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Presidente da Federassantas

Tenho buscado exercer a função de presidente 

da Federassantas com o objetivo de promover 

as grandes transformações que o setor hospita-

lar beneficente (filantrópico) necessita, especial-

mente quanto à construção de um novo modelo de tratamento 

dado às instituições na esfera jurídica. Este propósito demanda-

rá uma contínua mudança na concepção por parte dos dirigentes 

hospitalares, tanto no nível da governança como na administra-

ção, a fim de virar a página de quase três décadas de descaso das 

autoridades públicas que, na maior parte das situações, não têm 

se mostrado capazes de atender e compreender a histórica insu-

ficiência da base financeira das nossas remunerações. 

De uma forma especial, a Federassantas tem travado de-

bates importantes com os gestores públicos municipais, por 

meio do CONASEMS, com o Ministério Público do Estado, 

com o Poder Judiciário e com o segmento da saúde suplemen-

tar, dentre outros, para alcançar uma integração que é funda-

mental para estruturar uma melhor compreensão do cenário 

das instituições beneficentes e, desta forma, buscar encami-

nhamentos consensuais junto aos demais entes federados, 

tanto estados como a União. 

O artigo produzido para o Anuário da Federassantas é uma 

mostra do trabalho que vem sendo realizado e que será desen-

volvido ao longo da atual gestão, demandando uma coesão do 

setor em todo o Brasil. 

Outra iniciativa que merece destaque em razão do seu valor e 

por haver sido acolhida de pronto por toda a Diretoria foi o pro-

jeto “Salve Saúde”, a fim de estabelecer um diálogo permanente 

com a sociedade sobre o valor do SUS e das instituições hospita-

lares beneficentes, que, em última análise, são fruto e expressão 

desta mesma sociedade. A participação da sociedade na constru-

ção do SUS é fundamental para que as grandes mudanças ocor-

ram, sendo imprescindível capacitar o cidadão com informações 

de qualidade para que conheça seus direitos e deveres. 

Que todos os trabalhos a serem realizados revelem um esforço 

conjunto da diretoria da Federassantas e de todos os hospitais 

filiados, amparados pelo conhecimento, pela esperança e pela fé 

que nos une a todos. Afinal, uma verdadeira representação só as-

sume sua real expressão quando a Diretoria nada mais é do que a 

efetiva porta-voz dos anseios de todos os filiados para o estabe-

lecimento de soluções estruturantes no Sistema Único de Saúde.
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Os hospitais filantrópicos do país são 

reconhecidos como parceiros fun-

damentais do Sistema Único de Saúde. 

Atualmente, estas instituições assumem 

papel de protagonismo no sistema de 

saúde e são responsáveis por realizar a 

maior parte da produção hospitalar e am-

bulatorial de Minas Gerais. E a importân-

cia das entidades sem fins lucrativos não 

se restringe ao atendimento à população 

usuária do SUS. Os hospitais filantrópicos 

são, também, importantes para a concre-

tização da saúde suplementar no estado e 

responsáveis, portanto, por disponibilizar 

cerca de 40% da capacidade total, no âm-

bito hospitalar.

Coerente com as suas finalidades e 

seguindo as principais diretrizes traça-

das pela atual gestão 2017/2020, a Fe-

deração das Santas Casas e Hospitais 

Filantrópicos – Federassantas - assume 

papel de protagonismo na integração e 

no fortalecimento das entidades sem fins 

lucrativos. A Federassantas pauta-se no 

compromisso de gerar informações de re-

levância para o setor; promover a troca de 

experiências entre as instituições filiadas; 

representar os interesses e as demandas 

dos hospitais filiados junto aos operado-

res do direito e das autoridades políticas, 

além de oferecer a capacitação de profis-

sionais da gestão hospitalar e de saúde 

para, assim, contribuir para a melhoria dos 

resultados institucionais dos hospitais. 

Ações que visam, também, a otimização 

do uso de recursos para operacionaliza-

ção do sistema de prestação de serviços 

hospitalares de forma mais sustentável e 

responsável. 

