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Palavra do
Superintendente
Quando encerramos o ano de 2020, imaginávamos que estaríamos começando um novo
ano cheio de esperanças sobre o ﬁm de todo
esse período turbulento, em função da Pandemia. No entanto, 2021 foi ainda mais desaﬁador, seja pela continuidade da circulação
do vírus e por sua intensidade, ou pela sua
trajetória, atingindo níveis extremos de
exaustão em mais um ano no qual a Pandemia fora o centro das atenções.
Com o avanço das pesquisas e com um pouco
mais de conhecimento sobre o que estávamos enfrentando, pudemos encarar os desaﬁos com mais segurança, tanto nossa, dos
trabalhadores da saúde, quanto da população
em geral. Altos e baixos de ondas e variantes
ﬁzeram o ano girar em torno desse tema, mas
que, com o auxílio imenso da vacinação ao
longo do ano, pudemos aos poucos retomar
as nossas rotinas e, assim, o ano ﬁnalizou
com a esperança da tão sonhada volta à “vida
normal”.
Aqui no HSC Blumenau, além dos desaﬁos
mencionados acima, foi um ano de muito
investimento nas pessoas, um ano de extremo cuidado. Foram vários treinamentos para
que pudéssemos continuar enfrentando a
pandemia com qualidade e segurança. Fizemos melhorias em diversos processos assistenciais e protocolos clínicos para garantir
ainda mais segurança aos nossos pacientes,
colaboradores e médicos.
Para minimizar a pressão e a tensão, investimos e ampliamos os serviços e projetos
voltados à qualidade de vida. Entre os projetos consolidados, destacamos a Psicologia
Clínica para colaboradores, um diferencial
neste momento de intenso desgaste psicológico para os proﬁssionais da saúde. Além de
inúmeras ações de Segurança do Paciente.

Maciel Costa
Assim, a consolidação dessas práticas garantiu um ambiente seguro e agradável para
todas as pessoas que nos cercam, aﬁnal colaboradores saudáveis e felizes realizam um
atendimento ainda mais seguro e de qualidade para os pacientes.
Como consequência alcançamos a Recertiﬁcação da ONA Nível III, o reconhecimento da
ANVISA 2020 (100% de adesão aos indicadores de estrutura e de processo de Avaliação
Nacional de Práticas de Segurança do
Paciente) e a Certiﬁcação do GPTW – Melhores empresas para se trabalhar.
E, ﬁnalmente, como resultado do olhar para
as nossas pessoas e a garantia de processos
seguros, alcançamos também ótimos resultados nos aspectos ﬁnanceiros e contábeis, o
que nos permite continuar investindo nesse
caminho. Pois mesmo com todo o cenário
contrário, conseguimos avançar em nossos
objetivos de melhorar o hospital.
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Queremos deixar um agradecimento aos
nossos gestores, colaboradores, médicos e
parceiros que contribuíram de forma fundamental para que chegássemos ao ﬁnal de
mais um ano tão desaﬁador, de forma tão
gratiﬁcante. Obrigado por acreditarem em
nosso projeto e por cumprirem de forma tão
brilhante o seu papel nessa jornada. Obrigado ao apoio da Diretoria e Conselho, sem o
qual não seria possível atingir esses resultados. Aos nossos clientes, parceiros, fornecedores e instituições ﬁnanceiras que nos prestigiaram e nos apoiaram com o suporte
necessário, muito obrigado.
Assim, ainda com muita perseverança e resiliência, entramos em 2022 esperançosos que
estejamos próximos da volta à tão sonhada
“normalidade”. Que esta esperança nos
fortaleça e se consolide, mesmo sabendo que
o mundo e as pessoas não são mais os
mesmos, mas com a certeza de que os aprendizados e experiências adquiridos, nos façam
pessoas melhores para tornarmos, como consequência, o nosso mundo melhor, em especial para as futuras gerações.
E por aqui, seguimos com nosso propósito de
transformar, diariamente, o Hospital Santa
Catarina de Blumenau em um lugar melhor
para as pessoas, sejam elas clientes, colaboradores ou médicos.

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

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

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.

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

CONSELHO FISCAL
Edson Anuseck | Efetivo
Erich Ralf Duebbers | Efetivo
Maro Marcos Hadlich Filho | Efetivo
Ernoe Eger | Suplente
Jean Carlo Gueths | Suplente
Ricardo Stodieck | Suplente

DIRETORIA
Hans Martin Meyer | Presidente
Adelino Sasse | Vice-presidente
Hercílio Baumgarten | Diretor Administrativo
Flávio Roberto Busse | 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

Composição dos Orgãos: 01/01/2021 até 31/12/2021
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Organograma
Conselho
Administrativo
Superintendência Geral
Maciel Costa

Direção Clínica

Secretaria Administrativa
CCIRAS
Comissão de Controle
de IRAS

Superintendência Médica
Dr. Humberto B.
Tridapalli

Superintendência
Administrativa/Financeira
Mauricio de Andrade

Superintendência
Assistencial
Ernandi D. S. Palmeira

Superintendência de
Operações
Genemir Raduenz

Jurídico

Assistência Espiritual
Walmor Weingärtner

LGPD

Gestor Médico Qualidade

Supervisão de Controladoria
Volnei Willemann

Supervisão de CTI Adulto
Soraya Bachmann

Supervisão de Manutenção
Hospitalar
Manuela P. Campestrini

Gestor Médico SCIRAS

Supervisão de Gestão da
Qualidade
Karina P. Paris

Supervisão das Clínicas
Assistenciais
Luciana Perosso

Supervisão de Tecnologia
da Infrmação
Gustavo Weingärtner

Gestor Médico Centro
Cirúrgico

Supervisão da BluImagem
Maria D. de Souza

Supervisão da
Materno-Infantil
Anemir M. K. Ciotti

Supervisão de Farmácia
Andiara L. F. Neuwiem

Gestor Médico
Pronto-Atendimento

Coordenação Técnica
André Ferreira Antiquera

Supervisão de Bloco
Cirúrgico
Vânia M. Krause

Supervisão de Nutrição
Verônica A. Suringar

Gestor Médico Instituto
de Ensino e Pesquisa

Supervisão de
Relacionamento com o Cliente
Scheila Eccel

Supervisão de
Pronto-Atendimento
Gisele da Silva

Supervisão de Governança
Keity K. G. Fragoso

Gestor Médico IEP

Supervisão de Negócios
Nair F. C. Schlinwein

Coordenação do Controle
de IRAS
Caroline Lazzarini

Supervisão de Recursos
Humanos
Sirlete A. L. Krug

Gestor Médico Agência T.

