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Bertioga, José Antônio da Silva Pinto, e por sua esposa, a
Baronesa Maria José Miquelina da Silva

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE JUIZ DE FORA

A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora foi fundada em 6 de agosto de 1854 pelo Barão da
Bertioga, José Antônio da Silva Pinto, e por sua esposa, a Baronesa Maria José Miquelina da
Silva. Sendo a terceira instituição mais antiga de Juiz de Fora, só ficando atrás da fundação da Vila de
Santo Antônio do Paraibuna, em 1850, e da instalação da Câmara Municipal, em 1853.

IDEOLOGIA INSTITUCIONAL
VALORES

MISSÃO
Proporcionar a todos os grupos sociais ações

Ética,

Humanização,

Responsabilidade

de saúde e bem-estar, de forma humanizada e

socioambiental, Tecnologia, História, Capital

agindo como misericórdia.

humano, Misericórdia, Credibilidade, Ensino e
Pesquisa.

VISÃO

NEGÓCIO

Assegurar a posição no mercado regional com

Prevenção, promoção e tratamento da saúde.

excelência em serviços de saúde.

POLÍTICA DA QUALIDADE
Atender às necessidades e expectativas dos clientes, preservando e valorizando a vida e o
meio ambiente, através de um processo contínuo de aperfeiçoamento humano, técnico, baseado
no conhecimento, na tecnologia e na humanização.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Em nome da Direção da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, expresso nossas condolências às pessoas afetadas pela Covid-19 e apresento às famílias enlutadas, nossa solidariedade e, ao
mesmo tempo, nossos votos de pesar.
Estendemos, ainda, nossos agradecimentos aos
profissionais de saúde em todo o mundo, que estão
empenhados em ajudar, tratar e impedir a propagação do vírus.
Seguindo os princípios da beneficência e filantropia, a gestão de instituições filantrópicas de saúde
no Brasil continua sendo uma missão desafiadora.
Isto posto, a Santa Casa, cumprindo disposições
estatutárias, submete à apreciação da sua Irmandade, das autoridades constituídas e da sociedade
juiz-forana o seu Relatório Anual e Demonstrativo
Econômico-Financeiro referente ao ano de 2020.
Nesse relatório reafirmamos nosso compromisso
com a transparência e a prestação de contas, princípios estes que norteiam a administração da Instituição e, em especial, das entidades que utilizam
recursos públicos.
Baseado na tríade “Saúde, Ação Social e Educação”, a Instituição visa promover de forma sustentável o atendimento integral e humanizado à comunidade, com foco na qualidade e na valorização dos
nossos profissionais, além de empreender na educação e pesquisa. Desta forma, mesmo diante de
um cenário complexo, a Instituição deu o tom ao
modo de trabalhar e segue resiliente, recuperando-se das adversidades e superando as expectativas.
Mediante todas as dificuldades torna-se gratifi-

cante encerrar o ano de 2020 e enumerar diversas realizações que obtiveram impactos extremamente significativos, tanto do ponto de vista da qualidade assistencial, quanto do alcance social. É
recompensador seguir em frente e perceber que há
um olhar de inovação, uma visão de futuro que
perpassa tudo que estamos fazendo para alcançar
um único propósito: ajudar a criar um mundo em
que todas as pessoas tenham acesso à saúde de
qualidade.
Sob nossa gestão, em 2020 inauguramos 30
novos leitos de UTI, que foram direcionados para
tratamento de Covid-19. Reforçamos que, ao todo,
a Santa Casa conta com 70% do atendimento dedicado ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Outra importante atuação comprova-se através
da liderança nas reformulações do Plano de Assistência de Saúde Complementar – PLASC da Instituição, sendo estes, serviços exclusivos com a
finalidade de atender os beneficiários e que fazem
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parte do projeto de verticalização da operadora.

Santa Casa um hospital completamente digital,

Seguimos com o Programa de Integridade (Com-

tendo como meta de atuação o reconhecimento de

pliance), a fim de garantir o comprometimento da

sermos um dos melhores hospitais do Brasil.

Instituição e de todas as pessoas a ela ligadas com

Concluímos que 2020 foi um ano de muitos desa-

o cumprimento das leis pertinentes e normas,

fios e lutas, porém, de muitas conquistas e vitórias.

sempre com ética, humanização e respeito.

Vale lembrar que nada disso seria possível sem o

Ainda, com a Lei Geral de Proteção de Dados(L-

apoio de todos os nossos colaboradores, médicos,

GPD) entrando em vigor em agosto de 2020,

enfermeiros, doadores, voluntários, parlamentares,

durante todo o ano oferecemos aos colaboradores

poder público, além dos representantes da Irman-

e corpo clínico o treinamento “Segurança e Priva-

dade da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de

cidade dos Dados”, que apresentou a LGPD a

Fora.

importância da segurança das informações e o
impacto desta nova lei no trabalho dos setores.

Nossa caminhada continua. Desejo-lhe uma boa
leitura!

Um dos nossos planos para o futuro é tornar a

Nesse relatório reafirmamos nosso compromisso com
a transparência e a prestação de contas, princípios
esses, que norteiam a administração da Instituição e,
em especial, das entidades que utilizam recursos
públicos.

Renato Villela Loures
-Presidente-
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DADOS DA INSTITUIÇÃO
Exercício do relatório anual – 2020

NOME

ENDEREÇO COMPLETO

Irmandade Nosso Senhor dos Passos da

Avenida Barão do Rio Branco, nº. 3353,

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora

Bairro - Passos. 36021-630 - Juiz de Fora -

CNPJ
21.575.709/0001-95

Telefone: (32) 3229-2290/ 3215-7077
E-mail: presidencia@santacasajf.org.br
Site: www.santacasajf.org.br

Estado de Minas Gerais
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PERFIL DA INSTITUIÇÃO

A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora
completa 166 anos de existência em 2020 dedicados à promoção da cidadania e à defesa da vida
da população de Juiz de Fora e região. Essa Instituição centenária foi fundada em 6 de agosto de
1854 pelo Barão da Bertioga, José Antônio da
Silva Pinto, e por sua esposa, a Baronesa Maria
José Miquelina da Silva, sendo a terceira Instituição mais antiga de Juiz de Fora, só ficando atrás
da fundação da Vila de Santo Antônio do Paraibuna, em 1850, e da instalação da Câmara Municipal, em 1853.

Atualmente, a Santa Casa tornou-se
o maior hospital de referência da Zona
da Mata Mineira e tal fato deve-se à
sua tradição, filantropia, moderni-

zação e qualidade no atendimento.

INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

9 7

INSTITUCIONAL

10
RELATÓRIO 2020

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
MANDATO DOS INTEGRANTES

08/01/2019 a 08/01/2022

PRESIDENTE
Renato Villela Loures

VICE-PRESIDENTE
Arnaldo Macedo Villela
de Andrade

DIRETOR-SECRETÁRIO
José Leles da Silva, Pe.
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IRMANDADE NOSSO
SENHOR DOS PASSOS

A Irmandade Nosso Senhor dos Passos da Santa
Casa de Misericórdia de Juiz de Fora foi fundada
nesta cidade, onde tem sua sede e foro, por José
Antônio da Silva Pinto e por sua esposa Maria José
Miquelina da Silva, Barões de Bertioga, regida pelo
compromisso aprovado por provisão de Dom Antônio Ferreira Viçoso, Bispo de Mariana, em 15 de
março de 1855, confirmado pela Resolução Provincial de 03 de abril do mesmo ano e reorganizada
pela Mesa Administrativa em maio de 1897. É uma
Instituição católica, privada, de caráter filantrópico,
sem fins lucrativos, regida pelas leis canônicas e
dedicada à promoção da cidadania e à defesa da
vida da população de Juiz de Fora e região.
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IRMANDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS
DIRETORIA
Provedor: José Ventura | Vice-Provedor: Renato Alves Rodrigues, Pe. | Secretária: Vanessa Monachesi Ramos

IRMÃOS EFETIVOS
Alacyr Beghini de Moraes
Alexandre Vicente Timóteo Tostes
Aloísio da Silva Lopes
Ana Luiza Cunha Veiga Venturelli
Angela Maria Bandeira Oliveira
Angela Maria Pereira Gravina
Antônio Carlos Castanõn Mattos
Antônio Henrique Weitzel
Antônio Mainenti
Arnaldo Macedo Villela de Andrade
Celma Miguel Mesquita
Chafy Bara
Cícero de Lima Rena
Cid Magalhães Carvalho
Clarisse Araújo Pereira
Clélia Maria Miranda de Castro
Clésson Francisco Millen
Conceição Aparecida Stroppa Rodrigues
Cyriaco Bernardino Pereira de Almeida Brandão
Dalva Carolina de Menezes Yazbeck
Dario Vaca-diez Busch
Deuziana Miranda Levasseur Rocha
Eber Luiz Halfeld
Edson Campos Porto
Eduardo Miguel Passarela Freire
Eduardo Neves Netto
Emanuel Rodrigues de Mattos
Eny Mauro de Faria
Everton Soares Rocha

Fernando Mendonça Vidigal
Flávia Reis Falci Loures
Francisco de Paula Homem de Faria
Geraldo Emetério de Melo
Gláucio Mendes Franco
Guilherme Sperândio Ventura
Ismair Zaghetto
Jean Claude Bonfim
João Batista Picinini Teixeira
Joel Moreira Batitucci
Jorge Baldi
José Aparício Mariense
José Carlos de Oliveira Teixeira
José Custódio de Oliveira, Pe.
José Eduardo Araújo dos Santos
José Eduardo de Medeiros
José Henrique Fonseca
José Leles da Silva, Pe.
José Maurício Aguiar
José Mansueto Fiorilo
José Sebastião Pedrosa
José Ventura
Juarez Carvalho Venâncio
Lúcia Tristão Bastos Zenkner
Luiz Carlos de Paula
Luiz Carlos Heidenreich
Luiz Kingma Lanziotti
Luiz Quinet Belfort de Andrade
Manoel José da Silva

Manoel Teixeira Lopes
Mascus Guedes Barra
Maria Alice Bandeira de Moraes
Maria Hebe Abreu dos Santos
Maria José Guedes Gondim Almeida
Maria Matilde Rodrigues
Marilde Lopes de Lima e Mendes
Miguel Falabella de Castro, Mons.
Ney Antônio de Oliveira
Paulo Afonso Torres
Paulo Rogério de Rezende Moreira
Pedro Duarte Gaburri
Regina Maria de Oliveira
Renato Alves Rodrigues, Pe.
Renato Villela Loures
Robert Charles Ferreira
Roberto Lima Guedes
Rolf Pery Curt Benda
Ronaldo Ferreira
Sebastião de Almeida Paiva
Sérgio Augusto Rezende Moreira
Sérgio Luiz Vieira Lima Jaguaribe
Tarcísio Lima Guedes
Vanessa Maria Paletta Guedes
Vanessa Monachesi Ramos
Waldir Mattoso
Waltencir Norberto Fregúglia
Walter Monachesi
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA
Presidente: Renato Villela Loures

Vice-Presidente: Arnaldo Macedo Villela de Andrade

Diretor Secretário: José Leles da Silva, Pe.

MEMBROS EFETIVOS

Celma Miguel Mesquita

Chafy Bara

Emanuel Rodrigues
de Mattos

Geraldo Emetério de Melo

Joel Moreira Batitucci

José Henrique Fonseca

José Sebastião Pedrosa

Manoel José da Silva

Manoel Teixeira Lopes

Paulo Rogério de
Rezende Moreira

Waltencir Norberto
Fregúglia

Aloisio da Silva Lopes
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COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
Membros Suplentes:
Eduardo Miguel Passarela Freire

Guilherme Sperandio Ventura

José Custódio de Oliveira, Pe.