Neste ano, a Federassantas traz ao pú-

blico o Anuário Federassantas 2018, em 

duas apresentações, impressa e digital. 

Trabalho que contou com o envolvimento 

da equipe de colaboradores, diretoria e 

hospitais filiados para dar visibilidade aos 

avanços na área da saúde, em especial do 

segmento filantrópico de Minas, graças às 

ações gerenciais e estratégicas adotadas 

pela administração executiva dos hospi-

tais. O principal objetivo é oferecer aos 

gestores informações que lhes permitam 

traçar estratégias eficazes para melhor 

enfrentar os desafios da saúde num país 

que passa por grandes mudanças socioe-

conômicas e políticas. 

O Anuário Federassantas traz a contex-

tualização do sistema de saúde em Minas 

Gerais; experiências de sucesso de hospi-

tais filantrópicos que servem de inspira-

ção para tantos outros; artigos sobre as 

atividades desenvolvidas pela Federas-

santas ao longo de 2017 e indicações do 

que ainda está para ser realizado ao longo 

dos próximos anos.

Assim, em consonância com os com-

promissos assumidos junto às entidades 

representadas e aos parceiros estratégi-

cos do setor, o Anuário é, portanto, mais 

um instrumento para o fortalecimento do 

diálogo entre os diversos atores envolvi-

dos na implementação e execução do sis-

tema de saúde de Minas Gerais. 

Boa leitura!

Adelziso Vidal 

Editorial

Palavra da Diretoria

Superintendente da Federassantas 

KÁTIA ROCHA
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RAMON DE ALMEIDA DUARTE

Vice-Presidente de Comunicação Social

A comunicação organizacional atua na ela-

boração de conteúdos que demonstrem a ima-

gem, a missão e a visão da Federassantas para 

os diferentes públicos, como os seus federados, 

as instituições públicas e privadas e a sociedade em geral. Uti-

lizando-se para tanto de ferramentas comunicacionais como os 

vídeos da série “Salve Saúde”, que apresentam à assistência dos 

hospitais filantrópicos e Santas Casas aos cidadãos e cidadãs no 

estado de Minas Gerais. A Assessoria de Comunicação é o espa-

ço de conversação em que se dá luz ao fazer da Federação em 

prol das instituições de saúde que garantem o direito constitu-

cional à saúde ao cidadão.

DANIEL PORTO SOARES

Vice-Presidente de Administração e Finanças

A Federação nos últimos dois anos não perce-

beu aumento de sua receita advinda das contri-

buições de filiados, fato que pode ser explicado 

pelo momento ao qual passa o setor. Mesmo 

diante deste cenário, através da implantação de uma política 

de estruturação interna responsável e austera, foi possível con-

cretizar a ampliação da equipe, dos serviços e produtos, sempre 

observando a garantia do equilíbrio econômico e financeiro. No 

entanto, desafios são muitos e crescentes, o que exige profis-

sionalização e fortalecimento institucional, que alcançaremos 

através de investimentos compatíveis e manutenção das boas 

práticas que vem sendo adotadas.

MAURO OSCAR SOARES DE SOUZA LIMA

Vice-Presidente de Saúde Suplementar

O Sistema Público de Saúde passa por uma cri-

se profunda, despertando interesse na contrata-

ção de planos privados de saúde. Para se ter uma 

ideia da relevância do segmento e assimetria 

entre o SUS e a Saúde Suplementar no Brasil destacam-se os se-

guintes números: em 2016 o SUS teve um orçamento de R$ 88,9 

bilhões para 206 milhões de pessoas enquanto na Saúde Suple-

mentar o orçamento foi de R$ 151,9 bilhões para 48,8 milhões 

de pessoas.