Supervisão de Contas
Hospitalares e das Clínicas
Ivonete Frigotto Bombasar

Serviço de Apoio Médico

Gestor Médico Risco Legal

Gestor Médico Clínicas

7

Governança e
Sustentabilidade
O Mapa Estratégico foi construído a partir de
cinco perspectivas:

Para uma gestão sustentável, buscamos em
nossas ações o desenvolvimento de boas práticas de governança, seguindo os princípios
do Mapa Estratégico que 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.

• 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
aos stakeholders, em quais processos internos devemos ser excelentes?
• Aprendizagem e Crescimento: Para otimizar nossos processos, como nossa organização deve aprender e inovar?

Do ponto de vista mais amplo, o mapa é uma
importante 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 que são sintetizados em um painel de
controle.

Mapa Estratégico
Assegurar a sustentabilidade econômica e social da instituição

Social e
Financeiro

Garantir geração de caixa e buscar novas fontes
de investimento para o crescimento sustentável

Atrair e ﬁdelizar clientes com atendimento seguro, empático e eﬁciente

Processos
Internos

Aprendizagem
e Crescimento

Contribuir para uma
comunidade
saudável

Mercado

Comunidade

Fortalecer-se como hospital
geral com especialidades ênfase

Direcionar Ensino e
Pesquisa para geração
de conhecimento

Fortalecer a imagem
institucional

Ser efetivo na geração de
negócios e no relacionamento
com operadoras e mercado

Garantir qualidade e
segurança

Garantir um ambiente
receptivo, transparente
e colaborativo

Corpo clínico e
clinicas parceiras

Clientes e
Pacientes

Grupos
de relação

Racionalizar custos mantendo a qualidade

Expandir
geograﬁcamente

Promover atualização e
gerenciamento das
melhores práticas médicas

Garantir processos eﬁcientes e
melhor uso da capacidade instalada

Promover alinhamento
do corpo clínico e clínicas
à gestão organizacional

Fomentar cultura de
inovação e novos negócios

Fortalecer a gestão e governança

Atrair, desenvolver e reter equipes
de alta performance para suportar
as operações e o crescimento
(colaboradores e corpo clinico)

Garantir soluções tecnológicas e
de infraestrutura para o atendimento aos clientes e gestão do
complexo hospitalar
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Premiações e
Reconhecimento
Em 2021, fomos reconhecidos, através do
Programa de Validação de Boas Práticas,
como o primeiro hospital do Sul e um dos
poucos do país com ações de prevenção de
Tromboembolismo Venoso (TEV) aprovadas
pelo Instituto Brasileiro para Segurança do
Paciente (IBSP).
O reconhecimento foi concedido em agosto
de 2021 e o objetivo é garantir a efetividade
das medidas preventivas de TEV.
Outro reconhecimento importante é o selo
ANVISA 2020, concedido aos hospitais que
alcançam 100% de adesão aos indicadores de
estrutura e de processo de Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente.
A avaliação é uma estratégia para promover a
cultura da segurança, gestão de riscos e
aprimoramento da qualidade por meio da

implementação das boas práticas em serviços de saúde. Uma grande conquista, especialmente por conta dos desaﬁos que enfrentamos com a pandemia.
Além disso, mantivemos conquistas como a
Acreditação com Excelência, concedida pela
Organização Nacional de Acreditação e a
certiﬁcação JCI, concedida pela Joint Commission Internacional.
Para fechar os reconhecimentos, conquistamos o selo Aprendiz Legal 2020, por gerar e
criar oportunidade para que os jovens se qualiﬁquem proﬁssionalmente, priorizando seu
desenvolvimento social e humano e mantivemo-nos entre os Melhores Hospitais do
Brasil para se trabalhar, ocupando a 14ª posição.

Ser uma instituição de saúde preocupada com a melhoria contínua aumenta ainda mais a nossa
responsabilidade. São diversas acreditações, selos e prêmios que demonstram o compromisso
do nosso hospital com a saúde das pessoas.
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JCI
Somos reconhecidos como centro de excelência internacional pela Joint Commission
International (JCI), o mais importante órgão
certiﬁcador da qualidade de instituições de
saúde no mundo. A certiﬁcação tem validade
de três anos e comprova níveis de excelência
no atendimento, gestão, infraestrutura e
qualiﬁcação proﬁssional.

ONA
Desde 2016, mantemos a certiﬁcação da ONA
nível 3, concedida pela Organização Nacional
de Acreditação aos hospitais com excelência
em gestão. Na prática, a ONA 3 signiﬁca que
a nossa instituição possui uma equipe operacional totalmente alinhada com a segurança
do paciente e a qualidade assistencial.

GPTW
Apesar de atuar fortemente como consultoria
voltada para a gestão do clima organizacional, o Great Place To Work é reconhecido
principalmente pelos rankings que elegem as
melhores empresas para se trabalhar. Somos
certiﬁcados pelo GPTW desde 2017.

ANAHP
Desde 2017, fazemos parte do seleto grupo de
hospitais da Associação Nacional dos Hospitais Privados (ANAHP), como Associado
Titular. Um título concedido somente às
instituições com acreditação nacional em
nível de excelência. Dentre os diversos benefícios da relação está o de comparar as nossas
práticas, dados e indicadores com as dos
demais hospitais do grupo, um incentivo a
mais à melhoria contínua.

Rede Sentinela
Membro da Rede Sentinela da Vigilância
Sanitária desde 2011, atuamos em parceria
com outros serviços de saúde para monitorar
e relatar problemas adversos relacionados a
produtos, equipamentos e procedimentos. O
objetivo é mais segurança e qualidade para
pacientes e proﬁssionais de saúde.
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ODS
Integramos o Movimento Nacional ODS
Santa Catarina, um movimento social constituído por voluntários com a ﬁnalidade de
contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da sociedade catarinense, visando cumprir com os compromissos da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada pelos países membros da ONU.

Sustentabilidade Digital
Através da assinatura eletrônica nos documentos, preservamos árvores e água e evitamos a emissão de dióxido de carbono (CO2).
O selo Gopaperless é disponibilizado pela
D4Sign, a maior plataforma de assinatura
eletrônica do Brasil.

Aprendiz Legal
Geramos e criamos oportunidades para que
os jovens se qualiﬁquem proﬁssionalmente,
priorizando seu desenvolvimento social e
humano e, por isso, recebemos o selo Aprendiz Legal pelo segundo ano consecutivo.

IBPS
Fomos reconhecidos, através do Programa de
Validação de Boas Práticas, como o primeiro
hospital do Sul e um dos poucos do país com
ações de prevenção de Tromboembolismo
Venoso (TEV) aprovadas pelo Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP).