Luiz Quinet Belfort de Andrade

Luiz Kingma Lanziotti

CONSELHO FISCAL

Marcus Guedes
Barra

José Eduardo
de Medeiros

Dalva Carolina de

Menezes Yazbeck

Waldir Mattoso

Deuziana Miranda

Levasseur Rocha

Membros suplentes:
João Batista Picinini Teixeira

Clarisse Araújo Pereira
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SUPERINTENDÊNCIA

SUPERINTENDENTE GERAL
Aloysio Goreske

No desempenho de suas atividades, a Superin-
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SUPERINTENDENTE ADJUNTA
Cláudia Maria Ribeiro Marques

equipamentos e recursos em geral.

tendência da Santa Casa de Misericórdia de Juiz

Pelos princípios da gestão, da qualidade e da

de Fora tem como foco principal auxiliar a diretoria

viabilidade dos serviços, presta suporte aos setores

na tomada de decisões, avaliando e definindo

fim do hospital procurando assegurar sempre uma

estratégias, metas e indicadores para o melhor

melhor assistência ao paciente.

desempenho dos diversos setores do hospital,

Garante também a confiabilidade das informa-

além de coordenar, supervisionar e controlar as

ções e analisa constantemente os resultados das

atividades administrativas, atuando diretamente

metas anteriormente estabelecidas, mantendo foco

nos processos de trabalho que envolvem as áreas

sempre na sustentabilidade da operação.

de gestão de pessoas, materiais, suprimentos,

INSTITUCIONAL
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PROGRAMA DE INTEGRIDADE (COMPLIANCE)
A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora desde o dia 27 de novembro de 2019 possui Programa

de Integridade pautado nas melhores práticas de Governança Corporativa. Durante os 20 meses de
atividade de Programa foram recebidas 31 (trinta e uma) denúncias distribuídas conforme gráficos abaixo.

Acesse pelo QR Code
ao lado ou pelo site:

www.santacasajf.org.br/
integridade

LGPD
Ainda, com a Lei Geral de Proteção de Dados

Dados”, que apresentou a LGPD, a importância da

(LGPD) entrando em vigor em agosto de 2020, duran-

segurança das informações e o impacto desta nova

te todo o ano oferecemos aos colaboradores e corpo

lei no trabalho dos setores.

clínico o treinamento “Segurança e Privacidade dos

Acesse pelo QR Code ao lado
ou pelo site:
www.santacasajf.org.br/lgpd/

ASSISTENCIAL

ASSIS
TEN
CIAL
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DESEMPENHO ASSISTENCIAL DA INSTITUIÇÃO
Aliando tradição, filantropia, modernização permanente e qualidade no atendimento ao longo de
sua trajetória, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora tornou-se o maior hospital da Zona da
Mata Mineira, sendo a segunda maior filantrópica do estado de Minas Gerais e uma das maiores
empresas da cidade. Desenvolve suas funções e ações na área de assistência social, desempenhando seus serviços em todas as especialidades, predominantemente ao Sistema Único de Saúde –
SUS.

SERVIÇO MÉDICO
Cirurgia Cardíaca,

A Instituição é credenciada,
junto ao Ministério da Saúde, nas
seguintes áreas em alta
complexidade:

Gestação de alto risco,
Neurocirurgia,
Ortopedia e Traumatologia,
Transplante de Renal, Fígado, de Pâncreas/Rim
e Pâncreas Isolado e de Córnea.

A Instituição dispõe de um conceituado Corpo Clínico, sendo este composto conforme
segue: Médicos Consultores, Médicos Efetivos, Médicos Cadastrados e Médicos Temporários (em
Estágio Probatório, Contratado, Residentes e Pós-Graduandos) totalizando 1.058 médicos.

65 Departamento de Anestesiologia e Gasoterapia
340 Departamento de Cirurgia
305 Departamento de Clínica Médica
38 Departamento de Métodos de Diagnósticos e Tratamentos

As Clínicas agrupam-se nos
seguintes Departamentos
Médicos:

59 Departamento de Ortopedia e Traumatologia
49 Departamento de Pediatria
46 Departamento de Terapia Intensiva

53

Departamento de Tocoginecologia

45 Médicos Contratados
58 Médicos Residentes

DIREÇÃO MÉDICA E TÉCNICA –
DIREÇÃO CLÍNICA

DIRETORA MÉDICA E TÉCNICA
Eunice Caldas de
Figueiredo Dantas

A direção Médica e Técnica, representada pela

ASSISTENCIAL
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DIRETOR CLÍNICO
Geraldo Antônio
de Souza

e Melhoria da Qualidade dos Hospitais de Minas

Dra. Eunice Caldas de Figueiredo Dantas, e a Dire-

Gerais –

ção Clínica, representada pelo Dr. Geraldo Antônio

reuniões com os órgãos competentes de saúde.

de Souza, da Santa Casa de Misericórdia de Juiz

Cabe ressaltar, que a Dra. Eunice Caldas de

de Fora Direção tem como atribuição institucional

Figueiredo Dantas participou da implantação do

supervisionar a execução das atividades de assis-

Comitê Gestor Covid-19 na Instituição, atuando na

tência médica, participar das atividades médicas,

coordenação de todas as ações necessárias para

administrativas, de ensino e de todos os programas

atendimento à pandemia e teve como cooperador

instituídos no hospital, entre eles, o Programa de

ativo nas reuniões o Dr. Geraldo Antônio de Souza.

Contratualização e do Programa de Fortalecimento

PROHOSP, bem como das diversas
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SERVIÇO DE ENFERMAGEM

Administrativos.

A Enfermeira Mara Lúcia Welerson Sott Daldegan é a Responsável Técnica do Departamento de

No referido ano o setor encaminhou ao Conselho

Enfermagem e pela Assistência do Hospital, e no

Regional de Enfermagem de Minas Gerais –

ano de 2020 contou com a cooperação da sua vice,

COREN-MG, a listagem contendo nome, endereço

a Enfermeira Marlene Gervásio Silva, além o apoio

e documentação de todos os colaboradores do

dos 738 colaboradores, entre eles: Enfermeiros,

hospital, a fim de adquirir a aprovação do certificado

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Auxiliares

de Responsabilidade Técnica do Departamento de

VICE RESPONSÁVEL TÉCNICA
Marlene Gervásio
Silva

RESPONSÁVEL TÉCNICA
Mara Lúcia Welerson
Sott Daldegan

Sendo ativa nas reuniões pertinentes à sua gestão, a enfermeira Mara Lúcia Welerson Sott Daldegan,
ainda teve parte nas seguintes Comissões e Comitês:

Comitê Estratégico de Prevenção
e Combate a incêndio;

Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde – PGRSS;

Núcleo de Segurança do Paciente;

Procedimentos Geradores de Aerossóis – PGA;

Obras;

Serviço de Infecção Hospitalar – SCIH;

Padronização de medicamentos;

Suprimentos.

Perfurocortantes;
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NÚMEROS DE ATENDIMENTOS

TIPOS DE ATENDIMENTOS
(Descrição dos Serviços Prestados)

NÚMERO TOTAL DE ATENDIMENTOS NO ANO
DE 2020 INTERNAÇÃO/EMERGÊNCIA

19.840

Cirurgias por especialidade

134

Cirurgias-Insuficiência cardíaca-I.C

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Parto Normal
2019

2018
Total 1.044
Ano

1.077

Parto Cesariana

2020
889

2018
Total 1.166
Ano

2019
1.266

2020
1.101

CTI CIRÚRGICO
Pacientes
internados

2018

2019

2020

81

66

48

CTI Geral
Pacientes
internados

2018

2019

2020

81

66

*111

*Em 2020 houve maior rotatividade de pacientes no CTI.

ASSISTENCIAL
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COMITÊ COVID-19

Em 13 de março de 2020 foi criado o Comitê

diretora médica-técnica, Eunice Dantas; a RT de

Gestor de Enfrentamento à Covid-19 da Santa

Enfermagem e responsável pela Assistência,

Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Ele é

Mara Daldegan; a médica coordenadora do

formado por médicas, enfermeiras e gestoras que

SCIH, Dra. Simone Pifano; a coordenadora de

estão diariamente analisando e criando estraté-

Licitação e Compras, Elenise Silva; a coordena-

gias para enfrentamento da Covid-19. Ele se

dora de Laboratório, Thaciana Dutra; e uma

reúne de segunda a sexta-feira, às 11h, na sala

representante da Qualidade.

de reunião da superintendência.

As ações deliberadas nas reuniões são passa-

O comitê tem membros fixos e eventuais, que

das ao presidente da Instituição, Dr. Renato

são convidados a participar de acordo com a deci-

Loures, e, juntos, eles definem as medidas a

são a ser tomada. São membros fixos do comitê:

serem executadas e comunicam a decisão a

a superintendente adjunta, Claudia Ribeiro; a

quem for destinada.
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SERVIÇO DE APOIO AO
ALEITAMENTO MATERNO - SAAM

A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora

O SAAM possui um indicador de percentual

é credenciada desde 2009 pelo Ministério da

do uso de fórmula no alojamento conjunto.

Saúde como Hospital Amigo da Criança, sendo o

A meta aceitável é de 9% de utilização no

primeiro hospital da cidade e da região a receber

mês, os resultados têm ficado abaixo do valor

essa designação.

estipulado. Em 2020 o percentual de uso de

Os colaboradores do Setor do Serviço de

fórmula foi de 7,84%.

Apoio ao Aleitamento Materno – SAAM, têm como

Em relação ao aleitamento materno, 73% das

competência desenvolver diversas ações e ativi-

mulheres que tiveram critério de risco para não

dades, com foco na qualidade de assistência à

amamentarem e receberam as orientações

saúde aos usuários do serviço, comprometendo-

disponibilizadas

-se na manutenção das normas e critérios deter-

sucesso no aleitamento nos 6 primeiros meses

minantes para a estabilidade da titularidade.

de vida do recém-nascido (RN).

pela

Instituição,

obtiveram
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Atividades Educativas

Curso para Gestantes e Familiares – Curso inteiramente
gratuito, elaborado com temas adequados à gestação, aos
cuidados com o bebê entre outros. As palestras são ministradas por uma equipe composta de médicas, enfermeiras
e demais profissionais, tendo como objetivo esclarecer
dúvidas das gestantes e familiares.
Público-alvo: Gestantes atendidas no serviço de pré-natal no ambulatório, SUS e convênios.

Programa Natureza Perfeita/Projeto Parto Adequado Plasc – Organizado pela equipe de colaboradores do Vida Saudável PLASC em parceria com o
Serviço de Apoio ao Aleitamento Materno - SAAM,
na palestra Aleitamento Materno, em janeiro de
2020.

Foto feita antes da pandemia

Encontro com gestantes do Ambulatório de

Com a pandemia de Covid-19, foi criado pela

Pré-Natal - SCMJF – O projeto tem como objetivo

Coordenação do Setor, um grupo de Aleitamento

prestar apoio e esclarecimentos de dúvidas às

Materno via WhatsApp com a participação de

gestantes do pré-natal através de um bate papo “in

médicos e administrativos, visando à interação

loco” fundamentado por uma equipe multiprofissional

com as gestantes e puérperas, no intuito de

do serviço de Psicologia, Serviço Social, Nutrição,

esclarecer possíveis dúvidas.

entre outros.

RELATÓRIO 2020

CURSO DE 20H – Realizado por conversas diárias e ”in situ” com as colaboradoras da Instituição
com o objetivo de capacitar as equipes que prestam cuidados ao binômio mãe e bebê.

Semana Mundial do Aleitamento Materno –
A Semana Mundial de Aleitamento Materno tem como escopo promover, incentivar e
apoiar a amamentação a nível global. A cada ano é lançado um tema pela WABA – World
Alliance for Breastfeeding Action – Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno,
Ministério da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF. O tema da campanha em 2020 "Apoie o aleitamento materno para um planeta mais saudável" foi estampado na camisa que as equipes da maternidade da Santa Casa de Juiz de Fora utilizaram
durante o mês.
Devido à pandemia Covid-19, o setor comemorou a data de acordo com as diretrizes do
distanciamento social, visando preservar o bem-estar e a saúde de todos.

I Encontro das Redes Estaduais e Distrital de Bancos de Leite Humano – O I Encontro
das Redes Estaduais e Distrital de Bancos de Leite Humano foi realizado de forma on line
através de uma live com a participação da Rede de Banco de Leite, dos Postos de Coletas,
da coordenação e da colaboradora do setor.

ASSISTENCIAL
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NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora é

de infecções.

um exemplo de ações em prol da segurança do

Em meio ao cenário de pandemia instalado no

paciente. Por conseguinte, o Núcleo de Seguran-

ano de 2020, consideramos os resultados dos

ça do Paciente – NSP é um serviço de extrema

Indicadores do Núcleo de Segurança do Paciente

importância que tenciona promover, apoiar e

satisfatórios e positivos, conseguimos manter a

desenvolver iniciativas de segurança que envolva

aplicação dos nossos protocolos e um atendi-

todos os seus colaboradores, tomando as medidas

mento com qualidade voltado para a segurança

preconizadas pelo Ministério da Saúde, como, por

do paciente mesmo com todas as demandas

exemplo, gerenciamento de riscos de quedas e

adicionais que a pandemia ocasionou.

lesão por pressão, identificação correta dos
pacientes, uso seguro de medicação e prevenção

No indicador Adesão ao Protocolo de Lesão

Em relação à Taxa de Adesão ao checklist

Por Pressão obtivemos como média anual o

de Cirurgia Segura, obtivemos 99,5% de

indíce de 91,5% de adesão as rotinas

adesão as rotinas estabelecidas, sendo

estabelecidas, sendo a meta 95%.

a meta 100%.