Considerando que haverá aumento da demanda por assistência 

à saúde um dos grandes desafios colocados, não só para o Brasil, 

mas para todo o mundo, será o de gerar recursos suficientes para 

prover acesso à saúde de qualidade a toda a população. Especifi-

camente para o setor filantrópico, é preciso aprimorar o relacio-

namento entre operadoras de planos de saúde e hospitais sem 

fins lucrativos; identificar oportunidades; fortalecer o segmento 

filantrópico e buscar o equilíbrio econômico financeiro para es-

sas instituições. É necessário ainda aprofundar a discussão sobre 

a interface SUS/Saúde Suplementar, não apenas a partir do siste-

ma comprador, mas do sistema produtor dos serviços de saúde. 

RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE CASTRO 

Vice-Presidente de Relações Institucionais

Através do diálogo, buscamos a união entre as 

instituições sem fins lucrativos, com intuito de 

fortalecer as parcerias no setor filantrópico em 

Minas, e aumentar nosso poder de negociação.

Em 2018, juntamente com a implantação das Comissões Téc-

nicas, vamos intensificar as ações nas Regionais, para buscar 

melhores resultados e padronização dos processos nos hospitais 

filantrópicos do estado. 

Palavra da Diretoria

ANUÁRIO
2018
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nome da editoria

Federassantas: 
Mais de três 
décadas em 
defesa dos 
hospitais 
filantrópicos
de Minas 

Referência

O
s hospitais filantrópicos salvam 

vidas! Talvez, grande parte da 

população não tenha ideia da 

importância dessas instituições que são 

responsáveis por pelo menos 60%, dos 

atendimentos feitos pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS). Milhares de profissio-

nais trabalham para oferecer consultas, 

internações, cirurgias e tratamentos. E 

em muitas cidades do interior de Minas 

Gerais, onde não há cobertura de hos-

pitais gerenciados pelas prefeituras ou 

pelo governo do estado, os filantrópicos 

cumprem o papel de servir ao cidadão 

pelo SUS.

Mas, muito antes de ter a representati-

vidade que os filantrópicos têm hoje, um 

grupo de profissionais, que atuava na área 

do direito, medicina e da administração 

de hospitais, percebeu que era preciso 

criar uma instituição que garantisse a re-

presentação; integração e o 

fortalecimento das entida-

des hospitalares do setor filantrópico do 

estado. Foi assim que em 30 de janeiro de 

1986, nasceu a Federação dos Hospitais 

Filantrópicos de Minas Gerais, sob o co-

mando de Eduardo Levindo Coelho. 

No momento de sua criação, a Fede-

rassantas traçou um estatuto com a mis-

são, visão e áreas de atuação. E logo nos 

primeiros meses, a Federassantas não 

poupou esforços para representar os 

hospitais filantrópicos. Em seis de junho 

de 1986 uma carta foi enviada aos filia-

dos com orientações sobre a adesão ao 

“CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS” oferecido pelo então Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Pre-

vidência Social o extinto INAMPS. Veja o 

trecho da orientação 

“Nossa FEDERAÇÃO desaconselha, 

portanto, a adesão ao referido convênio, 

pois isso permitiria ao INAMPS, por de-

cisão própria e unilateral a aferição das 

prestações de serviços; a ingerência nas 

decisões internas dos hospitais; e even-

tualmente a faculdade de o INAMPS 

optar pela intervenção na execução do 

“convênio”. 

Ainda de acordo com o comunicado, a 

Federassantas assegurava aos filiados 

que: “estamos preparando projeto para 

outra forma de convênio, a ser submetido 

à apreciação de sua Excelência, o Senhor 

Ministro Raphael de Almeida Magalhães, 

e que deverá consultar o interesse dos 

Hospitais, dos médicos, dos pacientes e 

do próprio INAMPS”.

Preocupado com os rumos desse convê-

nio com o governo federal, o presidente 

da Federassantas, Eduardo Levindo Coelho, convocou os 

filiados para o Primeiro Encontro Estadual dos Hospitais Fi-

lantrópicos, em 30 de agosto de 1986.

Este documento traz a íntegra do discurso do presidente da Fe-

derassantas no Primeiro Encontro Estadual. Durante o evento, 

foram abordadas as principais preocupações dos hospitais filan-

trópicos do estado, como a necessidade de repasse direto de re-

cursos por parte dos governos de forma distinta para assistência 

médica e assistência social, além da necessidade da educação 

continuada de médicos e dos demais profissionais da saúde.