ANVISA
Reconhecidos pela Anvisa em 2020, somos
um dos poucos hospitais do Brasil a alcançar
100% de adesão aos indicadores de estrutura
e de processo de Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente. A avaliação
visa promover a cultura da segurança, gestão
de riscos e aprimoramento da qualidade em
serviços de saúde.
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Desempenho
econômico
Nossos 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 nosos 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 e no resultado líquido, em função da demanda crescente por serviços e procedimentos de alta complexidade.

INDICADORES FINANCEIROS 2021
Margem Líquida

7,02%

Ebtida s/ Receita Líquida

11,20%

Receita Líquida

152

Leitos operacionais

164.696.766

41.354
Pacientes-dia
Total de pernoites de
pacientes durante o ano

5,15

Média de permanência
do paciente em dias

78,5%

Taxa de ocupação

12

As receitas operacionais cresceram 24% em relação a 2020, para R$ 164 milhões, e o Ebtida
alcançou R$ 18,4 milhões, sendo 11,20% em relação a receita líquida.

Indicadores de Produção
Nosso principal objetivo é oferecer aos pacientes um atendimento médico integrado e de excelência, abrangendo um ciclo completo.
Com isso, buscamos qualiﬁcar cada vez mais o atendimento por meio de investimentos contínuos em inovação tecnológica, capacitação proﬁssional e modernização e ampliação do espaço
físico do complexo hospitalar.

INDICADORES DE PRODUÇÃO 2021
Internações

708*

Leitos Operacionais

152

Taxa de Ocupação
Cirurgias

78,5%*
566*

Atendimentos PA

2.246*

Exames Bluimagem

8.015*

Quimioterapias

161*
*média mensal
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Investimento em colaboradores
Para 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$2.535.735
Alimentação

R$3.317.392
Plano de Saúde

R$3.021.873
Prêmios

R$83.856
Brinde de Natal

R$154.388

Eventos para colaboradores
e família

R$83.247

Cursos e Treinamentos

(Assiduidade, Auxílio Creche e Prata da Casa)
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Qualidade
Em nossas ações, a cultura de segurança é a base para desenvolver um trabalho na busca de
melhorias contínuas das práticas assistenciais e 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 com o objetivo de entender a percepção dos colaboradores assistenciais em relação ao tema. Assim, são sinalizados os gaps que
precisamos focar nossas ações de melhorias.
Para realizar a pesquisa, utilizamos o formulário Hospital Survey on Patient Safety Culture
(HSOPSC) que mede 12 dimensões, sendo três relacionadas ao hospital e sete 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.

75%

75%

75%

73%

2018

2020

2019

2021

*Acima de 75% o hospital tem as dimensões da cultura de segurança fortalecidas.
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Metas Internacionais
de Segurança
Preocupados em manter um cuidado seguro e
de qualidade em todas as etapas do processo,
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) trabalharam constantemente para a melhoria dos processos e capacitação das equipes.
Os grupos se reúnem periodicamente com o
objetivo de analisar resultados, auditorias,
ações de melhorias e capacitações/campanhas
institucionais. Assim, tanto colaboradores
quanto pacientes ajudam a tornar nosso hospital cada vez melhor.
A Liga de Segurança, personagens importantes na educação dos colaboradores, através
de ações lúdicas, se mantém ativa para lembrar da busca constante por segurança.

Abril pela Segurança
Em 2021 retomamos as atividades que haviam sido adaptadas em função do COVID-19. Nesse
ano, foi organizado uma campanha na qual os colaboradores podiam fazer vídeos relacionados
às metas internacionais de segurança do paciente para concorrer a brindes no ﬁnal da campanha, além de trabalharmos em parceria com os grupos interdisciplinares, jogos como complete
a frase, caça-palavras, verdadeiro ou falso entre outros para fortalecer as metas individualmente.
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Protocolos
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. No
último ano, 2021, a nossa média ﬁcou em
15,62%.

Dor torácica
No ano de 2021, obtivemos média de 0,98%
de mortalidade dos pacientes com diagnóstico de síndrome coronariana aguda, 14% dos
pacientes receberam o diagnóstico de
SCA/ST e 85% diagnóstico de SCA/SST. A
média foi de 8 minutos para ECG realizados
em até 10 minutos.

Tromboembolismo
(TEV)

Venoso

No ano de 2020 recebemos o certiﬁcado de
validação de boas práticas ao protocolo de
TEV pelo Instituto Brasileiro para Segurança
do Paciente (IBSP). A conformidade com o
protocolo no ano de 2021 foi de 88,64%.

Acidente
(AVC)

Vascular

Cerebral

Em 2021, obtivemos uma mediana de 73
minutos, no Porta X Imagem, ou seja, entre a
entrada do paciente e a realização do exame
de imagem. O protocolo está em processo de
melhoria, substituímos a escala ROSIER pela
escala LAPPS em busca da adesão das equipes
e melhoria do processo.

Deterioração Clínica - MEWS
O protocolo de Deterioração Clínica 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.
Após a veriﬁcação dos sinais vitais, é gerado
o escore de deterioração em tempo real. O
enfermeiro é acionado para avaliação,
quando o paciente apresenta escore três.
Em 2021, a taxa de adesão médica para avaliação do paciente antes de 30 min foi de
61,7%. Desde a implementação do protocolo
de Deterioração Clínica, a maioria dos óbitos
na enfermaria foram de pacientes paliativos.
O número é analisado mensalmente pela
nossa Comissão de Óbito.
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Apendicite
O Protocolo de apendicite foi implantado em 2021, para estabelecer uma rotina de atendimento
aos pacientes com suspeita de apendicite aguda. O objetivo é aumentar a precisão do diagnóstico, deﬁnir o método de investigação mais adequado, avaliar e tratar riscos, além de deﬁnir o
melhor tratamento e controle dos sintomas.

0
Taxa de mortalidade

0

Taxa de conversão
para cirurgia aberta

Painel de Monitoramento dos Pacientes
Melhorar a gestão e desfecho clínico dos pacientes internados. Esse é o objetivo da nova ferramenta implementada nas unidades clínicas da nossa instituição em 2021, o Painel de Monitoramento dos Pacientes.
Esse painel contém parâmetros hemodinâmicos baseados nas melhores práticas assistenciais,
que são observados constantemente pela equipe do gerenciamento de risco.
Ao identiﬁcar situações que estejam fora do programado, a equipe assistencial é acionada e
realiza as intervenções necessárias para garantir o melhor cuidado ao paciente.
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Auditorias
Auditoria Externa
A nossa caminhada é pautada na busca e manutenção das certiﬁcações de qualidade desde 2012
com a certiﬁcação ISO 9001. Desde então, já alcançamos a certiﬁcação máxima de acreditação
nacional (ONA) e internacional (JCI).
O ano de 2021 foi marcado pela manutenção das certiﬁcações, como a avaliação de manutenção
da ONA, realizada em novembro. Avaliação essa que evidenciou a continuidade do crescimento
em busca da excelência com os ciclos de melhoria constantes.