No indicador Adesão ao Protocolo de Queda

E no Indicador de Adesão ao Plano de

obtivemos como média anual o indíce de 90% de

Segurança do Paciente obtivemos 94%

adesão as rotinas estabelecidas, sendo a meta 95%.

de adesão às rotinas estabelecidas,
sendo a meta 100%.
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mitigação das falhas.

segurança do paciente; com eles consegui-

Em setembro, mês da Segurança do Paciente

mos visualizar se os protocolos estão sendo

pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o

aplicados de maneira efetiva e, caso necessá-

setor lançou a campanha “O que importa para

rio, podemos realizar treinamentos adicionais

você?”, sendo a pergunta direcionada aos

além dos já realizados pelo NSP na instituição

pacientes internados em leitos para Covid-19.

durante o ano.

Como resposta, os assistidos receberam vídeos

O NSP atua dando seguimento e realizando
a análise de causa e proposição de ações,

de seus familiares, desejando-lhes melhoras e
apoio frente àquele momento difícil.

bem como acompanhamento da eficácia para

Dentre as medidas gerenciadas pelo Núcleo de
Segurança do Paciente da Santa Casa, citam-se:
Conhecer o processo, a fim de antecipar os

Promover mecanismos para identificar e

possíveis problemas, identificando os

avaliar a possibilidade da existência de

pontos críticos de controle de cada etapa;

não conformidades nos processos e
procedimentos realizados, inclusive os

Implantar os Protocolos de Segurança do
Paciente e realizar o monitoramento dos
seus indicadores nas temáticas: higiene
das mãos, cirurgia segura, prevenção de
Úlcera por Pressão – UPP, identificação do
paciente, prevenção de quedas e prescrição, uso e administração de medicamentos;

envolvidos na utilização de equipamentos,
medicamentos e insumos, a fim de propor
ações preventivas e corretivas.
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ENGENHARIA CLÍNICA

No ano de 2017, a Santa Casa de Juiz de Fora

Consequentemente, essa ação impacta direta-

tornou-se o primeiro hospital de Minas Gerais

mente na redução dos custos e na segurança do

credenciado para manutenção e calibração de

paciente, haja vista o perfeito funcionamento dos

esfigmomanômetro (aparelho utilizado para aferir

equipamentos de diagnósticos.

a pressão arterial). Já em 2020, através de audito-

Através do setor foram atendidas 3.614 ordens

ria, o Setor de Engenharia Clínica obteve a reno-

de serviço corretivas, realizadas 2.326 manuten-

vação da licença no INMETRO e, assim, retém o

ções preventivas, 2.398 calibrações e 2.210

título de responsabilidade pelas manutenções

testes de segurança elétrica.

corretivas, ajustes e calibrações com mais agilidade.

2.398
3.614
Ordens de Serviço
Corretivas

2.326

Manutenções
preventivas

Calibrações

2.210
Testes de
Segurança Elétrica
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2015

2016

2017

2018

2019

2020
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A seguir, o Setor de Engenharia Clínica
apresenta algumas atividades e treinamentos
desenvolvidos:
Acompanhar a entrada e saída de

Capacitar os profissionais que manuseiam

equipamentos de terceiros na instituição;

equipamentos médicos;

Elaborar manual de procedimentos

Treinar Auditor Interno NBR ISO IEC

explicativos referente às manutenções preven-

17025:2017 para todos os colaboradores do

tivas dos equipamentos médico-hospitalares;

Setor de Engenharia Clínica;

Melhorar a comunicação/resolutividade dos

Realizar visitas técnicas para vistoria de
equipamentos/documentação nas empresas
terceirizadas instaladas dentro da Instituição
e setores que possuem equipamentos médicos
de terceiros.

problemas com os setores através das aberturas de RNC no sistema MV;
Ministrar treinamentos para os setores
assistenciais;

RELATÓRIO 2020

CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO –
CME
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A Central de Material Esterilizado – CME é o

tária – ANVISA, a Central de Materiais de

setor responsável pela limpeza, desinfecção e

Esterilização, auxiliada pelo sistema de gestão,

esterilização dos materiais, instrumentos ou

segue atuando de forma precisa no hospital,

instrumentais de uso na assistência à saúde,

acompanhando cada fase do processo de

conservando-os isentos de vírus e/ou bactérias

desinfecção e, dessa forma, sua interação com

até a sua utilização pelas equipes médicas ou

outros setores torna-se imprescindível. Cita-se,

multidisciplinares da área clínico-assistencial.

como exemplo, a tríade composta pela CME, o

A CME, no contexto da Covid-19, desempe-

Centro Cirúrgico e o Controle de Infecção,

nha significativo papel na saúde e sua eficácia

unidos em prol do rastreamento adequado de

torna-se a cada dia mais evidente, pois o traba-

instrumentos nas fases pré e pós-cirúrgicas,

lho desenvolvido visa garantir a total isenção do

com o registro de eventuais infecções associa-

vírus e/ou bactérias.

das a procedimentos, sendo esses, invasivos

Seguindo severas normas técnicas condicio-

ou não.

nadas pela Agência Nacional de Vigilância Sani-

CME ROUPARIA

CME EXTERNO

CME 13º ANDAR

Setor onde são preparados todos
os campos e aventais para os
procedimentos gerais.
Tem sua produção dependente
do quantitativo fornecido pela
Lavanderia Central.

Espaço, no qual, os materiais
semicríticos são recebidos e
encaminhados de todas as Unidades de Internação para empresa
terceirizada.

Trata-se do lugar onde são recebidos e encaminhados os materiais
semicríticos de todas as unidades
de Internação para empresa
terceirizada.
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LEVANTAMENTO DE ROUPAS ENTREANO 2020
GUES NA CME PELA ROUPARIA

Número de peças (unidade)

32.081

MATERIAIS ESTERILIZADOS NA CME ANO 2020

Número de itens

167.121

MÉDIA DE MATERIAIS ESTERILIZADOS
ANO 2020
CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS

Número de peças (unidade) 1.892.782
229.961

Volume

SERVIÇO DE TRANSPLANTE
Há quase 40 anos, a Santa Casa de Miseri-

nos últimos anos, além de contar com processos

córdia de Juiz de Fora realiza transplantes,

assertivos e uma equipe técnica da mais alta

sendo que o primeiro aconteceu em 1983,

qualidade, garantindo dessa forma excelentes

permitindo assim que muitos pacientes possam

resultados.

receber um órgão doado e continuar vivendo

Com a intenção de atender a pacientes, a

com qualidade. O pioneirismo agregado à dedi-

Instituição tem por prioridade, assim que possí-

cação da equipe fez da Instituição a maior

vel, realizar a ampliação de sua estrutura física

Unidade Transplantadora de Minas Gerais e, de

para o Serviço de Transplantes. Entretanto,

acordo com a Associação Brasileira de Trans-

devido ao momento de pandemia, tais ações

plante de Órgãos – ABTO , a 10ª unidade

foram interrompidas.

hospitalar que mais tranplanta no país.

Para manter a segurança dos pacientes

O transplante de órgãos torna-se a esperan-

durante as estratégias de combate ao novo

ça de vida e, muitas vezes, a única oportunida-

coronavírus, a rotina das cirurgias de transplan-

de de recomeço para uma pessoa. Em contra-

tes necessitou ser readaptada. Os procedimen-

partida, a família que perdeu seu ente querido e

tos realizados por meio de doadores vivos

que autorizou a doação, passa a acreditar que

foram

parte dele ainda vive.

alguns casos específicos avaliados conforme o

suspensos

temporariamente,

salvo

A Instituição encontra-se entre os maiores

quadro clínico do paciente. Nos casos de trans-

hospitais do país, com investimentos expressivos

plante com doadores falecidos, agora é indis-
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Foto feita antes da pandemia

pulmão e rim; entre os tecidos: medula óssea,

pensável que doador e receptor façam o

ossos e córneas.

teste RT-PCR para diagnóstico de Covid-19, a
fim de que o procedimento ocorra com total segurança.

Conforme o Ministério da Saúde, o país é

A doação de órgãos no Brasil só será feita

referência mundial na área e possui o maior

após a autorização familiar. Em função disso, a

sistema público de transplantes do mundo e

pessoa interessada em ser uma doadora deve

cerca de 96% dos procedimentos são financia-

manifestar-se de forma clara, junto aos seus

dos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

familiares. Dentre os órgãos que podem ser
doados, estão: coração, fígado, pâncreas,

TAXA FALECIDO POR ANO

ORIGEM DO ÓRGÃO POR DOAÇÃO
Número de ofertas por região

Número de transplantes com doador
falecido por ano

Ano

Zona da Mata

Outras regiões

2018

56

2018

19

13

2019

89

2019

28

25

2020

88

2020

23

26

TRANSPLANTES POR ORIGEM
Número de órgãos ofertados por região

Ano

Zona da Mata

Outras regiões

2018

41

15

2019

33

27

2020

44

44
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Unidade de Prática Integrada - UPI de Transplante Renal
A Unidade de Prática Integrada - UPI de Trans-

controle contínuo do quadro clínico do

plante Renal da Santa Casa de Misericórdia de

paciente. Desde 2016, os pacientes transplan-

Juiz de Fora, no ano de 2020, registrou a totalida-

tados atendidos pela UPI de Transplante Renal

de de 106 transplantes renais, destes 19 eram

têm acesso ao software Magnus Monitor, sendo

doadores

falecidos.

a primeira plataforma de monitoramento de

O setor possui 10 leitos e presta assistência

pacientes a distância. Através do aplicativo,

multidisciplinar especializada composta por

médicos e outros profissionais de saúde envol-

Médicos Nefrologistas, Clínicos e Cirurgiões,

vidos no processo de transplante acompanham

Enfermeiros,

Psicólogos,

os pacientes em tempo real através dos dados

Serviço de Nutrição, entre outros, os quais preo-

inseridos como peso, taxa de glicemia e pres-

cupam-se em contribuir para uma assistência

são arterial, enviados diretamente ao sistema.

de qualidade ao paciente em pré e pós-operató-

O principal objetivo da Instituição é aprimorar

rio de transplante renal e/ou hepático e pacien-

continuamente suas ferramentas tecnológicas,

tes clínicos transplantados, além de atuar nas

a fim de prestar auxílio aos resultados clínicos,

atividades de prevenção e monitoramento de

reduzindo assim o tempo de internação/reinter-

risco, focadas na vigilância de eventos adversos

nação hospitalar.

e taxas de infecção.

Magnus Monitor foi ampliada para pacientes de

vivos

e

87

doadores

Fisioterapeutas,

Em 2020 a tecnologia do

O departamento possui 2 coordenações dire-

convênios que deram entrada no Serviço de

tas, uma coordenadora médica e uma de enfer-

Urgência da Santa Casa com suspeita ou confir-

magem, que participam das análises dos indica-

mação do Covid-19.

dores assistenciais, ocorrências, eventos adver-

Atualmente, a Santa Casa realiza o acompa-

sos, planos de ação e são responsáveis por

nhamento pós-transplante de mais de 600

implementar e revisar Procedimentos Operacio-

pacientes e, no decorrer da pandemia, a equipe

nais Padrão.

da UPI segue monitorando e reforçando as

A unidade possui equipamentos para o

recomendações sobre o isolamento social.

RELATÓRIO 2020
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O Setor de Serviços Auxiliares de Diagnósti-

Os modernos equipamentos tecnológicos

cos Terapêuticos – SADT da Santa Casa de Juiz

permitem aos médicos um diagnóstico preciso,

de Fora é uma modalidade de prestação de

com foco no auxílio eficiente para um tratamento

serviços que utiliza recursos físicos e laborato-

eficaz.

riais das linhas de cuidado da atenção básica e

Abaixo, segue o demonstrativo do montante

especializada com objetivo de diagnosticar

dos exames realizados no período de 2020 de

infecções e afecções, bem como subsidiar trata-

alguns setores da Santa Casa:

mentos por meio dos procedimentos terapêuticos.