O encontro da Federação de Hospitais Filantrópicos rendeu 

uma reportagem em um dos jornais impressos de maior circu-

lação do estado, fortalecendo a imagem da Federassantas como 

instituição que representa os filantrópicos. Na época, o jornal 

destacou a falta de leitos nos hospitais, situação que com o tem-

po foi se agravando devido ao aumento da demanda e dificulda-

des para manter a estrutura de atendimento à população pelo 

Sistema Único de Saúde. 

Ao longo desses 30 anos a Federassantas promoveu uma série 

de Encontros entre os gestores de hospitais filantrópicos filiados 

de Minas Gerais. Foram vários temas abordados de acordo com 

as necessidades da gestão hospitalar. No V ENCONTRO, realiza-

do em 1998, em São João Del Rey, por exemplo, a preocupação 

era em relação à necessidade do controle de custos.

Já em 2002 a captação de recursos era o tema do IX ENCON-

TRO, em Lambari no Sul de Minas. Com o tempo, a Federassan-

tas ganhou cada vez mais expressividade alcançando um número 

maior de filiados por todo o estado. Por isso, neste mesmo ano, 

foram criadas as diretorias regionais. O objetivo era aproximar 

a Federação dos hospitais filantrópicos espalhados pelo estado 

por meio de grupos regionais, que centralizassem as demandas 

e reivindicações das diferentes regiões. Hoje são sete regionais 

com mais de 200 hospitais filantrópicos filiados.

A Federassantas, ainda em 2002, foi parceira do extinto Gru-

po de Profissionais de Administração em Compras Hospitalares 

(GCH). Lourdes Paiva, atual gestora de assuntos estratégicos 

da Federassantas, era a gerente regional do GCH e conta que, 

naquela época, a Federação e o Grupo trabalhavam juntos para 

capacitar profissionais de compras hospitalares, garantindo a 
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sustentabilidade da gestão financeira dos filiados. 

A preocupação com melhoria na gestão e capacitação dos fi-

liados era tão expressiva que a Federassantas desenvolveu uma 

cartilha com sugestões para solução de problemas comuns do 

dia a dia dos gestores hospitalares. A cartilha, elaborada pelo 

Grupo de Soluções Continuadas da Federação, foi distribuída 

para os hospitais filiados. 

Desde a criação, a diretoria da Federassantas definiu que uma 

de suas principais finalidades era “promover a união e a integra-

ção das Santas Casas, Hospitais Filantrópicos e Entidades de Fi-

lantropia e Beneficência do Estado de Minas Gerais, mantendo 

entendimentos com os mesmos e obtendo deles informações 

sobre suas necessidades”. 

Seguindo os preceitos do Estatuto, a Federassantas oferece 

cursos, seminários, oficinas e eventos para os hospitais filantró-

picos filiados. Presta assessoria jurídica e técnica. Além disso, a 

Federassantas participa da elaboração de projetos de lei e de 

emendas e colabora com estudos que ajudam na solução dos 

graves problemas que envolvam a saúde pública no país.

A Federação oferece, ainda, apoio para garantir que seus filia-

dos renovem anualmente os certificados exigidos para garantir 

a filantropia. Acompanha todo o processo para a renovação do 

CEBAS -SAÚDE. Além disso, possui um sistema moderno de 

informação e gerenciamento de dados, o REFERENCIAL FEDE-

RASSANTAS. 

GALERIA DOS PRESIDENTES DA 
FEDERASSANTAS

Desde a criação, em 1986, seis presidentes estiveram à frente 

da Federassantas. O primeiro foi Eduardo Levindo Coelho, que 

teve seu mandato de 1986 a 1993.

Em seguida Eugênio Dutra, de 1993 a 1994. 

Depois dele, Saulo Levindo Coelho seguiu como presidente 

da Federassantas por 17 anos, de 1994 a 2011. 