Auditoria Interna
As Auditorias Internas e dos processos terceirizados são conduzidas para veriﬁcar a adequação
do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). Ou seja, para saber se ele está efetivamente implementado e mantido conforme as 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 dos resultados.
O Plano de Auditorias leva em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a
serem auditados. Os resultados são consolidados pelo Setor da Qualidade, na forma de informações gerenciais para a nossa Superintendência.
No ano de 2021, retomamos as auditorias presenciais e foram realizados 100% das auditorias
propostas.

Cumprimento do Plano de Auditoria

2020: 93%
2021: 100%
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Metodologia
Lean
Desde o segundo semestre de 2020, implementamos o lean como ferramenta de gestão para
trazer excelência operacional aos processos e redução de desperdícios.
O processo do paciente cirúrgico é um dos trabalhos que está sendo desenvolvido com base
nessa ferramenta. Ele engloba as etapas desde o agendamento do procedimento até a conta
faturada.
Esse trabalho gerou 8 projetos de melhorias, todos desenvolvidos na metodologia A3, dois deles
já entregues e 6 ainda em desenvolvimento.

Semana da
Qualidade
Durante a X Semana de Qualidade, realizada
em novembro, montamos o circuito da qualidade com 4 jogos dinâmicos: jogo dos 7
erros, descarte de resíduo adequadamente,
pinball das metas internacionais e quiz.
Os colaboradores puderam revisar conceitos
e participar do sorteio de prêmios.

20

Relação com o
Corpo Clínico
Construir relações de parceria, conﬁança,
ganho mútuo e transparência com o corpo
clínico é fundamental para nosso Planejamento Estratégico. Ao ﬁnal de 2021, 361
médicos de diversas especialidades fazem
parte do nosso corpo clínico.
A gestão médica procura estabelecer participação ativa do Corpo Clínico no processo
assistencial, assegurando sua estruturação e
organização de modo a garantir a melhoria
constante e a adequação da atuação proﬁssional às necessidades dos pacientes e às
melhores práticas médicas.
A Central de Relacionamento Médico é o
nosso principal canal de comunicação com o
corpo clínico. Seus principais objetivos são
facilitar a interação com os médicos e servir
de apoio para a sua atuação no dia a dia.

A principal mudança em 2021 foi o desenvolvimento do processo de avaliação médica. A
atuação do médico do nosso Corpo Clínico,
atualmente, é medida pela sua produção,
qualidade e participação no meio cientíﬁco,
através de artigos e pesquisas. Essa avaliação,
que antes era esporádica, passa a ser contínua. Através desse novo serviço, será possível
conferir os indicadores que irão demonstrar
como está a performance do médico,
individualmente, em relação ao restante do
Corpo Clínico.
No último ano, o nosso corpo clínico se destacou pela excelência dos resultados clínicos
frente à pandemia da COVID-19, mortalidade
zero nas síndromes coronárias agudas e posição de destaque nacional com programa de
prevenção de tromboembolismo pulmonar.
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Serviço de Atendimento
ao Cliente (SAC)
Em 2021, o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) iniciou a pesquisa de satisfação através da plataforma digital Tracksale. Dessa forma, contabilizamos um total de 4.535 Promotores,
ou seja, clientes que nos deram as notas entre 09 e 10. Foram respondidas um total de 5.166 pesquisas.

Metodologia NPS
O indicador de satisfação e de ﬁdelização do cliente é analisado mensalmente na reunião de
análise dos indicadores. Neste momento, são realizadas discussões para traçar os planos de
melhorias.
Participam desta reunião os gestores das áreas de Qualidade, Recursos Humanos e Controladoria, assim como os Superintendentes.
Os números abaixo representam os indicadores de satisfação e de ﬁdelização do cliente em
2021:

87 NPS
Satisfação

91 NPS
Fidelização

Classiﬁcação dos Clientes

Promotores: 4.535
Neutros: 449
Detratores: 214
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Instituto de Ensino
e Pesquisa (IEP)
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.
Para permitir que os proﬁssionais de saúde tenham acesso ao avanço do conhecimento humano
nas mais diversas áreas ligadas à saúde, também promovemos seminários, palestras e simpósios.

Programas de Residência
Médica
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.
O Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral foi aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica em 2019, enquanto
o programa de Cardiologia recebeu a aprovação em 2020. Todos os programas oferecidos
pela nossa instituição são credenciados
junto ao MEC/CNRM.
A Residência Médica é oferecida na modalidade de ensino de especialização destinada
aos médicos. É caracterizada por treinamento em serviço em regime de dedicação exclusiva, funcionando em instituições de saúde,
universitárias ou não, sob a orientação de
proﬁssionais médicos.

Estrutura
Nosso Instituto está estruturado para oferecer produtos educacionais, eventos cientíﬁcos e pesquisas na área de saúde. Os eventos
são disponibilizados ao mercado em geral, de
acordo com o público-alvo esperado, através
do site: www.iephscblumenau.com.br
Em 2021, abrimos o processo seletivo para
seis áreas, em parceria com a Associação
Catarinense de Medicina (ACM) e a Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS).
Foram oferecidas oito vagas para residentes
do primeiro ano (R1).
No processo seletivo de 2021, 263 médicos se
inscreveram, o equivalente a 32,8 candidatos
por vaga. O gráﬁco abaixo demonstra a evolução do número de inscritos no processo seletivo para os programas de residência médica
ao longo dos anos.
204

197

204

195

156

212

263

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

23

Em 2021, cinco médicos residentes concluíram sua formação conosco. Assim, os formados entre
2010 e 2021 totalizam 39 médicos especialistas. Desses, treze ingressaram em nosso Corpo
Clínico.

Cursos de Especializações
Com a proposta de suprir a demanda existente, disponibilizamos serviços educacionais
através de cursos de especialização e atualização, além de seminários, palestras e simpósios. Em 2021 foi ofertado apenas cursos
de especialização.

PÓS-GRADUAÇÃO

MODALIDADE

N° DE ALUNOS

Psicanálise da
Clínica a Cultura

Presencial

21

Psicopatologia da
Infância e
Adolescência

Presencial

20

Fisioterapia
Hospitalar

Presencial

18

Psicanálise da
Clínica a Cultura

On-line

40

Psicologia Hospitalar
e da Saúde

On-line

20

Psicopatologia da
Infância e
Adolescência

On-line

45

Ao lado conﬁra os cursos ofertados e o
número de matriculados.