SERVIÇOS
Anatomia Patológica
Eletro Oculografia
Eletroencefalograma em Vígilia e
Sono Espontâneio
Eletroneuromiografia
Laboratório de Análises Clínicas
Laboratório de Imunologia
Mapeamento Cerebral com
Eletroencefalograma
Potencial Evocado Visual
Radiologia
Ultrassonografia
Unidade Transfusional
TOTAL

EXAMES REALIZADOS
ANO 2020

29.955
1
148
177
768.182
3.938
2
2
33.867
3.920
3.650
843.842
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LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA
Desde 2014, o Laboratório de Imunologia de

consequentemente, para que um transplante,

Transplantes da Santa Casa de Misericórdia de

em especial o de medula óssea, aconteça,

Juiz de Fora é uma referência e um dos elos

faz-se imprescindível que haja o máximo de

mais importantes no fluxo captação-doação de

compatibilidade HLA entre doador e receptor.

órgãos e transplantes, além de oferecer servi-

O laboratório determina o tipo de HLA de cada

ços próprios com a finalidade de garantir maior

indivíduo e a compatibilidade representa o

agilidade nos processos.

número de moléculas que dois indivíduos têm

A partir de 2016, o laboratório foi credencia-

em comum.

do para realizar o exame de tipagem HLA,

Em 2020, o Laboratório de Imunologia

sendo o único na cidade e região que realiza o

descobriu um novo alelo HLA. Ao fazer o exame

exame pelo SUS.

de tipagem HLA em um doador voluntário de

O HLA é um dos principais determinantes da
histocompatibilidade em transplantes, sendo

medula óssea, sua tipagem não foi encontrada
entre os bancos de dados.

progenitores.

Então desconfiamos que poderia se tratar de

A expressão simultânea dos genes HLA recebi-

um novo alelo HLA e encaminhamos a amostra

dos de cada genitor caracterizam a tipificação

à empresa que nos fornece insumos e suporte

HLA de um indivíduo e, atualmente, são conhe-

para a realização de exames. Lá o DNA foi

cidas mais de 6500 diferentes moléculas.

sequenciado e, assim, foi identificado o novo

A Histocompatibilidade consiste em determinar

alelo HLA A*24:56:02”.

seus

genes

herdados

dos

e comparar o HLA do par doador-receptor e,

RELATÓRIO 2020

Como este alelo não havia sido encontrado

Realizar esse tipo de descoberta reforça o

até então, a imunologia entende que é um alelo

compromisso

e

qualidade

raro na população. Além disso, com o avanço

O processo que leva à suspeita de tratar-se de

da tecnologia na área de genética, novos alelos

um novo alelo requer muita atenção. A agilidade

são frequentemente descobertos no mundo

na entrega do resultado é importante, mas não

todo. Somente alelos de locus A (região exata

pode interferir na qualidade da análise.

onde o alelo está no gene) existem 6.291
diferentes tipos.

O Laboratório de Imunologia da Santa Casa
realiza em torno de 300 tipagens HLA por mês.
Na página 33, vide as planilhas comparativas
entre os anos anteriores e 2020.

do

laboratório.
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NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
O nutricionista hospitalar exerce um papel de

ção das dietas aos pacientes, com o objetivo de

suma importância, pois cuida da alimentação,

auxiliar o desenvolvimento de uma educação

do processo de produção de alimentos (prepa-

alimentar e nutricional.

ro, higiene e distribuição), elaboração de cardá-

Dentre os destaques e responsabilidades

pios e atendimento aos pacientes – com monito-

inerentes ao setor, citam-se a implementação

ramento do estado nutricional - e cuidado perso-

da Comissão de Pesquisas Científicas e o início

nalizado da multidisciplinar.

da elaboração do primeiro artigo científico, bem

Através da nutrição clínica, o Setor trabalha

como, o atendimento presencial nos setores

de modo a atender as necessidades nutricionais

Covid-19 com retorno positivo da equipe médica

de cada um de acordo com as recomendações

sobre a assistência nutricional, elaboração de

dos médicos e/ou profissionais assistenciais.

protocolo nutricional para atendimento do

Uma Unidade de Alimentação e Nutrição –

paciente suspeito ou diagnosticado com Covid-

UAN, desempenha atividades relacionadas à

-19 internado em enfermarias e UTI, participa-

alimentação e nutrição, como o fornecimento de

ção em cursos e congressos online para apri-

refeições, tendo como objetivo fornecer uma

moramento das condutas nutricionais (CITEN –

dieta equilibrada e adequada ao comensal (con-

Cicatrização e Paciente Crítico, IBRANUTRO,

sumidor em alimentação coletiva).

GANEPÃO, AMIB – Terapia Intensiva).

Isto posto, o setor iniciou um plano de melhorias na infraestrutura e equipamentos da cozinha e no processo de distribuição e identifica-
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O Serviço de Hemodinâmica da Santa Casa

tam, com rapidez e precisão, em 2D e 3D,

de Misericórdia de Juiz de Fora foi pioneiro em

imagens totalmente digitalizadas e de alta resolu-

Minas Gerais, em 1978. Nesse tempo, superou

ção, fundamentais tanto em procedimentos cardía-

dificuldades, sempre ciente da sua responsabili-

cos quanto em vasculares, além de grande agilida-

dade em ofertar os maiores avanços na área e,

de, essencial na redução do “tempo porta-balão”.

hoje, proporciona aos pacientes do SUS, convê-

Mas, apesar de toda essa tecnologia disponí-

nios e particulares uma das infraestruturas mais

vel, não foi possível bater as metas estipuladas,

completas e sofisticadas do país, contando com

pelo impacto negativo da suspensão dos procedi-

equipamentos de última geração que apresen-

mentos eletivos devido à pandemia do Covid-19.

ASSISTENCIAL

40

Foto feita antes da pandemia

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar –
SCIH, é implantado de acordo com diretrizes e
normas da vigilância sanitária, sendo responsável
por executar as atividades definidas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH.
Tratando-se de um ano atípico, devido à pandemia do Covid-19, algumas atividades diferentes
da rotina normal do SCIH foram realizadas,
a saber:

Além disso, fazem parte da rotina do SCIH,
dentre vários outros, os seguintes processos:
Realizar a vigilância epidemiológica dos
eventos adversos assistenciais infecciosos
(busca ativa) e infecções comunitárias;
Coleta dos denominadores (procedimentos
invasivos);
Busca fonada de egressos cirúrgicos;

Treinamento dos colaboradores da

Análise de resultados de culturas;

Higiene e Limpeza;

Análise das culturas de germes

Protocolo de manejo do Coronavírus;

multirresistentes;

Participação no Comitê Covid-19;

Auditoria de antimicrobianos;

Treinamentos sobre paramentação,
desparamentação e precauções relacionadas
ao Covid-19;
Treinamento para Equipe de Enfermagem
sobre terapia infusional e acesso venoso;
Participação em congressos e eventos na área.

Realizar notificação compulsória à
Vigilância Epidemiológica do Município
de casos diagnosticados e/ou suspeitos
de doenças sob vigilância epidemiológica,
bem como coletar ou solicitar coleta de
material para análise.

RELATÓRIO 2020

Portanto, a função primordial da CCIH é minimizar o risco de aquisição de infecções hospitalares
pelos usuários de unidades de saúde, especialmente os pacientes internados, a fim de melhorar a
qualidade da assistência a eles prestada.
Na Santa Casa JF, o consumo destes produtos aumentou consideravelmente durante a pandemia: o sabão teve um aumento de 40% e o álcool, de 166% comparando o ano de 2019 com 2020.

Aumento no consumo durante a pandemia:

+40%

Álcool

+166%

Sabão
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DESENVOLVIMENTO HUMANO
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O Setor de Desenvolvimento Humano é uma

A seguir, é exibida uma coletânea de gráficos

área de destaque devido à complexidade de seus

quantitativos e comparativos referentes às ativi-

processos. Em decorrência dos avanços tecnoló-

dades do setor ano de 2020.

gicos, diversas mudanças tornaram as automati-

No primeiro quadro é demonstrado o cresci-

zações de suas atividades imprescindíveis. Des-

mento no quantitativo de colaboradores, compa-

tarte, investir e valorizar esse setor é primordial

rado a 2007. Em 2020, o total é de 2537 empre-

para mantê-lo em competitividade no âmbito insti-

gos diretos, com uma diferença de 1.057 em

tucional.

comparação com a aferição inaugural.
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Na sequência, é calculado o índice de turn-over, que expressa

a relação entre o desligamento e a admissão de novos
colaboradores em uma porcentagem de substituições dos pregressos

por novos.

Neste comparativo, relativo à movimentação de colaboradores entre
2007-2020, nota-se a ininterrupta superação das contratações
em relação aos desligamentos.

RELATÓRIO 2020
2019

Os próximos quatro gráficos são relacionados,
salientando as temáticas de sexo, raça, faixa etária e nível de
escolaridade, expressando a diversidade presente na Instituição.
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SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT
O SESMT é subdividido em 2 setores: a Segurança do Trabalho e a Medicina do Trabalho, sendo
responsáveis por promover e preservar a saúde, assim como proteger a integridade física dos colaboradores no seu local de trabalho. O ambiente hospitalar oferece riscos, como os causados por agentes
biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e mecânicos. As atividades desenvolvidas pelos setores no
âmbito hospitalar têm como foco principal a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho,
redução do absenteísmo e ações de valorização à qualidade de vida.
Atentar-se às regras gerais de segurança e higiene perpassadas através do SESMT é imprescindível,
bem como a utilização obrigatória de todo os equipamentos de proteção individual (EPI’s)
para a execução do trabalho.
Em consequência da pandemia Covid-19, algumas medidas protetivas foram necessárias, entre elas,
a suspensão das vistorias e exames periódicos. Entretanto, a partir de setembro de 2020, as atividades
foram retomadas e, consequentemente, foi desenvolvido um plano de ação para atualização de todos os
colaboradores.

RELATÓRIO 2020
2019

A Medicina do Trabalho, responsável pelo controle de
exames, descreve as seguintes operações desenvolvidas:
Acompanhamento a todos colaboradores suspeitos de contrair Covid-19 e
fornecimento de testes gratuitamente;
Abertura de CAT para todos os colaboradores testados positivos para o Covid-19;
Capacitação para todos os colaboradores através de uma equipe multidisciplinar –
SESMT, Gerenciamento Ambiental, SCIH, NSP – com orientações de controle e
prevenção;
Criação e manutenção de 5 CIPA’s;
Intensificação do fornecimento de máscaras PFF2 para profissionais da
linha de frente;
Levantamento dos colaboradores acima de 60 anos, grávidas e lactantes para
afastamento do trabalho;
Projeto de Yoga para funcionários e apoio psicológico no período de pandemia;
Treinamento para manutenção de NR-13;
Vacinação contra gripe – Influenza.
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O gráfico abaixo registra o quantitativo dos seguintes exames: admissionais, periódicos e
demissionais, no decorrer do ano de 2020:
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2019
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SAÚDE

A Coordenação de Meio Ambiente da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, apesar da pandemia,
manteve-se em pleno funcionamento, cumprindo todas as condicionantes ora propostas. Além disso, sua
importância no descarte de resíduos perigosos foi essencial para o controle da Covid-19. Isto posto,
destacam-se algumas atividades indispensáveis realizadas pelo setor:
Recolhimento do material reciclável e separação com encaminhamento diário dos resíduos conforme
os grupos e subgrupos para tratamento e disposição final;
Preparo de aceiros, adubação e identificação de espécies no entorno da mata e região do Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, com acompanhamento de bombeiros civis e, quando necessário,
da equipe do Parque da Saudade;
Provimento para o sistema da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM do quantitativo diário de
resíduos recicláveis que são encaminhados para destinação correta pela empresa coletora e veículo apropriado;
Participação da Coordenação e do Técnico em Meio Ambiente do setor em Audiência Pública Municipal
da Política do Projeto de Resíduos Sólidos.
Sendo assim, denota-se que o meio ambiente é constantemente afetado por processos de degradação
derivados das ações antrópicas, e a necessidade de sua conservação tem sido objeto de preocupação da
Instituição.
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SEGURANÇA CORPORATIVA

O ano de 2020, apesar de desafiador,
demonstrou a competência da gama de
profissionais empenhados do Setor de
Segurança Corporativa. No estágio mais
crítico da pandemia de Covid-19, foi
implantada a biometria facial com o objetivo de controlar o acesso social de usuários internos e externos, de forma segura
e isenta de contato físico. Concomitantemente, foi inaugurada a Nova Portaria da
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de
Fora, que surgiu com um design inovador fruto de um trabalho excepcional da equipe de Infraestrutura,
que modernizou e ampliou o controle da circulação.
A implantação do novo PABX foi uma conquista para a instituição que mantinha um equipamento
sucateado e sem condições de upgrade. Hoje, temos um equipamento com possibilidade de expansão
de mais 18000 linhas e outras tecnologias como Unidade de Resposta Audível (URA) própria, o que
proporciona para Santa Casa uma redução de custos operacionais de aproximadamente de 23,2%.
Em meio a Pandemia de Covid-19, foi possível

No estágio mais crítico da pandemia
de Covid-19, foi implantada a biometria facial com o objetivo de controlar
o acesso social de usuários internos e
externos, de forma segura e isenta de
contato físico.

ver o engajamento dos profissionais para adaptar-se
às novas demandas geradas neste período.
O Setor de Portarias se disponibilizou a aferir
temperatura para auxiliar no rastreamento dos
colegas com possíveis sintomas, parceria feita com
o SESMT.