Saulo Levindo Coelho: “A Federassantas veio preencher 

essa lacuna que existia, das santas casas e hospitais filantrópi-

cos, de ter uma entidade que os representasse. Ela veio cum-

prir esse papel de representar esse segmento, ter interlocu-

ção com o governo e interlocução entre os próprios filiados.  

 Temos que conquistar novos filiados, trazer novas lideranças 

para o setor e fortalecer as nossas reuniões e os nossos eventos. 

É muito importante que a gente de sempre continuidade, não só 

através de campanhas, mas de uma postura constante através de 

diálogos e de porta abertas para o setor”.

Saulo Lara atuou como presidente de 2011 a 2013, mas sem-

pre esteve envolvido com a Federasssantas desde a criação na 

década de 1980. 

Saulo Lara:“A Federassantas foi fundada em 1986 por um 

grupo de advogados e médicos, tendo à frente Eduardo Le-

vindo Coelho. Existiam, naquela época, dezenas de santas 

casas e hospitais filantrópicos em Minas Gerais, cada um tra-

balhando isoladamente, sem representatividade junto aos po-

deres públicos. Foi Eduardo Levindo Coelho que idealizou a 

criação de federações estaduais e, posteriormente também, 

ajudou a criar a Confederação das Misericórdias do Brasil.  

Em Minas Gerais são mais de 300 unidades hospitalares, dis-

seminadas em todo o estado, atendendo a clientela do SUS, 

bem como, aqueles que sem condições financeiras necessitam 

de assistência à saúde. Atualmente mais de 60% de usuários 

do SUS são atendidos pelas filantrópicas.  A Constituição Fe-

deral diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. 

No entanto, as unidades de saúde públicas  - em Minas e em 

todo o Brasil – não tem capacidade instalada para atendimen-

to à população, necessitando da cooperação das filantrópicas”. 

Francisco Figueiredo, atual Secretário Nacional de Atenção à 

Saúde, foi presidente da Federassantas de 2013 até 2016.

Francisco Figueiredo: “A Federação das Santas Casas do Estado 

de Minas Gerais tem papel fundamental na saúde dos mineiros e 

para todas as entidades, em função da sua representatividade ins-

titucional. É uma entidade com grande representatividade nos três 

poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. E,  nos últimos anos, 

consolidou forte relação com o Ministério Público de Minas Gerais. 

As lutas são inúmeras. A área da saúde exige que as entidades 

se aproximem para a convergência de uma luta comum, que é a 

melhoria da saúde dos mineiros. E a Federasasantas tem esse 

papel: unir as instituições, proporcionando melhoria da gestão e 

consequentemente uma saúde mais humanizada e de qualidade 

para a população.”

Referência
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Foi uma honra estar no meu Estado representando essas en-

tidades “guerreiras”, que batalham cotidianamente para realizar 

o que se propõem a fazer. Sabemos da qualidade da entrega de 

cada uma das entidades a todos os usuários que buscam atendi-

mento e acolhimento. Presidir a instituição que representa cada 

uma dessas entidades, com um corpo diretivo que me orgulhou 

muito, e com as pessoas que compunham a equipe, me fez uma 

pessoa melhor. Fui honrado por estarmos juntos para fortalecer 

uma entidade como a Federassantas e os resultados se retratam 

no atendimento a cada um dos pacientes.” 

A atual presidente da Federassantas, a advogada especialista 

em direito da saúde, Kátia Rocha, foi a primeira presidente do 

sexo feminino a frente da Federação. Antes ela era vice-presi-

dente e já atuava fortemente na área em defesa dos hospitais 

filantrópicos e da saúde pública brasileira.

GESTÃO DURADOURA. 
ENTREVISTA COM SAULO 
COELHO

Para contar sobre o importante papel da Federassantas na 

representação dos hospitais filantrópicos, entrevistamos o 

ex-presidente da Federassantas, Saulo Coelho, que esteve à 

frente da Federação por 17 dos 32 anos de existência. Atual 

Provedor da Santa Casa de Belo Horizonte e Presidente do 

Conselho Consultivo da Confederação das Santas Casas de 

Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas - CMB, ele 

é formado em Administração de Empresas, foi deputado fe-

deral por três mandatos e exerceu cargos na administração 

pública e iniciativa privada, entre os quais o de presidente da 

Telemig (extinta empresa de telecomunicação) e o de diretor 

administrativo da Açominas. 