*Totalizando 164 alunos matriculados

Gestão de Pessoas
As 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. Principalmente, se levarmos em conta as estruturas hospitalares,
caracterizadas pela elevada complexidade.
Neste contexto, a Gestão de Pessoas assume papel estratégico e precisa encontrar formas de
alinhar a sustentabilidade ﬁnanceira às necessidades dos pacientes, oferecendo uma assistência
cada vez mais qualiﬁcada e segura.

Perﬁl dos Colaboradores

357

Admissões

999

Colaboradores

795

204

Mulheres

Homens

Faixa etária

16
Idade do colaborador
mais jovem

36,5
Idade média dos
colabradores

78
Idade do colaborador
mais velho
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Escolaridade

1° grau incompleto

6,1%

1° grau completo

7,9%

2° grau completo

61,06%

Superior completo

18,61%

Pós-graduação

6,3%

Capacitação e
Desenvolvimento
Em uma Instituição complexa como a estrutura hospitalar é fundamental que a gestão
de pessoas atue de forma estratégica. Para
isso é preciso buscar formas de atender às
necessidades dos negócios em equilíbrio com
o desenvolvimento e melhoria do desempenho
de cada colaborador e consequentemente da
Organização como um todo. A excelência no
atendimento ao cliente depende de todos os
cargos dentro da Organização, seja aqueles
que lidam direta ou indiretamente com o
paciente.

É neste cenário que reside o princípio fundamental da busca incessante pelo alinhamento da equação entre a qualidade de vida,
bem-estar e felicidade e a produtividade,
qualidade e rentabilidade organizacional. ”
Nessa ótica, buscamos a atenção autêntica
aos seres humanos que compõem esta organização, e não apenas aos colaboradores,
entendendo estes como o patrimônio fundamental e estratégico da empresa.

A busca incessante dá-se para o estabelecimento e manutenção da saúde da Organização, entendendo organização saudável, como
coloca CSIKSZENTMIHALYI (2004) como:
“construções humanas, dotadas de propósitos signiﬁcativos, que são percebidos, sentidos e compartilhados.
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Absenteísmo
Absenteísmo é o indicador que trata das faltas do funcionário, sejam faltas injustiﬁcadas, justiﬁcadas, atrasos ou afastamentos.
Percebe-se que com as ações realizadas anteriormente pela Instituição: ampliação da carga
horária do médico do trabalho e laboratório de ﬁsioterapia obteve-se um número menor do que
no ano anterior, no que diz respeito aos afastamentos.
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Turnover
É o ﬂuxo de rotatividade de novas entradas e desligamentos de colaboradores de uma empresa.
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Para compreender os motivos de desligamentos e ouvir o colaborador, realizamos uma entrevista de desligamento com todos os colaboradores no momento da sua rescisão.
As maiores razões de saídas dos colaboradores dizem respeito a questões e necessidade pessoais,
busca por crescimento proﬁssional e melhores remunerações.
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Valorização
do Colaborador
Aproveitamento Interno
Uma das formas do colaborador ter a perspectiva de crescimento proﬁssional é o processo de
seleção interna. Neste cenário, o olhar interno para o preenchimento de vagas constitui um
importante fator motivador na busca pelo aprimoramento dos colaboradores. Além de atender
às necessidades da empresa, valoriza o colaborador que se desenvolve e cresce proﬁssionalmente.

PROMOÇÕES POR ANO
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Datas Comemoradas com
os Colaboradores
Em virtude da pandemia e da necessidade de
isolamento social, a maior parte dos eventos
foram adaptados ou cancelados.
O Dia das Mães foi celebrado com a entrega
de um mimo para todos as mães colaboradoras, enquanto o Café Prata da Casa foi oferecido apenas para os colaboradores que ﬁzeram 25 anos de casa.
O aniversário do Hospital foi celebrado com
os colaboradores com um almoço e jantar
especial, além de atividades que estimulavam o sentimento de pertencimento como
exposição de materiais e móveis que marcaram a história da Instituição, o painel mãos
que cuidam que materializou a marca das
mãos de alguns colaboradores entre outros.
A Semana de Humanização, por sua vez, destacou o tema "Diversidade". Durante a
semana os colaboradores foram divididos em
equipes e tiveram que usar a criatividade
para apresentar a diversidade exposta entre
os membros da equipe. A mostra rendeu uma
bela exposição que ainda pode ser prestigiada por colaboradores e pacientes no corredor
próximo ao Restaurante.
A festa do Dia das Crianças para os ﬁlhos dos
colaboradores não aconteceu por ser uma
festa grande que reúne mais de 500 pessoas.
A data foi celebrada apenas com as crianças
internadas, que além de ganharam um mimo
da instituição, um cardápio diferente ainda
receberam a visita do Mickey Mouse.
Para fechar os eventos e celebrar o Natal e
chegada de um ano novo, todos os colaboradores receberam um kit de natal com Chester, além de almoço e jantar especial.
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Treinamentos
Comportamentais
Para desenvolver os nossos colaboradores de forma contínua, no decorrer do ano, são realizados
muitos treinamentos comportamentais. Em 2020 e 2021, devido a pandemia, o cronograma previamente deﬁnido sofreu ajustes. Desse modo, as palestras e treinamentos previstos foram
realizados através da Plataforma MedPortal, instrumento disponibilizado a todos os nossos
colaboradores.

Plantando Bem-Estar

Resultado PERMA

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 na Organização e, consequentemente, para os melhores
resultados da empresa.

No primeiro semestre de 2018, no início do
Programa Plantando Bem-estar o resultado
geral do PERMA foi de 94,62, enquanto em
2019, 2020 e 2021, os resultados foram
respectivamente: 95,49%, 94,44% e 94,04%.
Analisando os elementos separadamente os
resultados variaram entre 89,78% e 98,31%,
como pode ser observado no gráﬁco abaixo.

Diante da Pandemia, realizamos ações
online, pesquisas, informativos periódicos do
“Momento Psicovida” com informações
sobre Saúde Mental, assim como atendimento da Psicologia a qualquer colaborador que
sentisse a necessidade.

2019

2020

2021

EMOÇÕES POSITIVAS

91,26%

91,42%

89,78%

ENGAJAMENTO E INTERESSE

97,60%

94,40%

96,46%

SENTIDO

93,44%

92,72%

92,46%

REALIZAÇÃO

98,31%

97,12%

97,05%

RELAÇÕES POSITIVAS

95,87%

95,01%

94,49%

Emoções Positivas
Engajamento
Relacionamento
Propósito
Realização

Embora tenha sofrido pequena diferença, foi a queda mais representativa,
entre os anos de 2020 e 2021, de 1,7%.