Em outra ação, recebemos o apoio do Exército Brasileiro e mais uma vez desempenhamos com
sucesso a missão de desinfecção da área externa da Instituição.
O coordenador da Segurança Corporativa, Lázaro Jander, destaca a participação da equipe. “Em
certos momentos sentimos a falta de nossos colegas afastados pela idade, fizeram falta naquele
momento, mas a equipe que estava na ativa, brilhou, desempenhando de forma profissional o
trabalho de manter funcionando, nossa Santa Casa. Sem pensar muito, ser o responsável por um
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2019

projeto arrojado e pioneiro como a biometria facial, nos remete para um sentimento de orgulho e a sensação da confiança depositada pelos nossos superiores, conseguimos ainda, a
aquisição de câmeras com tecnologia de patrulha, para que nossas alamedas fiquem mais
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seguras e nossos cliente e colegas possam trabalhar com segurança”, completa.

TIPOS DE ATENDIMENTOS - CONTROLE DE SINISTROS
TOTAL SINISTROS ANO 2020

Tentativa de Evasão

189

21

Atrito Verbal Evasão de Paciente Furto
36

9

11

INTERCOMUNICAÇÃO
No gráfico e na tabela a seguir encontra-se a aferição relacionada a dois meios de comunicação
amplamente utilizados pela Santa Casa.
Na telecomunicação registram-se 784 ordens de serviço:

ORDENS DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇOS Reparo de Telefone

784

524

Atendimento Redes

Reparo/Solic. de Câmeras

163

20
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MANUTENÇÃO GERAL
Há uma forte relação entre a estrutura física

A manutenção hospitalar é imprescindível

hospitalar e a segurança do paciente, ou seja, o

para a estratégia, harmonia e sobretudo, plane-

ambiente pode contribuir para o aumento das

jamento.

taxas de infecção, danos por queda, recuperação

O Serviço de Manutenção da Santa Casa de

lenta do paciente, entre outros eventos adversos.

Misericórdia de Juiz de Fora utiliza indicadores

A ACREDITAÇÃO ONA certifica a existência

que medem seu desempenho durante o ano,

de processos que visam garantir a segurança do

conforme abaixo:

paciente. Diz respeito também, aos aspectos
estruturais, seja na execução e/ou como no
acompanhamento dos processos assistenciais.

Baseado na tabela ao lado podemos
concluir que, apesar de todas as limitações
ocasionadas pela pandemia, o setor de
Manutenção cumpriu com eficiência seus
propósitos.

Foto feita antes da pandemia
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ARQUITETURA E ENGENHARIA

A gestão dos processos do Setor de Arquitetura e Engenharia empenha-se em executar as

Nova portaria oferece maior acessibilidade e segurança

obras de infraestrutura preestabelecidas, com

Um espaço acolhedor que seja a extensão do

qualidade e excelência, gerando resultados que

ser humano. Com esse propósito, a Santa Casa

contribuem para o equilíbrio financeiro da Institui-

em JF aprimorou seu principal acesso. Sendo a

ção. Entre os projetos citam-se novos espaços

humanização um dos seus pilares, a instituição

para os Setores de Fonoaudiologia, Fisiotera-

busca dar ao ser humano sua devida importância

pia, Ouvidoria e Psicologia, a reforma das

e proporciona um ambiente que estimule sua

caixas d’água que abastecem o hospital, além de:

recuperação. Esse sempre será seu principal

Continuidade da Obra de ampliação do
Espaço Clínico Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora:
Expansão do número de consultórios visando
ampliar a capacidade de atendimento aos usuários do Plano de Assistência de Saúde Complementar (PLASC).

objetivo.
Quando precisamos ir a um hospital, nos
sentimos mais vulneráveis. Por vários motivos. É
neste momento de fragilidade que um ambiente
familiar, numa atmosfera acolhedora, traz a
sensação, ainda que inconsciente, de que seremos

bem

tratados

e,

portanto,

curados.
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO - NES
No decorrer do ano de 2020, o Núcleo de Educação Em Serviço – NES, desenvolveu algumas
ações em parceria com outros setores visando ampliar a oferta de treinamentos e capacitações
das equipes, principalmente assistenciais, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços
prestados, padronizar os treinamentos e atividades desempenhadas e zelar pela segurança de
nossos colaboradores e pacientes. Devido à pandemia Covid-19, o setor adaptou-se no aprimoramento de caminhos alternativos no formato de Ensino à Distância (EAD) tencionando ampliar a
oferta de treinamentos e integração, conforme:
Treinamentos Admissionais (Integração);
Treinamento de Integração Assistencial com o objetivo de realizar o nivelamento das
rotinas sistêmicas, padronização dos procedimentos executados e interação entre a equipe;
Treinamentos Sistêmicos (SCIH, PGRSS, SESMT, NSP e Prevenção e Combate ao Incêndio);
Treinamentos Setoriais com foco na qualidade dos serviços prestados e padronização dos
procedimentos executados;
Treinamento Básico Introdutório – TBI visando capacitar o colaborador recém-admitido e
transferido internamente, com o objetivo de prepará-lo a exercer suas atividades
laborais no setor designado;
“PORTAL TREINAMENTOS EM FOCO” com objetivo de ampliar a transparência e rastreabilidade
dos treinamentos realizados, garantindo a gestão de treinamentos setoriais e sistêmicos;
Dia da Família (Live).

Número de Treinamentos
Internos

Número de Treinamentos
Externos
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No cenário apresentado e no intuito de amenizar os impactos gerados devido à pandemia no
percentual dos indicadores, o NES em parceria com a Assessoria de Comunicação (ASCOM)
gravou vários vídeos educativos com temas relevantes que passaram a fazer parte da Integração
e de alguns treinamentos setoriais.
Portanto, o setor encerra o ano de 2020 com o deferimento do projeto de implantação do novo
sistema FLUIG/TESTES. Este sistema facilitará a gestão de pessoas, processos e documentos
dentro da instituição, automatizando fluxos de informações com formulários dinâmicos, permitindo
controle, agilidade e transparência em todos os processos das equipes médicas e administrativas.
Apesar de concluir o ano com indicadores abaixo da média, obtivemos resultados melhores do
que no primeiro semestre e realizamos todas as Integrações.
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DIREÇÃO DE ENSINO
COMPOSIÇÃO DA DIREÇÃO DE ENSINO
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Diretor de Ensino em exercício:
Dr. Áureo de Almeida Delgado

Foto feita antes da pandemia

A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora

A inspeção realizada pelo MEC credencia a atua-

é certificada como Hospital de Ensino e essa é

ção da Instituição até 20 de novembro de 2023 e,

mais uma qualificação que agrega valor à Institui-

possibilita diretrizes curriculares para os profis-

ção, proporcionando a prioridade na conquista de

sionais em formação, bem como, garante de

verbas estaduais e federais que, oportunamente,

forma progressiva e planejada, a melhoria da

serão investidas em todos os setores, viabilizan-

qualidade dos serviços de atenção à saúde,

do melhor qualidade no atendimento ao cliente.

mediante a atuação multiprofissional.
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Convênios
A Santa Casa possui vários convênios para a ampliação das atividades práticas de
ensino e pesquisa, sendo estes:

Acadêmicos
Convênio SCMJFxUFJF: Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia,Nutrição e Serviço Social.

Residentes
Convênio SCMJFxHU/UFJF: Residências
Médicas
Convênio SCMJFxHU/UFJF:Ginecologia e
Obstetrícia

Convênio SCMJFxUFJF: Medicina
Convênio SCMJFxUFJF: Ginecologia e Obstetrícia.
ConvênioSCMJFxUNIPAC: Internato – Clínica
Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria.
Convênio SCMJFxUFV: Nutrição

Convênio SCMJFxHMTJ: Endocrinologia e
Metabologia e Cardiologia.
Convênio SCMJFxFHEMIG: Residências
Médicas
Convênio SCMJFxHSVP: Residência em
Nefrologia
Convênio SCMJFxHospital Estadual: Transplante, Câncer e Cirurgia Infantil

Atividades desenvolvidas
Estágios
UNIPAC INTERNATO

UFJF(Universidade Federal
de Juiz de Fora)

Clínica médica

32 acadêmicos

Pediatria

90 acadêmicos

Cirurgia

27 acadêmicos

Clínica Médica

Ginecologia e
Obstetrícia

27 acadêmicos

Cirurgia

05 acadêmicos
10 acadêmicos

Pediatria

35 acadêmicos

UFV(Universidade Federal de Viçosa)
Nutrição

01 acadêmico

325

acadêmicos
e s tag i an d o
na instituição

Serviço Social
Nutrição
Ginecologia e
Obstetrícia

01 acadêmico
09 acadêmicos
74 acadêmicos

Farmácia

01 acadêmico

Fisioterapia

12 acadêmicos

CNCDO

01 acadêmico

RELATÓRIO 2020

Residência Médica
A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora oferta 62 vagas
para residentes nas seguintes áreas:
Anestesiologia,

Nefrologia,

Cardiologia,

Neonatologia,

Cirurgia Geral,

Obstetrícia e Ginecologia,

Clínica médica,

Ortopedia e Traumatologia.

Endocrinologia e Metabologia,

No mês de março de 2020 a Santa Casa recebeu 20 novos residentes, sendo:

ESPECIALIDADE

nº de
residentes

Supervisor

Anestesiologia

02

Dr. Marcello Fonseca Salgado Filho

Cardiologia

01

Dr. Sérgio Castro Pontes

Cirurgia Geral

04

Dr. Gláucio Silva de Souza

Clínica Médica

06

Dr. Vinícius Sardão Colares

Endocrinologia
e Metabologia

01

Dr. Alberto Aloysio Larcher de Almeida

Obstetrícia e Ginecologia

02

Dr. Clayton Leite Brandão

Ortopedia e Traumatologia

02

Dr. Arnaldo Gonçalves de Jesus Filho

Nefrologia

01

Dr. Gustavo Fernandes Ferreira

Neonatologia

01

Dr. Renato Villela Loures

Observação: No ano de 2020 a Instituição não recebeu novos residentes de
Pediatria, mas possuía cinco R2 (residentes no segundo ano) na especialidade.
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Intercâmbio de Residentes

Hospital Universitário/UFJF
Cardiologia

02 residentes

Nefrologia

03 residentes

Endocrinologia
e Metabologia
Ginecologia e
Obstetrícia

01 residente

Otorrinolaringologia

03 residente

15 residentes

Hospital e Maternidade
Therezinha de Jesus
Cardiologia
Endocrinologia
e Metabologia

03 residentes
03 residentes

Treinamentos e Cursos - Residência Médica
Treinamentos oferecidos para os novos residentes R1:
Treinamento MV (Prontuário eletrônico);

Treinamento PGRSS (Meio Ambiente);

Treinamento SESMT e Medicina do Trabalho;

Compliance

Treinamento CCIH;

Gestão Corporativa.