Neste longo período como presidente da Federassantas, 

quais foram as principais atuações em favor dos hospitais 

filantrópicos de Minas Gerais?

Saulo Coelho - Eu acredito que minha principal atuação foi 

oferecer treinamentos para os membros dos hospitais filiados 

e não filiados. Eu acredito que essa política continuada de dar 

treinamentos é a maior marca da nossa administração.

No seu entendimento, quais os “pilares” da Federassan-

tas? Qual o papel e a importância da Federassantas para 

seus filiados?

Saulo Coelho - Ela (Federassantas) veio preencher essa 

lacuna que existia das Santas Casas e Hospitais filantrópi-

cos não terem antes uma entidade que lhes representasse 

e ter interlocução com os governos e com os próprios filia-

dos. Antes nós não tínhamos essa voz, uma voz hoje tão bem 

representada pela presidente Dra. Kátia, que realmente não 

participa só internamente com os hospitais, representa bem 

esse segmento na comunidade.

Os hospitais filantrópicos de Minas enfrentam grandes 

dificuldades orçamentárias. Que fatores, em sua opinião, 

levam a essa situação (administração, dificuldades de re-

cursos financeiros, falta de apoio dos gestores públicos)?

Saulo Coelho - Eu sintetizo na falta de recursos mesmo, 

apesar da legislação exigir hoje a utilização de um percentu-

al por parte dos poderes públicos para a saúde, a gente está 

aquém do necessário e então nós somos subfinanciados pe-

los serviços que nós prestamos, apesar de já estar muito cla-

ro que o nosso segmento faz a sua atividade de atendimento 

hospitalar algumas vezes mais barato do que o próprio esta-

do (em todos os níveis de governo) inclusive. Um dos maio-

res exemplos de como nós trabalhamos com custo menor é 

na área de hospitais universitários, que eles também fazem o 

seu trabalho num custo bastante maior que os filantrópicos.

Qual é, em sua opinião, o papel dos hospitais filantrópi-

cos para sociedade? 

Saulo Coelho - Continua a ser papel, que desde a sua fun-

dação em Portugal pela Rainha Leonor de Lencastre, de 

atender os carentes e enterrar os indigentes. Nós fazemos 

isso com maestria. Andando pelo nosso interior, não só Mi-

nas Gerais, você encontra inúmeras cidades que só tem um 

hospital e ele é filantrópico. É uma lacuna que nós ocupamos. 

Em Minas Gerais o maior hospital é a Santa Casa de Belo 

Horizonte que é filantrópico e que, para se ter uma ideia, no 

ano de 2015 atendeu pacientes de mais de 600 municípios 

mineiros. Então, dá pra medir o papel do filantrópico para 

nossa comunidade.

E a importância dos filantrópicos para a rede pública de 

saúde (SUS)?

Saulo Coelho - É fundamental. Hoje, depois de alguns anos 

que insistiam em não dar a devida importância, os gestores 

públicos da saúde sabem que sem os hospitais filantrópicos 

entrariam em pane total os serviços de atendimento aos ca-

rentes e basicamente o SUS. No começo dos filantrópicos 

não existia esse financiamento que é o SUS. Os hospitais vi-

viam da generosidade dos cidadãos fazendo doações e de al-

guma verba pública. Então só existe uma rede, hoje, que bem 

ou mal atende os carentes graças aos filantrópicos.

Em fevereiro de 2006, a Federassantas encabeçou a 

Campanha do Silêncio para reduzir a poluição sonora na 

área hospitalar no estado. Essa iniciativa, idealizada na 

gestão do senhor, teve muita visibilidade na imprensa e 

contribuiu para que a população ficasse atenta à neces-

sidade de se respeitar o ambiente hospitalar. Esse tipo de 

investida educativa é, para o senhor, uma das atuações 

que a Federassantas deve desenvolver? Qual a importân-

cia de projetos como estes?

