combate de Câncer e ABAM Associação Blumenauense de
Amparo ao Menor.

68

ABLUDEF

226
APAE

12

CERENE

157

Rede Feminina de
Combate ao Câncer

66

Cirurgia Cardíaca
Infantil

17

Cirurgia Cardíaca
Adulto

06

Cirurgia Cardíaca
Ortopédica

7.796

SEMUS (exames de alta
complexidade)
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ODS 4 – Campanha de doação de material escolar

ODS 1 - Campanha do
agasalho

Realizada pelo quarto ano
consecutivo, a Campanha de
Doação de Material Escolar
de 2020 contemplou 25 filhos de colaboradores. A ação
foi voltada aos colaboradores que recebiam no máximo
dois salários mínimos e que
tinham filhos com idade escolar entre a 1ª e a 4ª série.
Essa campanha sempre inicia
no final do ano para o ano letivo seguinte.

Vamos esquentar o inverno
de quem mais precisa? Esse
foi o convite feito aos colaboradores durante o mês de
maio de 2020.
A Campanha arrecadou peças
de roupas e cobertores para
os colaboradores em situação
de vulnerabilidade. Devido à
situação de pandemia, lavamos todas as peças e entregamos limpas e cheirosas.
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Colaboradores que ultrapassaram a renda estipulada,
mas que apresentavam situação de vulnerabilidade social,
também foram contemplados
após avaliação do Serviço de
Assistência Social.
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INOVAÇÃO
A preocupação constante com a manutenção da adequada estrutura
e atualização tecnológica em equipamentos garantem qualidade,
segurança e conforto aos nossos pacientes, colaboradores e
parceiros. Por isso, somente em 2020 foram investidos cerca de
R$ 5.091.136, destacando-se:
CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
A Central de Relacionamento com o Cliente é um espaço concebido
no pavimento térreo do Centro Clínico Santa Catarina para
estreitar o relacionamento com o cliente.
Conta com lobby de atendimento amplo e confortável e sala
exclusiva para médicos. No pavimento superior, encontram-se
as áreas de agendamento cirúrgico, atendimento Bluimagem e
atendimento Internação. Estas áreas somam aproximadamente
125m².
CENTRO CIRÚRGICO
A aquisição de uma nova mesa cirúrgica permitiu a padronização das
salas e possibilitou a utilização de todos os acessórios disponíveis
no Hospital, como mesas de ombro, de tração e de punho. Além da
mesa, dois fotóforos e um videolaringo completaram a atualização
tecnológica das salas.
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Tomografia Bluimagem

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Com a aquisição da nova Tomografia Multislice da marca Canon
foi possível aumentar a disponibilidade de atendimento da nossa
Clínica de Diagnóstico por Imagem, melhorar o fluxo de exames
e possibilitar as manutenções corretivas e preventivas, sem
comprometer o atendimento.
A reforma da área para receber a nova tomografia conta com
Sala de Exames, Sala de Comando e Sala de Espera, além de Área
Técnica para receber os equipamentos de climatização da sala de
exame. Essas áreas somam aproximadamente 50m².
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CTI ADULTO E UTI NEONATAL E PEDIÁTRICA

CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

Os seis novos desfibriladores adquiridos foram alocados no CTI
Adulto, Unidade C1 e UTI Neonatal e Pediátrica para renovar o
parque tecnológico e atender à nova legislação.

A Câmara de Refrigeração que adquirimos para a Central de
Abastecimento Farmacêutico possibilita maior espaço para
armazenamento e controle de temperatura para a guarda de
medicamentos. Ela permite ainda acionamentos de alertas
remotos, caso fique fora dos limites de temperatura, garantindo
assim 24 horas de monitoramento.

SALA DE PARTO
A reforma e ampliação da Sala de Parto na Unidade C1 contou
com aumento expressivo da área, aproximadamente de 17m²
para 32m². Além da Sala de Parto foram construídos vestiário e
corredor exclusivo. Essas áreas somam aproximadamente 53m².
Além da ampliação, a Materno-Infantil ganhou um novo
Amnioscópio para auxiliar nos exames das parturientes. O
equipamento é utilizado para avaliação da cor do líquido amniótico.
CENTRAL DE RESÍDUOS
A reforma inclui uma balança embutida no piso para pesagem de
resíduos, área aberta para higienização e área fechada para guarda
dos carrinhos. Estas áreas somam aproximadamente 30m².
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TASY HTML5
Para 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.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Para evitar o desperdício e custos com impressões, implementamos
também a a certificação digital. Por meio deste projeto, documentos
do prontuário que estiverem assinados digitalmente, não terão
mais necessidade de serem impressos.
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TRABALHO EM EQUIPE
HOSPITAL DIGITAL
Para facilitar o acesso dos pacientes aos resultados de exames,
adotamos a tecnologia TWS, o nosso Hospital Digital. Através
dele, os clientes podem acessar os resultados de exames do celular
ou do computador a qualquer momento, proporcionando mais
agilidade e acessibilidade.
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Hospital Digital

Somente o trabalho em equipe é capaz de promover conquistas como as que tivemos
em 2020. Apesar de um ano
difícil e cheio de adaptações, nos tornamos um hospital acreditado pela Joint
Commission International e
mantivemos o nível III, Acreditação com Excelência, pela
Organização Nacional de
Acreditação.

Essas conquistas dizem muito sobre o nosso trabalho
e sobre quem é o HSC Blumenau, um hospital que se
orgulha de manter vivos valores como: ética e integridade, qualidade e segurança no
cuidado, valorização das pessoas e das relações, sustentabilidade, inovação e trabalho
em equipe.

Conquistamos o prêmio Ser
Humano e ficamos em 14º
lugar entre as empresas de
grande porte de Santa Catarina no ranking do Great Place
To Word (GPTW). Ajustamos
processos, treinamos equipes, apoiamos uns aos outros
e nos mantivemos firmes no
combate à pandemia. E, com
todos os nossos esforços,
chegamos ao final do ano com
saldo positivo, mesmo diante
de um cenário econômico,
social e político delicado.

Ajustamos processos, treinamos equipes, apoiamos uns
aos outros e nos
mantivemos firmes
no combate à pandemia.
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hsc. com. br
47 3036 6000
sac@hsc.com.br
Rua Amazonas, 301 - Garcia
Blumenau/SC
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