Treinamento Comissão de
Prontuários e Regras do SUS;
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Cursos oferecidos
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COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH

Curso de Paramentação para residentes da SCMJF:
Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Endocrinologia e Metabologia, Ginecologia e Obstetrícia, Nefrologia, Neonatologia, Ortopedia e Traumatologia e Pediatria.
Palestrante: Dr. Humberto Batista Ferreira

RESIDÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA – CURSO OBRIGATÓRIO

Curso de Epidemiologia online
Palestrante: Dr. Guillermo Patrício Ortega – Doutorado em Saúde Pública – Fundação
Oswaldo Cruz

CURSO DE BIOLOGIA MOLECULAR – CURSO OBRIGATÓRIO
Palestrante: Dra. Susanne Facchin – Doutorado em Genética- UFMG

Jornada Médica

Em agosto de 2020, nos dias 12 e 13, apesar

on line com transmissão pelo canal oficial da

da pandemia do Covid-19, foi realizada a XXII

Santa Casa na plataforma de vídeos Youtube. A

Jornada Médica da Santa Casa de Misericór-

edição teve como tema central a pandemia

dia de Juiz de Fora. Nesse ano o evento não

do Covid-19.

contou com a presença física dos participantes,

Alguns dos ministradores estiveram presentes

uma vez que as exposições ocorreram de forma

no Salão Nobre da Instituição divulgando seus
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estudos, enquanto outros, expuseram seus temas, ao
vivo, de forma remota. Houve também apresentações
gravadas previamente e que foram transmitidas conforme a programação.
No ano de 2020 celebraram-se 30 anos de Residência de Clínica Médica da Santa Casa e, como forma de
homenagear os integrantes e ex-integrantes, foi elaborada, de forma virtual, uma galeria com as fotografias
3x4 em um site aberto, organizado por épocas,
desde a primeira turma até a de 2020.
Em setembro do mesmo ano, a Santa Casa

Residência da Instituição (para início das atividades

de Misericórdia de Juiz de Fora torna público,

em 2021), sendo estes credenciados pela Comis-

através de Edital do Processo Seletivo Unifica-

são Nacional de Residência Médica – CNRM/-

do de Residência Médica – PSU, a abertura das

MEC, atraindo em torno de 650 candidatos para

inscrições para seleção dos candidatos ao preen-

21 vagas ofertadas em 9 especialidades médicas.

chimento

das

vagas

nos

Programas

de

Biblioteca
com a declaração de pandemia pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e os registros de contaminação em Juiz de Fora, a Direção Técnica
notificou a todos os setores no que tange aos
protocolos a serem seguidos, entre eles: a suspensão de atividades com aglomerações em ambientes fechados e deslocamentos de colaboradores
devido à continuidade do grave quadro sanitário.
No mês de junho, as atividades retornaram parcialmente e, com foco nos cuidados e limitações
A Biblioteca do Centro de Estudos da Santa
Casa de Misericórdia de Juiz de Fora relata que
entre os meses de janeiro/março de 2020, a rotina
de atendimentos manteve-se inalterada em relação
aos anos anteriores. Porém, como surgimento dos
primeiros casos de Covid-19, a partir de março,

presenciais, o espaço foi liberado para os médicos
(corpo clínico e residentes).
Em relação aos funcionários, aos acadêmicos e
à comunidade em geral, estes foram suspensos por
tempo indeterminado.
Consequentemente, devido às necessárias
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adaptações, o atendimento via internet foi amplia-

Biblioteca.

do, a fim de atender a todas as expectativas. Em

Oportunamente, notifica-se que o site de recur-

novembro de 2020, deu-se início ao armazenamen-

so de suporte UpToDate permanece ativo, sendo

to dos títulos e exemplares em caráter experimen-

uma ferramenta essencial para auxílio dos médi-

tal, através do sistema implantado pela TI (Sistema

cos nas consultas e nas pesquisas das possíveis

de Controle), contribuindo assim com as condições

tomadas de decisões frente aos casos clínicos.

de melhoria contínua às pesquisas do acervo da
Atendimentos realizados na Biblioteca

*Março a dezembro de 2020 foi o período considerado de pandemia,
por isso, um número de atendimentos menor.
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No início do ano de 2020, o saldo em caixa

PLASC que teve suas atividades suspensas

era, conforme a análise do Setor Financeiro,

por alguns meses. Faz-se saber que esse perí-

favorável para arcar com as despesas previstas

odo de bons resultados se estendeu até agosto

tanto de custeio quanto para investimentos. Tal

de 2020, quando se verifica um retorno das

circunstância deve-se aos bons resultados do

despesas ao patamar pré-pandemia.

ano de 2019, bem como à renegociação de

Com o retorno dos registros de bons resulta-

empréstimo junto à Credicom, quando se obteve a

dos e alguns incentivos governamentais, a

redução nas taxas de juros além de possibilitar um

Santa Casa conseguiu manter as despesas em

incremento no caixa.

dia, bem como viabilizar alguns investimentos,

Assim, com o início da pandemia do Covid-19

como obras e a aquisição os equipamentos

em abril, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de

para atendimento da Covid-19 no novo CTI.

Fora começou a apresentar sobras de caixa

Com a redução dos casos, em meados de

significativas. Tal fato deve-se à manutenção das

outubro de 2020 as despesas da Santa Casa

receitas e à expressiva redução das despesas,

encontravam-se dentro do normal esperado.

principalmente com a rede credenciada do

Foto feita antes da pandemia
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CONTABILIDADE
O Setor de Contabilidade tem a responsabili-

da Operadora de Plano de Saúde, e anualmente

dade de registrar todos os atos administrativos da

é enviada à Receita Federal a Escrituração Con-

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora,

tábil Digital – o ECD e Escrituração Contábil

demonstrando a realidade econômico-financeira

Fiscal – ECF, instrumentos estes, que substituem

e proporcionando um controle eficaz, com o

a tradicional Declaração do Imposto de Renda

propósito de facilitar as tomadas de decisões

PJ. Internamente é informado, a cada mês, o

pela Diretoria. As conciliações contábeis seguem

Balancete da movimentação contábil para a

uma padronização aprovada e auditada pela

Diretoria e Setor Custos e Orçamentos.

auditoria externa. Trimestralmente é enviado à
ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar,
o DIOPS – Documento de Informações Periódicas

Vide balanço contábil no
final deste Relatório.

GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS
O Setor de Gestão de Projetos e Convênios da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora busca
ampliar as receitas da Instituição através da Captação de Recursos Públicos com auxílio de lideranças
políticas junto ao Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde através de Emendas Parlamentares.
Abaixo segue a relação dos convênios firmados:
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FATURAMENTO, CUSTOS E ORÇAMENTOS
De forma geral, segundo o Setor de Custos,

Em 2020 houve um aumento na receita da

apesar das despesas realizadas no ano de 2020

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora em

superarem em 1,93% o ano anterior, o Custo

torno de 2,28%, porém esse aumento na receita

Total Global ficou abaixo da meta estabelecida

não foi significativo para manter o resultado positi-

para o ano de 2020 (93,18%) em relação a 2019

vo dos demais indicadores, que, em decorrência

(101,84%). Dessa forma, relatam-se os principais

do ano atípico, obtiveram um resultado desfavorável.

fatores que influenciaram, a saber: despesas
com pessoal, serviços de Terceiros, consumo
e despesas Gerais.

Abaixo registra-se o resultado
anual dos Indicadores:
Rentabilidade dos Convênios: 32,39%
Rentabilidade de Particular: 11,93%
Rentabilidade do SUS: (38,92%)

FINANCEIRO
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ASSESSORIA JURÍDICA
O Setor Jurídico da Santa Casa de Misericór-

segurança jurídica para o negócio em suas

dia de Juiz de Fora conduz e assessora os

diferentes áreas. Sua orientação técnica faz-se

processos judiciais em que esta Instituição figure

imprescindível e tem como objetivo prevenir

como parte (Autora ou Ré), bem como todos os

danos judiciais, auxiliando diferentes setores da

procedimentos administrativos de cunho jurídi-

Instituição a organizarem suas atividades em

co/legal.

conformidade com a lei vigente, além de propor-

A Assessoria Jurídica da Santa Casa de Mise-

cionar uma postura adequada sobre cada situa-

ricórdia de Juiz de Fora é exercida pelos escritó-

ção a ser adotada, evitando assim, uma possível

rios de advocacias Marcus Moreira Advogados

ação contrária aos interesses do hospital.

e

O Setor Jurídico é uma das áreas com maior

Cúgula Guedes Advogados Associados (Proces-

dinâmica na Instituição, tendo em vista sua inter-

sos Judiciais Trabalhistas).

face com os diversos setores, desde o atendi-

Associados

(Processos

Judiciais

Cíveis)

Compreende-se a Assessoria Jurídica como
um serviço que um escritório de advocacia presta
para uma Organização, com o intuito de oferecer

mento, cobrança, compras, cadeia de suprimen
tos, financeiro, entre outros.
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Destaque dezembro: “Conversa com Bial – Transplante”

A Assessoria de comunicação (Ascom) coordena todo o fluxo de comunicação interna e externa com
os públicos de interesse da Instituição e demais envolvidos no Grupo Santa Casa de Juiz de Fora. Para
isso, utiliza estratégias de assessoria de imprensa, marketing, eventos, endomarketing, comunicação
interna e marketing digital. Todas as ações visam à manutenção da reputação positiva da marca e dos
profissionais do Grupo Santa Casa.

Destaque setembro: “MG2 – Transplante”

Mídia Espontânea
Em 2020, o valor de mídia espontânea foi de
R$ 934.831,22. Os melhores meses de mídia
espontânea no ano foram, nesta ordem: dezembro, setembro e janeiro.

RELATÓRIO 2020

Destaque janeiro: “MG2 – Vítima de contaminação
por cerveja esteve internada na Santa Casa”

ACESSOS À INTRANET E COMUNICADOS INTERNOS
Como canais de comunicação internos, temos a Intranet, Murais, E-mail e WhatsApp.
Murais, E-mail e WhatsApp enviados em 2020: 330
Notícias publicadas na Intranet: 510, sendo

201 boletins Covid-19.

Somamos 1.988.961 acessos à Intranet, com destaque para o dia do Sorteio de Prêmios, com

774 visualizações em um único dia.
Acessos a Intranet
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ACESSOS AO SITE DA SANTA CASA (SANTACASAJF.ORG.BR)
Notícias publicadas: 291, sendo 201 Boletins Covid-19/Coronavírus.
Somamos, em todo o ano, 415.784 acessos no site.
Já as notícias mais lidas foram:
(1) Medidas adotadas pela Santa Casa de Juiz de Fora para enfrentamento do Coronavirus;
(2) Santa Casa orienta clientes sobre Coronavirus-Covid-19; e
(3) Nota de esclarecimento sobre vídeo da Urgência vazia.

Páginas mais acessadas

ACESSOS AO SITE DO PLASC (PLASC.ORG.BR)
Notícias publicadas: 23
No total, foram 521.236 acessos ao site. As páginas mais acessadas foram “Guia

Médico” e “Planos”.
Já as notícias mais lidas foram:
(1) “Você conhece a área do cliente em nosso site?”
(2) “Laboratório da av. Rio Branco inicia funcionamento” e,
(3) “Agendamento de consultas online”.
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Páginas mais acessadas

COMUNICAÇÃO NA PANDEMIA
Com a chegada da Covid-19 no Brasil, a

tem trabalhado para entregar o material em

Assessoria de Comunicação da Santa Casa de

menor tempo possível: cerca de dois dias após a

Juiz de Fora preparou material em vídeo com

solicitação.

orientações sobre a doença, publicado em 05 de

Desde a primeira publicação sobre Covid-19

março de 2020. Também, foi criada uma identida-

foram feitos mais de 100 comunicados diferen-

de visual para comunicados relacionados ao

tes em diversos canais: Murais, Intranet, What-

coronavírus e, desde então, as solicitações refe-

sapp, E-mail Marketing, sites, redes sociais,

rentes a este tema foram priorizadas pelo setor.

além de cartazes, banners e anúncios em jornal,

Com a criação do Comitê gestor de Covid-19

quando necessários. Ainda, a partir de 20 de

no hospital e chegada da doença em nossa

março de 2020, de segunda a sexta-feira publi-

cidade, nossas ações de comunicação também

camos em nossas redes sociais o Boletim epide-

foram intensificadas. A Assessoria de Comunicação

miológico do coronavírus em nosso hospital.

Dentre as ações de comunicação relacionadas à Covid-19, destacamos:
Sinalização da Emergência e setores de Covid-19;
Esclarecimentos de Fake News;
Vídeos, cartazes e artes digitais
com orientações sobre condutas e
prevenção da doença,
Reportagens espontâneas e patrocinadas no jornal local
sobre condutas e informações do hospital sobre a Covid-19.

Campanha “Herói usa máscara”,
Boletins diários com número
de internações, atendimentos,
altas e óbitos, com dados obtidos
através do sistema de gestão
Power B.I. Covid-19.

PLASC
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PLASC – PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAR
Em setembro de 1984, a Santa Casa de Mise-

operação, especialmente no âmbito assistencial,

ricórdia de Juiz de Fora inaugura o PLASC –

garantiu a qualidade e a segurança aos clientes.