Saulo Coelho - É o tipo de campanha sim, uma campanha edu-

cacional, institucional. Nós devemos não chamar de campanha 

e sim de postura. O que nós devemos fazer é  manter constan-

temente em alerta os nossos filiados para que trabalhem para o 

silêncio nas áreas hospitalares, que é inclusive previsto em lei, 

mas que a gente sabe que não é 100% obedecido. 

Referência
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Assessoria Jurídica

A 
área da saúde bem como a filantropia são submetidas 

regularmente às mudanças e atualizações da legislação. 

Com a missão de representar e oferecer assistência às 

instituições filantrópicas, um dos pilares da Federassantas é a 

assessoria jurídica prestada aos hospitais filiados.

De acordo com Leonardo Justino Martins, advogado especiali-

zado em direito à saúde e consultor da Federassantas, o atendi-

mento jurídico oferecido aos filiados da Federassantas é de 

caráter coletivo, com demandas e ações que beneficiam todos os 

filiados, contemplando não somente uma, mas diversas entida-

des filantrópicas em uma mesma causa. "A Federassantas dá 

uma visão do todo para os filiados, como é a realidade em todo o 

estado, para que os filiados possam levar isso para suas assesso-

rias jurídicas internas e, com elas, decidir qual a melhor decisão a 

ser tomada em um caso concreto", afirma.

Em geral, as questões demandas à assessoria jurídica são nas 

áreas de direito civil (que aborda relações contratuais); direito 

do trabalho (que envolve a relação de hospital, empregados e 

sindicatos), e, também, a área do direito tributário, que aborda 

principalmente as questões relativas ao CEBAS Saúde e questões 

relacionadas à filantropia, além de questões envolvendo contri-

buições dos hospitais. A assessoria jurídica faz valer, também, 

direitos previstos em leis federais, estaduais ou municipais, já 

que os hospitais, por serem de natureza filantrópica, oferecem 

serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Assistência jurídica 
especializada para 
os filiados

Por Raquel Gontijo – Assessoria de Comunicação

SOLUÇÕES DIGITAIS PARA 
COMPRAS, VENDAS E GESTÃO
DE PROCESSOS NA SAÚDE

Há 17 anos somos pioneiros e líderes absolutos de mercado. Possuímos 
soluções digitais que permitem que fornecedores e compradores de 
suprimentos hospitalares interajam de forma fácil, rápida e inteligente. 

Do planejamento de estoque e demanda à compra e venda de insumos, temos 
soluções adequadas à sua necessidade, com análise preditiva de dados e 
padronização de cadastro, trazendo grandes benefícios para toda a cadeia de 
suprimentos e gestão de processos.

Acesse
bionexo.com

Eficiência para cadeia 
de suprimentos

Desenvolvemos através 
de nossas soluções e 
serviços, um padrão de 
sucesso na condução e 
gestão de suprimentos das 
instituições de saúde nos 
países onde atuamos.

Investimos na mais 
moderna infraestrutura, 
garantindo o sigilo de 
todas as informações e 
mantendo a mais alta 
disponibilidade das 
nossas soluções.

Equipe de consultores 
com extrema experiência 
e conhecimento em 
processos na área da 
saúde, que englobam a 
cadeia de suprimentos 
deste mercado.

Compartilhando 
conhecimento

Disponibilidade e 
segurança garantida
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Referencial

E
m Minas Gerais, no período de janeiro a dezembro de 

2017, conforme consulta ao Referencial FEDERASSAN-

TAS, 486 estabelecimentos de saúde apresentaram pro-

dução de pelo menos uma Autorização de Internação Hospitalar 

(AIH), de um total de 726 instituições que disponibilizaram Lei-

tos para Atendimentos aos pacientes SUS e Não SUS.

Conforme é possível observar existe uma diferença de 240 es-

tabelecimentos de saúde, pois, apesar de possuírem leitos cadas-

trados, não houve apresentação de AIH para fins de faturamento 

nas bases de dados oficiais do Ministério da Saúde.