Estes foram os elementos menos afetados por alterações entre os anos de 2020 e 2021.
A diferença média é representada por menos de 0,3%.

Permanece sendo o aspecto PERMA com maior índice.
Em 2021, o aumento foi de 1,45%.
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Processo de 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.
Todos os colaboradores que completam 1 ano de casa ou mais passam por avaliação. Em 2021,
foram realizadas 82% das avaliações enviadas.

Educação
Corporativa
Implantado em 2005, o nosso Serviço de
Educação Corporativa (SEC) tem como objetivo capacitar e desenvolver colaboradores
através de um conjunto de ações sistematizadas, que permitem a aquisição de novos
conhecimentos, habilidades e atitudes. Essas
ações promovem nos colaboradores a
consciência de que cada indivíduo é responsável por seu aprendizado e desenvolvimento.
Esses objetivos são alinhados à 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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A estrutura compreende ainda um laboratório de informática para práticas no sistema
de gestão hospitalar e treinamentos disponibilizados na plataforma digital. O local é
equipado com computadores com acesso à
internet e uma televisão.
Entre as principais atividades do SEC, destacam-se:
• Gerenciamento e execução dos ‘Treinamentos Técnicos Direcionados’ para os
novos colaboradores de enfermagem, nutrição, farmácia, governança e terceiros.
• Acompanhamento e apoio logístico às
atividades educativas entre capacitações e
treinamentos setoriais e institucionais,
palestras e workshops.
• Participação em comissões institucionais.
•Desenvolvimento, gravação, edição e disponibilização de treinamentos em plataforma
virtual de aprendizagem.
•Gerenciamento de adesão aos treinamentos
disponíveis.
A plataforma virtual de ensino a distância utilizada pela nossa instituição é o Medportal (AVA).
O objetivo é disponibilizar treinamentos remotos, que não necessitam ser aplicados de forma
presencial, facilitando à adesão e dispondo da praticidade de ser realizado no melhor tempo
para o colaborador.
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Lançamento do logo
do Projeto Bem-estar
O Projeto Bem-estar contempla todas as atividades e práticas relacionadas à qualidade de vida
do colaborador, entre eles o Ambulatório de Fisioterapia, o Programa Nascer Bem, a Psicologia
Clínica do Trabalho e diversos outros projetos.

33

Segurança e
Saúde
Promover 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 nosso Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).
A equipe é responsável pela elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Programa de Controle
Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO).
Entre os projetos que visam a segurança dos colaboradores, destacam-se:

Comissão de Prevenção de
Riscos de Acidentes com
Materiais Perfurocortantes
O objetivo é estabelecer diretrizes para a
elaboração e implementação de um plano de
prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes com a probabilidade de
exposição a agentes biológicos.

Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA)
O objetivo é buscar o comprometimento dos
colaboradores na prevenção de acidentes,
através da sensibilização e informação. Essa
comissão é responsável pela realização da
Semana Interna de Prevenção de Acidentes
de Trabalho (SIPAT) e Semana de Prevenção
de Acidentes de Trabalho com Material Perfurocortante.

Comissão de Proteção
Radiológica
O objetivo é propor e aplicar critérios de
radioproteção para os colaboradores que
trabalham com radiação ionizante e para os
clientes que utilizam o serviço.

Serviço de Psicologia Clínica
para colaboradores:
Projeto Cuidar
O objetivo é favorecer o bem-estar emocional
do colaborador através do atendimento
psicológico clínico;
Acolher e acompanhar colaboradores em
sofrimento psíquico, com ou sem diagnóstico
em saúde mental;
Acompanhar colaboradores em afastamento
por diagnósticos em saúde mental.
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Programa de Qualidade
de Vida - Ambulatório de
Fisioterapia
Esse serviço tem o objetivo de avaliar, acompanhar e promover o cuidado por meio de
terapias que visam à prevenção e o tratamento de doenças relacionadas ao trabalho.

Brigada de Emergência

Comitê de Inclusão e
Diversidade

A nossa Brigada de Emergência é composta
por colaboradores voluntários distribuídos
em diversos setores, conforme preconizam a
Norma Brasileira Nº 14.276 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a IN
28 - CBMSC DAT.

O grupo que compõe o Comitê de Inclusão e
Diversidade é composto por Assistente
Social, Analista de Capacitação, Assistente de
Pessoal, Engenheira de Segurança do Trabalho, Enfermeira do Trabalho, Psicóloga Clínica, Auxiliar de Pessoal, Assistente de Comunicação, Superintendente Geral e Supervisora Assistencial.
Faz parte das responsabilidades desse
comitê: captar novos colaboradores com
deﬁciência, auxiliar os colaboradores com
deﬁciência para serem devidamente incluídos, realizar ações de sensibilização e realizar
adaptações no ambiente de trabalho.
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Gestão de
Leitos
Para aprimorar nossos ﬂuxos relacionados ao gerenciamento de leitos e tempo nos processos,
amadurecemos nossa gestão buscando ser mais eﬁcientes e assertivos na utilização da nossa
capacidade instalada. As tabelas abaixo demonstram os indicadores mensurados, apresentando
os resultados alcançados em 2021.

78

,48%

Taxa de ocupação

1

,27

Índice de intervalo de
substituição em dias

149

min

Tempo da alta até
a saída real

Clínica de Diagnóstico
por imagem (Bluimagem)
Em 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.

Nossos Serviços
• Raios X Digital Simples e Contrastado.
• Ultrassom Geral e com Doppler.
• Mamograﬁa Digital.
• Densitometria Óssea.
• Tomograﬁa Computadorizada Multislice de
64 canais e 160 canais.
• Ressonância Magnética 1,5T e 3,0T.
• Procedimentos Intervencionistas: Biópsias
e Punções.
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Exames Realizados
A Bluimagem realizou 96.240 exames em 2021. Desses, 4.811 foram mamograﬁas, 37.276 radiograﬁas, 11.785 ressonâncias, 14.151 tomograﬁas, 1.423 densitometrias e 26.794 ultrassonograﬁas.

Densitometrias | 1.423
Mamografias | 4.811
Ressonâncias | 11.785
Radiografias | 37.276

Tomografias | 14.151

Ultrassonografias | 26.794

Satisfação do Cliente
Desde setembro de 2017, nosso 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 2021.

38

Tecnologia da
Informação (TI)
Criação de Dashboard
Os dashboards foram desenvolvidos em 2021
para atender demandas especíﬁcas como
substituir relatórios e permitir o acompanhamento e exibição de indicadores-chaves de
performance métricas.