Plano de Assistência de Saúde Complementar,

Cabe ressaltar que o cuidado da saúde não

preliminarmente, apenas como um plano básico

se resume a ir ao médico e realizar exames peri-

de segmentação hospitalar.

ódicos, mas sim, um processo da inclusão de

Assim, no decorrer dos seus 36 anos de histó-

hábitos

saudáveis,

como

atividade

física,

ria, o PLASC segue apresentando um crescimen-

alimentação e saúde mental. Atuar em todas

to significativo na saúde suplementar em Juiz de

essas frentes é a grande deliberação do PLASC,

Fora, e em outras quatro cidades da região: Lima

que oferece assistência completa e multidiscipli-

Duarte, Rio Pomba, Santos Dumont e São Joao

nar a mais de 52 mil pessoas, com planos indivi-

Nepomuceno.

duais, familiares e empresariais.

Esse avanço possibilitou que a operadora

Tivemos,

em

2020,

a

receita

de

R$

seguisse com o processo de verticalização, com a

214.553.059 e despesa de R$ 129.033.841,

inclusão de serviços próprios. Tais avanços na sua

sendo um resultado de R$85.519.218,76.
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CLÍNICA DA SAÚDE PLASC
A Clínica da Saúde PLASC presta atendimento

nas áreas de Fonoaudiologia, Nutrição, Psico-

disponibilidade de atendimento durante todo o período de funcionamento.

logia e Psicopedagogia, através do apoio de

Apresentamos, através dos gráficos abaixo, uma

profissionais qualificados no exercício de suas atribui-

totalidade de 33.349 atendimentos nas espe-

ções, tendo como foco primordial a prevenção,

cialidades, sendo destaque a Psicologia com o

reabilitação e recuperação da saúde do beneficiário.

registro de 20.407, seguida da Fonoaudiologia com

Nessa perspectiva, a CLÍNICA DA SAÚDE
PLASC ressalta o serviço verticalizado através das
distintas áreas de atuação, além de oferecer maior

20.407

PSICOLOGIA

8.559

FONOAUDIOLOGIA

2.664
PSICOPEDAGOGIA

8.559, a Psicopedagogia com 2.664 e a Nutrição
com 1.719.
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1.719

NUTRIÇÃO

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL PLASC
embasados em uma cultura ética e científica, com
validade comprovada e coerente a cada caso
apresentado.
No ano de 2020, a pandemia gerou várias
mudanças no desempenho das atividades do setor,
pois conforme a normatização do conselho de fisioterapia o profissional pode atender apenas 01 paciente
por vez, o que reduz o número total de atendimentos.
Alguns pacientes chegaram a descontinuar seus
tratamentos devido às orientações do distanciamento social. Prontamente, foi instalada na clínica uma
A Clínica de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
PLASC, fundada em 2017, possui um amplo espaço e
conta com mais de 30 profissionais capacitados a fim
de auxiliar na recuperação dos pacientes. São oferecidos atendimentos nas áreas de Fisioterapia Con-

vencional, Respiratória, Neuro-infantil, Pélvica,
Drenagem Linfática Pós-mastectomia, Reeducação Postural Global e Método Bobath.
Atualmente o corpo clínico é composto por mestres
e especialistas, sendo 28 fisioterapeutas e 04 terapeutas ocupacionais. Os processos terapêuticos são

rede Wi-Fi, permitindo o atendimento de forma
remota, sendo que a prática dessa modalidade
engloba momentos síncronos e assíncronos, especialmente nas modalidades de neuropediatria e
terapia ocupacional. Apesar de todos os desafios, o
ano de 2020 entrou para a história como aquele em
que o mundo se viu diante de uma nova guerra, cujo
oponente é invisível. A pandemia provocada pela
Covid-19 alterou a rotina das pessoas, entretanto, a
equipe do PLASC encontra-se motivada a propiciar
um atendimento de excelência e qualidade.
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Os gráficos a seguir apontam que a demanda da Clínica de Fisioterapia e Terapia
ocupacional PLASC para Fisioterapia foi de 21.637 e Terapia ocupacional apresentou o
total de 2,161.

21.637

FISIOTERAPIA

2.161

TERAPIA
OCUPACIONAL

VIDA SAUDÁVEL PLASC
O Programa Vida Saudável PLASC, fundado

de instruir os familiares e cuidadores para que o

em 2010, é um programa para aqueles que buscam a

paciente se mantenha estável no domicílio. Em conti-

completude dos cuidados com a saúde e visam ao

nuidade a essa linha de cuidados, foram implantadas

estímulo de hábitos saudáveis. O Programa conta

outras ramificações: o Saúde Integral e o Projeto

com uma equipe multidisciplinar, com Médicos, Enfer-

Cheio de Vida, entre outros, permitindo assim o aten-

meiros, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Fonoaudiólo-

dimento em todos os níveis de atenção à saúde:

gas, Assistentes Sociais e Psicólogas. Consequente-

primária, secundária e terciária. O Vida Saudável

mente, os diferentes saberes possibilitam a promoção

ainda possui o Natureza Perfeita, programa tem

de resultados significativos na qualidade de vida.

como objetivo desenvolver melhores práticas na

Na busca contínua por melhorias, criou-se o

assistência ao parto, favorecendo a redução de

Programa de Gerenciamento de Idosos Crônicos

cesarianas sem indicação clínica, melhorando a

destinado a realizar atendimento domiciliar, no intuito

segurança da paciente e a experiência do cuida-
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do para mães e bebês.
Todavia, o impacto originado pela pandemia
do Covid-19 ocasionou o cancelamento das

mento epidemiológico foi rapidamente instituído
para a efetivação do controle e gerenciamento
adequado frente à nova especificidade de vida.

agendas de eventos do ano de 2020. As visitas

A seguir, os demonstrativos das diversas

domiciliares foram reduzidas, sendo limitadas a

áreas do Programa Vida Saudável PLASC deno-

casos de específicas necessidades, em virtude

tam a quantidade de atendimento em cada espe-

do risco de contágio diante da vulnerabilidade

cialidade/modalidade, bem como apresentam

dos pacientes. As consultas ambulatoriais manti-

sua média mensal, quantitativo do número de

veram-se disponíveis, entretanto, com a adesão

visitas, consultas e sessões domiciliares no ano

reduzida devido à precaução contra o contágio.

de 2020.

Novas ações foram construídas e o gerencia-

PLASC
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ESPAÇO CLÍNICO SANTA CASA PLASC
O Espaço Clínico Santa Casa PLASC Centro e o
Espaço Clínico Santa Casa PLASC Zona Norte, de
acordo com os dados estatísticos abaixo demonstrados, apresentam o comparativo das duas unidades no
que tange aos exames/procedimentos e às consultas
registradas no ano de 2020.
Registrou-se o quantitativo de 5.830 exames/procedimentos no Espaço Clínico Santa Casa PLASC
Centro e 769 no Espaço Clínico Santa Casa PLASC
Zona Norte, totalizando 6.599/ano e uma média de
550/mês.

Em relação às consultas, o Espaço Clínico Santa Casa PLASC Centro apresentou um resultado de
34.521 e no Espaço Clínico PLASC Zona Norte, 4.158, obtendo, desta forma, o somatório de 38.679/ano.
Uma média de 3.223 consultas/mês referente à soma das duas unidades.
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REDE CREDENCIADA PLASC
A Rede Credenciada PLASC apresentou um total de 143.319 consultas e uma média de 11.943 atendimentos/mês.
Em 2020, foram realizados 77.540 exames em consultórios médicos credenciados, conforme a tabela
“Demonstrativo do quantitativo dos exames realizados nos consultórios médicos credenciados”.

Considerando os exames realizados em clínicas credenciadas, foram:

INTERNAÇÕES
No ano de 2020, foram 6.354 internações dos beneficiários PLASC na Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora, sendo uma média de 530/mês.

PLASC
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BENEFICIÁRIOS PLASC
Conforme tabela abaixo no ano de 2020 o número de vidas da operadora PLASC manteve-se
estável no primeiro trimestre com relação ao ano anterior. Entretanto, devido à crise econômica
gerada pela pandemia ocorreram oscilações no transcorrer do exercício, que foram controladas e ao
final do ano atingimos o patamar inicial totalizando 53.079 beneficiários.

SOCIAL
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SERVIÇO SOCIAL
O Assistente Social é reconhecido como

No cotidiano de trabalho, para efetivação de

profissional de saúde pela Resolução nº 218/97,

sua ação e dos preceitos profissionais, os assis-

além da Resolução do CFESS nº 383/99. Na

tentes sociais utilizam um conjunto de instrumen-

área da saúde, principalmente em âmbito hospi-

tos e técnicas. Dentre eles, destacamos: relató-

talar é evidente a vulnerabilidade dos usuários,

rios sociais, encaminhamentos, formulários e um

em decorrência da doença. Neste sentido, a

banco de dados, o SCO (Sistema de Controle de

prática profissional dos Assistentes Sociais se

Ouvidorias), visando registrar e gerenciar os

desenvolve e tem se tornado necessária para a

processos e resultados.

promoção e atenção à saúde.

ANÁLISE GERAL DO RESULTADO (CONSIDERANDO A MÉDIA ANUAL)
Atendimentos realizados aos idosos em longa permanência:

42% da meta de 100%, o valor

alcançado se justifica devido ao número de profissionais frente às demandas da Instituição.
Atendimentos realizados às Unidades de Práticas Integradas: 77,39% da meta de 100%, o
valor alcançado se justifica devido ao número de profissionais frente às demandas da Instituição.
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Melhorias implementadas, novos projetos desenvolvidos, aquisições, mudanças de
procedimentos:
O atendimento do Serviço Social nas Unidades Fechadas, Unidades de Internação e acompanhamento dos pacientes em longa permanência, impactou diretamente na desospitalização institucional.
Permanência da Inscrição da Santa Casa nos Conselhos Municipais de Assistência Social e do
Idoso, proporcionando mais benefícios para a instituição e sociedade, impactando positivamente na
imagem institucional. Destacamos como exemplo a inscrição no Conselho Municipal dos Direitos dos
Idosos, promovendo amplo debate das necessidades e anseios dos idosos, encaminhando propostas aos poderes municipais, como papel consultivo, normativo, deliberativo e formado de políticas
dirigidas à pessoa idosa.
Supervisão de estágio em Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, oferecendo
formação profissional e fonte de disseminação de conhecimento e aprendizado, sendo a Santa Casa
uma entidade formadora de profissionais qualificados e éticos. O referido estágio é concedido devido
a uma parceria entre a Universidade Federal de Juiz de Fora – Faculdade de Serviço Social e Santa
Casa.
Atuação dos Assistentes Sociais, transcendendo a ação direta com o usuário e atuando também
em planejamento e gestão.
Interface com a equipe interdisciplinar desenvolvendo papel de relevância na linha de frente das
ações, diminuindo o impacto da crise durante a internação, ainda mais frente à pandemia causada
pelo novo Coronavírus.
O acompanhamento do assistente social no ambulatório de pré-transplante renal, proporcionou o
conhecimento do paciente/ família, antes de sua internação para realização do procedimento, além
de promover a totalidade do atendimento aos pacientes do pré- transplante renal, com o trabalho da
equipe multidisciplinar, fortalecendo a imagem Institucional.
O acompanhamento aos idosos de Longa Permanência favorece o conhecimento do contexto
social do paciente idoso crônico e seus familiares, visando uma perspectiva ampliada das necessidades do paciente, a fim de promover a desospitalização e, consequentemente, reduzir os níveis de
reinternações.
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OUVIDORIA
O setor de Ouvidoria é um setor estratégico. É o

de comunicação organizacional, na otimização do

espaço de acolhimento, através do qual utilizamos

fluxo de informações e na mediação de conflitos.

de uma escuta ativa e qualificada, para receber,

Com isso, é possível identificar gargalos institucio-

examinar e encaminhar, aos setores competentes,

nais e acelerar os processos de mudança organi-

todas as demandas registradas pelos clientes,

zacional, contribuindo para uma experiência

podendo gerar informações com o objetivo de aper-

positiva dos clientes.
Em 2020 foram 654 manifestações à Ouvido-

feiçoar e contribuir para o processo de trabalho

ria, sendo 552 reclamações e 102 elogios.

dentro da organização.
A ouvidoria atua como facilitadora do processo

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE EXTERNO
A importância da Pesquisa de Satisfação do

do cliente com os produtos, serviços e interações

Cliente Externo reside no fato de que essa é uma

com a marca ou apenas aspectos específicos.

ferramenta capaz de quantificar o contentamento e

Com o resultado da pesquisa, é possível identificar

encantamento dos clientes em relação à instituição.

os pontos de melhoria na perspectiva do cliente.

Deve ser levada em conta toda a experiência geral

PESQUISAS DE
SATISFAÇÃO
DO CLIENTE
EXTERNO
APLICADAS:

13.337
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PONTOS FORTES
Melhorias implementadas, novos projetos desenvolvidos, aquisições,
mudanças de procedimentos:
Criação do Sistema de Controle de Ouvidorias (SCO) em parceria com a Tecnologia da Informação.
O sistema SCO é um sistema de banco de dados, personalizado e criado especificamente para o setor
de Ouvidoria, através de anos de experiência do setor, o qual possibilitou uma exclusividade frente às
outras Ouvidorias de saúde. Um investimento estratégico que otimizou os processos e a qualidade do
controle e gestão.
Articulação/interface com os setores da instituição nos quesitos credibilidade, compreensão e
interação, evidenciando amadurecimento institucional quanto ao papel do setor de Ouvidoria;
Mudança de paradigma da cultura de resolutividade, sendo a mediação e o diálogo instrumentos,
buscando promover uma experiência positiva do paciente/cliente;
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Engajamento dos coordenadores no comprometimento quanto às manifestações relatadas pelos
nossos clientes e parceria entre os setores com o objetivo de sanar com agilidade as tratativas das
manifestações;
Realização da Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo através do setor de Ouvidoria, atingindo
a média anual, possibilitando um aprimoramento da experiência do paciente.
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COMISSÃO DE HUMANIZAÇÃO
No decorrer do ano de 2020 a Comissão de

especial mensagem escrita pelo Padre Leles.

Humanização da Santa Casa de Misericórdia de

Posteriormente, em homenagem ao Dia das

Juiz de Fora realizou diversas ações com a

Mães, foi entregue uma mensagem enviada pelo

programação vinculada às datas comemorativas

Presidente da Comissão, Padre José Leles da

do calendário oficial.

Silva, acompanhada de uma caneta marca texto.

No Dia Internacional da Mulher – 8 de março,

Outro evento sediado no refeitório foi a

organizou-se o “Dia da Beleza”, que contou com

Semana de Comidas Típicas Julinas, que cativou

a parceria da equipe de consultoras da Mary Kay.

o paladar da equipe.

No Centro de Convivência 115 colaboradoras

Todavia, os eventos planejados para os

participaram do evento e desfrutaram de

meses subsequentes foram convertidos em

sessões de fragrâncias, maquiagem e SPA’s

eventos não presenciais em decorrência da pan-

faciais. Concomitantemente, as que comparece-

demia de Covid-19, visando ao respeito aos

ram foram presenteadas com um kit e um cartão,

protocolos de saúde da Organização Mundial da

reforçando a ideia central do projeto: elevar a

Saúde - OMS.

autoestima e proporcionar um dia especial.

No dia 6 de agosto a Santa Casa completou

Visando celebrar a Páscoa em conformidade

166 anos, com transmissão dos eventos pelo seu

com as restrições causadas pela pandemia, no

canal oficial no Youtube. Foi realizada a tradicio-

refeitório promoveu-se um almoço especial

nal Missa em Ação de Graças presidida pelo

acompanhado de um bombom como lembrança.

Padre Renato Alves e cocelebrada pelos padres:

No mês de maio, uma importante demonstra-

Pe. José Leles, Pe. José Custódio e Pe. Diniz.

ção de carinho foi prestada aos técnicos de

Mais uma vez houve uma projeção na fachada

enfermagem, agradecendo e parabenizando por

do prédio de fotos que marcaram os 166 anos da

estarem enfrentando na linha de frente o auge do

Instituição, sendo estas enviadas pelos colabora-

surgimento e crescimento de um inimigo pouco

dores

conhecido, a Covid-19. Dentre as ações, foram

com a Santinha".

realizados uma projeção noturna de mensagens
de afeto na fachada do prédio da Santa Casa, o
Correio do Afeto Especial, música ao vivo e uma

através

da

campanha

"Sua

História
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Por fim, nos dias 16 e 17 de dezembro, volta-

radores que em todos os anos anteriores fez

-se a utilizar a fachada da Instituição, dessa vez

parte das festas de comemoração de encerra-

com mensagens de gratidão e esperança por

mento. Infelizmente nesse ano, mais uma vez,

esse ano vencido e na esperança de dias melho-

devido a restrições impostas pela pandemia, o

res em 2021, baseadas na história de Cristo,

sorteio teve de ser transmitido pelo YouTube e os

além das já tradicionais missas solenes presidi-

agraciados retiraram seus prêmios nos dias subse-

das pelo Padre Jose Leles da Silva, respeitando-

quentes ao sorteio. O evento teve sua apresenta-

-se todas as normas sanitárias e de distancia-

ção pelo Superintendente Geral Sr. Aloysio

mento

Goreske, Comissão de Festas e pelo apresentador

social,

impostas

pela

pandemia.

Ainda no dia 17 de dezembro, foi realizado o

do Zine Cultural, Alexandre Silveira.

tão esperado sorteio de brindes entre os colabo-

CAPELA SENHOR DOS PASSOS
A Capela Senhor dos Passos, que integra o

bada como Patrimônio Histórico Municipal. No

conjunto arquitetônico da Santa Casa de Miseri-

interior, seus vitrais, que retratam o Calvário de

córdia de Juiz de Fora, foi a primeira Igreja Cató-

Cristo e a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes,

lica construída na cidade, no ano de 1840, pelo

são um convite à oração e à meditação. Desde o

comendador José Antônio Silva Pinto que, futu-

seu primórdio, o objetivo da Capela é oferecer

ramente, veio a tornar-se Barão da Bertioga. Sua

um espaço para familiares e amigos dos pacien-

arquitetura é histórica e, desde 2002, ela é tom-

tes encontrem refúgio para pedidos e orações.
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PASTORAL DA SAÚDE E SOCIAL
A Pastoral dos Enfermos, fundada em novembro de
2003, tem a finalidade de humanizar e cristianizar os
ambientes de assistência à saúde e, ainda, encorajar o
enfermo a tomar uma atitude de fé e esperança perante a dor, além de contribuir para a construção de uma
sociedade justa e solidária a serviço da vida. A partir do
ano de 2011, a Pastoral em parceria com a Comissão
de Humanização e a Assistência Social da Santa
Casa, realiza doações de roupas e enxovais para adultos, jovens e recém-nascidos para pacientes carentes
internados.

Foto feita antes da pandemia

TV CAPELA
As missas celebradas na Capela Senhor dos Passos podem
ser assistidas nos leitos da Santa Casa, através da TV Capela
e, aos domingos, é transmitida através do canal do Youtube da
Instituição.

ATIVIDADES REALIZADAS PELA PASTORAL DOS
ENFERMOS DURANTE O ANO DE 2020

1.737 comunhões
aos internos
da Santa Casa,

2.173

Visitas aos 20 na
enfermos
na Santa Casa

38 domiciliares

emergência

Doações:
+56 enxovais para
recém-nascidos; +90 fraldas infantis;
+55 kits adultos, entre feminino e masculino;
+62 fraldas geriátricas.

SOCIAL
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CERTIFICAÇÕES E PREMIAÇÕES
PRÊMIO EXCELÊNCIA EM SAÚDE
Maior hospital da Zona da Mata Mineira com

Dr. Renato Loures recorda-se de que a Santa

excelência em qualidade no atendimento, a

Casa se aprimorou na última década, com quali-

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora foi

dade e desenvolvimento. “Nos últimos 10 anos,

uma das instituições contempladas na 8ª edição

conseguimos investir em melhorias de equipa-

do Prêmio Excelência em Saúde, do Grupo

mentos e infraestrutura e hoje temos uma insti-

Mídia, responsável pela Revista Healthcare, em

tuição moderna, que presta serviços relevantes,

uma cerimônia de premiação on line transmitida

com uma gestão que tem objetivos claros e

ao vivo via YouTube no dia 22/10/2020, enfati-

metas definidas”, conta.

zando o trabalho empreendido, tendo como
base as pesquisas de mercado e as ações

Participar da premiação, para Dr. Renato, é
um

estímulo

para

a

melhoria

contínua.

desenvolvidas no que tange às melhorias de

“O prêmio é extremamente importante

equipamentos e infraestrutura nos últimos 12

porque mostra o trabalho que está sendo

meses, as quais, revolucionaram a última

feito pelas instituições que buscam desen-

década no setor de saúde.

volvimento e inovação”.

Nos últimos 10 anos, conseguimos investir em
melhorias de equipamentos e infraestrutura e
hoje temos uma instituição moderna, que presta
serviços relevantes, com uma gestão que tem
objetivos claros e metas definidas
Dr. Renato Loures
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A escultura do prédio original da Santa Casa

Produção, pesquisa e montagem da escultura

de Juiz de Fora construída com peças de Lego

somam mais de 310 horas, divididas em dois

por Adolfo Freitas, coordenador da Hotelaria do

anos. Para fazê-la, foram utilizadas mais de 32

hospital, foi uma das agraciadas pelo “Prêmio

mil peças de Lego, pesando, ao todo, 35kg. “Pro-

Amigo do Patrimônio”. O prêmio é organizado

curei reproduzir o máximo de detalhes do edifício

pelo Conselho Municipal de Preservação do

da época, para isso, contei com o auxílio de fotos

Patrimônio Cultural (Comppac), com apoio da

antigas e itens do acervo do Museu da Saúde, na

Fundação

Santa Casa”, explica Adolfo. “Por exemplo, usei

Cultural

“Alfredo

Ferreira

Lage”

(Funalfa) e está em sua 15º edição.

a estátua da santa que fazia parte da fachada

Adolfo já tem como hobby a criação de esculturas feitas com Lego. A construção da Santa

original e que até hoje está no lá museu para
fazer a escala da fachada em Lego”.

Casa, segundo ele, tem o objetivo resgatar a

Na obra, é possível ver o prédio clássico do

memória da Instituição, de 166 anos, e da

hospital, de frente; por trás, o interior, mostrando

cidade. “É também uma reflexão sobre a

ambientes que retratam cenas e espaços da

importância e diferença que faz na vida das

época, como enfermaria, centro cirúrgico e a sala

cidades e das pessoas a preservação de seu

da provedoria. Além da escultura, Adolfo produziu

patrimônio histórico e cultural”, diz. “Ter esse

um livro, em que traçou um paralelo entre as fotos

trabalho valorizado dessa forma é, ao mesmo

da Santa Casa que datam o início do século XX

tempo, um prazer e uma honra”, agradece.

e suas representações em Lego”.

Projeto agraciado
com o Prêmio Amigo
do Patrimônio, edição
2020, da FUNALFA.
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MANUTENÇÃO DAS CERTIFICAÇÕES
ONA EXCELÊNCIA E ISO 9001:2015

Entre os dias 03 e 07 de agosto a Santa Casa

controles assistenciais com foco no paciente e resul-

passou por processo de auditoria externa para

tado do processo; a interação do corpo clínico nos

manutenção das certificações ISO 9001:2015 e

processos e condução assistencial; a dissemina-

ONA 3 – Excelência. A auditoria foi feita de forma

ção da cultura de segurança do paciente e o com-

totalmente remota, isto é, online, pela DNV GL, que

prometimento da equipe com a segurança do

recomendou a manutenção das certificações ao

paciente.

hospital.

Ainda, a Qualidade foi elogiada pela estrutura-

Em todas as áreas auditadas não foi apontada

ção e atuação da equipe de Auditores Internos,

nenhuma não conformidade. Sob avaliação da

formada por colaboradores voluntários que atuam

norma ISO 9001:2015, são pontos positivos, a

na realização das auditorias internas do SGQ, de

gestão econômico-financeira, a implementação do

forma a verificar o atendimento aos requisitos das

Programa de Integridade (Compliance), Projeto

normas ISO 9001:2015 e ONA.

hospital digital: investimento em tecnologia da infor-

A gerente de qualidade Christine Hill agradece

mação; Criação de sistema próprio de SLA e

“à Tecnologia da Informação que, através de

Gestão da Engenharia Clínica.

toda adequação dos equipamentos para video-

Dentro da área foco, que é Segurança do Pacien-

conferência, permitiu a realização das audito-

te, foram destaque a Implementação de barreiras e

rias de forma remota, sem intercorrências”.
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