Implantação de TWS
Para entregar os resultados de maneira on
line e evitar a impressão de laudos e exames
implementamos diversas melhorias no TWS.

Certiﬁcação Digital
Para evitar o desperdício e os custos com
impressões, implantamos a certiﬁcação digital. Por meio deste projeto, documentos do
prontuários que estiverem assinados digitalmente não precisarão ser mais impresso. Em
2021, a certiﬁcação digital foi incluída
também nos documentos do Centro Cirúrgico.

Checagem Agência
Transfusional
A dupla checagem da bolsa de sangue na
agência transfusional também foi digitalizada evitando a impressão da prescrição e de
novas etiquetas.

Painel de Cirurgias na
Recepção
O Painel de informações de cirurgia foi outra
ferramenta importante para a nossa instituição, além de permitir que o cliente observe o
resumo das informações evita a impressão de
relatórios.

Atas TASY
Ainda pensando em sustentabilidade,
implantamos as Atas com assinatura diretamente no Tasy.

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. Em 2021, foram 16 setores migrados completamente e 10 setores em andamento.

Quadro Digital TI
Um quadro digital para indicar a localização
da equipe da TI e substituir o quadro branco,
reduzindo a utilização de canetão e geração
de resíduos.
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Relação com
Fornecedores
Nossa cadeia de suprimentos é composta de diversas categorias de produtos, desde medicamentos e produtos médicos até alimentos e serviços. Em 2021, 967 fornecedores atenderam a nossa
instituição e movimentaram um volume de R$ 97 milhões, distribuídos entre as diversas categorias.
Aqui, adotamos critérios de padronização, planejamento e avaliações de custo-efetividade-qualidade para garantir o abastecimento de acordo com os padrões de excelência e qualidade e
manter o equilíbrio ﬁnanceiro da operação. Essas atividades são conduzidas por um Comitê
Multidisciplinar formado por lideranças das áreas médica, assistencial, farmácia e suprimentos.
Em 2021, o ﬂuxo de abastecimento foi signiﬁcativamente afetado pela pandemia da COVID-19.
Embora tenhamos enfrentado desaﬁos importantes ao longo de 2020, o ano de 2021 trouxe
desaﬁos ainda maiores com o elevado número de pacientes em unidades de terapia intensiva
gerando demandas sem precedentes de anestésicos e neurobloqueadores ao mesmo tempo em
que havia indisponibilidade do mercado e restrições importantes de fornecimento, o que impactou em aumentos signiﬁcativos de custo.

Outras categorias | 23%
Medicamentos | 38%

Serviços | 20%

OPME | 19%

Os custos relacionados aos anestésicos e neurobloqueadores, além de outros utilizados nas unidades de terapia intensiva, registraram aumentos de preços de até 900%. Várias frentes de negociação e aquisição foram abertas, inclusive por meio de importação direta em virtude do desabastecimento do mercado nacional.
No auge da pandemia, em março e abril, metade do valor do estoque se referia aos produtos
(SKU’s) vinculados ao tratamento exclusivo da COVID-19 e apresentavam, de alguma forma,
restrição de oferta. Dos 2.647 produtos em estoque, apenas 137 produtos, caracterizados como
críticos em função de sua restrição de disponibilidade, representavam 50% do valor total do
estoque:
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Composição do Estoque (R$)

Composição do Estoque - SKUs
137

49,7%

50,3%

2.510

Produtos críticos - COVID-19
Outros produtos

Quantidade SKUs críticos - COVID-19
Outros produtos

O processo de planejamento com a antecipação das demandas e o estreitamento das relações
com lideranças médicas na elaboração de protocolo de condutas alinhado às negociações estratégicas com parceiros foram essenciais para garantir o atendimento aos nossos pacientes, pois
houve uma variação sem precedente da demanda de alguns produtos especíﬁcos, conforme
mostra o gráﬁco abaixo:
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Linha de Consumo (Brometo de Rocurônio)
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Nossos fornecedores são qualiﬁcados e avaliados periodicamente. Em 2021 atualizamos o nosso
Manual do Fornecedor, um guia de orientação aos fornecedores, sobre práticas operacionais e
condutas esperadas.
Neste documento nossos fornecedores se comprometem formalmente, com regras de compliance e conduta como:
Respeito aos direitos humanos, garantindo condições de trabalho dignas;
Respeito à diversidade de gênero, orientação sexual, etnia, raça e credo;
Respeito ao meio ambiente;
Não tolerância a qualquer prática de assédio mora, sexual ou discriminação;
Não tolerância a qualquer prática de corrupção em suas atividades, incluindo funcionários, prepostos, médicos e/ou pessoas aﬁliadas a nossa instituição, tanto de forma ativa quanto passiva,
inclusive situações de conﬂito de interesse;
Respeito e preservação à privacidade das informações, conforme estabelecido na LGPD – Lei
Geral de Proteção de Dados.
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Infraestrutura
Captação da Água da Chuva
(2021 - 2022)
A instalação do sistema de captação de água
da chuva conta com um reservatório de
10.000 litros que abastece a Central de Resíduos, mais precisamente a área de higienização de carrinhos.

Mamograﬁa (2021)
A sala de mamograﬁa foi totalmente reformada para receber o novo equipamento de
mamograﬁa digital, trazendo mais conforto e
tecnologia ao paciente.

Rack 18 (2021 - 2022)
A sala onde está localizado o RACK 18 foi
reformada e adequada para que o equipamento opere em maior segurança.

Banheiros da Recepção
Geral/Internação (2021 - 2022)
Os banheiros da Recepção Geral/Internação
foram totalmente repaginados, sendo instalados novas louças e metais, revestimentos,
bancadas e trocador para melhor atender aos
clientes e pacientes.

Setor de TI (2021)
A reforma do setor de TI contou com remodelação da área, dando maior amplitude ao
setor. Foram entregues novos postos de
trabalho, adequação de salas existentes e
ambientação apropriada.
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Equipamentos
Para melhorar ainda mais a segurança e qualidades dos serviços prestados aos pacientes e facilitar a rotina dos colaboradores, investimentos em uma série de equipamentos e materiais. Veja a
tabela a seguir:

Equipamento

Quantidade

Setor

Benefícios

Analisador de incubadora
e fototerapia

01

Engenharia
Clínica

Melhorar as manutenções
preventivas e corretivas

Analisador de segurança
elétrica

01

Engenharia
Clínica

Melhorar as manutenções
preventivas e corretivas

Analisador de ventilação
mecânica

01

Engenharia
Clínica

Melhorar as manutenções
preventivas e corretivas

Autoclave a vapor

01

Central de Esterilização de Materiais

Substituir o equipamento atual e
ampliar a capacidade de
esterilização

Bombas de infusão

40

CTI Adulto

Suprir a alta demanda em
virtude da pandemia COVID-19

Bombas de seringa

06

CTI Adulto

Usar em procedimentos
de anestesia

Caixas aquecedoras

05

Farmácias

Aquecer o soro ﬁsiológico para
realização de procedimentos

Câmara de refrigeração

01

Possibilitar maior espaço para
armazenamento e controle de
temperatura para guarda de
Central de Abasmedicamentos. O equipamento
tecimento de
ainda permite acionamentos remotos,
Farmacêutica
caso ﬁque fora dos limites da
temperatura ajustada, garantindo
assim 24h de monitoramento

Colchão térmico

01

Centro Cirúrgico

Controlar a temperatura corporal
em cirurgias

CTI Adulto

Os colchões apresentam canais
cheios de ar que alternam entre
enchimento com ar e
descompressão, melhorando a
circulação para evitar lesão por
pressão

Colchões de ar ativo

17
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Equipamento
Detector fetal

Focos cirúrgicos

Quantidade
01

02

Setor

Benefícios

Materno-Infantil

Melhorar as manutenções
preventivas e corretivas

Sala de parto

Melhorar a rotina nos partos
normais. Os focos cirúrgicos foram
comprados para substituir os atuais
por tecnologia mais avançada

Maca ortostática

01

CTI Adulto

Recurso ﬁsioterapêutico para fazer
a transferência do paciente da
posição horizontal para a vertical,
permitindo diferentes angulações
de inclinação, conforme o objetivo
da terapia, das respostas ﬁsiológicas e cardiovasculares associadas
à atividade autonômica

Mamógrafo digital

01

Bluimagem

Substituir o atual por tecnologia
mais recente

Monitor fetal/cardiotocógrafo

01

Materno-Infantil

Monitorar a gestação durante
as fases que antecedem o parto,
por meio de ausculta e visualização
dos batimentos cardíacos fetais,
da monitoração da contração
uterina e dos movimentos
fetais para gestação única
ou familiar

Raquinamômetro

01

CTI Adulto
(Neurologia)

Medir a pressão realizada durante
a punção lombar, no início e no
ﬁnal do procedimento

Simulador de oximetria

01

Engenharia
Clínica

Melhorar as manutenções
preventivas e corretivas

Simulador multiparâmetros
para monitores

01

Engenharia
Clínica

Melhorar as manutenções
preventivas e corretivas
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Responsabilidade
Social
Cuidar das pessoas. Essa é a nossa missão. 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.
Ao nos abrirmos para o diálogo, estamos
olhando além dos muros da nossa empresa.
Trabalhamos não só com os temas materiais
do nosso negócio, como também com os 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

ODS 3: Saúde e Bem-estar
Projetos Sociais
Como uma Instituição Filantrópica e que se preocupa com o bem-estar da comunidade, oferecemos, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com a Secretaria Municipal de
Promoção à Saúde (SEMUS), serviços de Proteção Básica e Especial de Média e Alta Complexidade. São eles:
• Exames de diagnóstico por imagem como
ultrassom, mamograﬁa, tomograﬁa computadorizada e ressonância magnética;

• Exame de oxigenoterapia hiperbárica;

• Exames cardiológicos como ecodopplercardiograma transtoráxico, teste ergonométrico,
ecodopplercardiograma com estresse farmacológico entre outros;

• Cirurgia ortopédica (prótese de quadril);

• Cirurgia cardíaca;

• Hospedagem aos familiares de pacientes,
encaminhados de outros municípios, para
cirurgia cardíaca infantojuvenil.

• Exames do aparelho digestivo como colonoscopia, endoscopia, colangiograﬁa e pancreatrograﬁa retrógrada;
• Exame de cintilograﬁa;
• Centro de Infusões de Medicamentos para
atendimento de pacientes que necessitam de
tratamento por meio de medicação intravenosa;
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Além da parceria com a SEMUS, prestamos assistência aos usuários de diversas instituições sem
ﬁns lucrativos. São elas:
• Associação Blumenauense de DeﬁcientesFísicos (Abludef);
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE);
• Centro de Recuperação Nova Esperança (Cerene);
• Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC).

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

Nº DE ATENDIMENTOS

Abludef
APAE
Cerene

91
229
19

Rede Feminina de Combate ao Câncer

249

SEMUS (exames de alta complexidade)

7.020

Gratuidade - Cirurgia cardíaca infantil

54

Gratuidade - Cirurgia cardíaca Adulto

06

Gratuidade - Cirurgia cardíaca ortopédica

04

Centro de Infusões

88

ODS 4: Educação de Qualidade
Campanha de Doação de Material Escolar
Realizada pelo quinto ano consecutivo, a
Campanha de Doação de Material Escolar de
2021 contemplou 43 ﬁlhos e ﬁlhas de colaboradores. A ação foi voltada aos colaboradores
que recebiam até dois salários mínimos e
com ﬁlhos com idade escolar entre a 1ª e a 4ª
série. Essa campanha sempre inicia no ﬁnal
do ano para que possa ser realizada no início
do ano letivo seguinte.
Colaboradores que ultrapassaram a renda
estipulada, mas que apresentam situação de
vulnerabilidade social também são contemplados após avaliação da Assistente Social.
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ODS 5: Igualdade de Gênero e
ODS 10: Redução das Desigualdades
Semana da Humanização
Com o tema “Nossas Diferenças se complementam”, a nossa XI semana de humanização teve
como objetivo valorizar as características individuais de cada colaborador, destacando suas particularidades e singularidades. Nesta programação iniciamos um trabalho de conscientização
sobre o tema Inclusão e Diversidade, trazendo ao debate as particularidades de grupos que não
estão em igualdade de condições sociais e econômicas com os demais, ou que sofrem preconceito por sua condição de gênero, orientação sexual, raça, etnia, religião, classe social ou nacionalidade.
Dentro das atividades realizadas, os nossos colaboradores arrecadaram cestas básicas que foram
entregues a três instituições: o Instituto Feminista Nísia Floresta, a Comunidade Caridade sem
Fronteiras e a Comunidade Indígena Aldeia Urbana Xokleng Lakãnõ.

ODS 12: Consumo e Produção
Responsáveis
Campanha do Agasalho
Vamos esquentar o inverno de quem mais
precisa? Esse foi o convite feito aos colaboradores durante o mês de maio de 2021. A Campanha arrecadou peças de roupas e cobertores para os colaboradores em situação de
vulnerabilidade. Antes de realizar a entrega,
todas as peças foram enviadas à lavanderia.
Dessa forma as pessoas que recebem a
doação, receberam peças limpas e cheirosas.
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