 As 486 instituições que apresentaram AIH ao longo do ano de 

2017, estão sediadas em 366 municípios e, conforme sua natu-

reza jurídica, 323 (66%) estão classificadas como entidades pri-

vadas sem fins lucrativos, 131 (27%) como administração pública 

(municipal, estadual ou federal) e 32 (7%) como demais entida-

des empresariais (privados com finalidade lucrativa). 

Os 323 hospitais filantrópicos estão distribuídos em 272 mu-

nicípios do Estado. Dentre os 853 municípios mineiros, 318 

possuem apenas um hospital, sendo que em 232 ou 73% de-

les, o filantrópico é a única instituição hospitalar que presta 

atendimento aos usuários do SUS.

No que concerne à capacidade instalada foram ofertados pelas 

726 instituições, 45.507 Leitos Totais, ao longo do ano. Do mon-

tante, 30.936 foram disponibilizados ao SUS e 14.571 Não SUS. 

Os hospitais filantrópicos foram responsáveis pela oferta de 

26.350 (58%) Leitos Totais, sendo 20.015 (76%) para o SUS e 

6.335 (24%) Não SUS.

Em relação ao número de AIH’s faturadas, verificou-se que as 

486 instituições hospitalares em 2017 produziram 1.192.709 

internações SUS das quais 810.024 (68%) foram absorvidas 

pelos hospitais filantrópicos. 

ATENDIMENTO AO PARTO 
NA REDE FILANTRÓPICA

A rede de hospitais filantrópicos se destaca pela importante 

participação na assistência ao parto de risco habitual e alto risco 

e abrange, em seu rol de instituições, a maternidade que mais 

realiza partos no Brasil, Hospital Sofia Feldman.

A força dos filantrópicos 
de Minas Gerais

Quantidade de instituições

323

Quantidade de internações

1.192.709 SUS

107.573 Não SUS

Quantidade de leitos

20.015 SUS

6.335 Não SUS

Dentre os leitos 
Não SUS do Estado, 

os filantrópicos 
ofertam 43%

HOSPITAIS 
FILANTRÓPICOS 
POR PORTE 
DE LEITO

até
50 leitos

168 Hospitais 78 Hospitais

 51 a 100 
leitos

56 Hospitais

101 a 200 
leitos 

21 Hospitais

Acima de 
200 leitos 

58% 65% 43%

Dentre o total de leitos 
SUS e NÃO SUS em MG, 
os hospitais filantrópicos 

ofertam 58%

 Dentre os leitos 
SUS do estado, 
os filantrópicos 

ofertam 65%

57% 43%

DISTRIBUIÇÃO DE LEITOS NÃO SUS 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS

FILANTRÓPICOPRIVADO

DISTRIBUIÇÃO DE LEITOS SUS 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS

FILANTRÓPICO

PÚBLICO

PRIVADO Hosp. Públicos

Hosp. Filantrópicos

Hosp. Privados

32%

3%

65%

29%

3%

68%

LEITOS DE UTI ADULTO
Filantrópicos 1.259
Geral 1.82569%

Representatividade

51%
Representatividade

LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA  
Filantrópicos 98 
Geral 192

60%
Representatividade

51%
Representatividade

70%
Representatividade

LEITOS DE UTI NEONATAL 
Filantrópicos 349 
Geral 579

LEITOS CRÔNICOS  
Filantrópicos 496 
Geral 702

LEITOS DE PSIQUIATRIA  
Filantrópicos 563 
Geral 1102

PRODUÇÃO DE INTERNAÇÕES SUS 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fonte: Referencial Federassantas/DataSUS/CNES

Por: Franciane Rocha Borges Esteves e Isabela Gonçalves Barros, assessoria técnica da Federassantas

Fonte: Referencial Federassantas/DataSUS/CNES
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Dentre as 343 instituições que realizaram partos SUS em 2017, 

221 (64,4%) são filantrópicas, 76 (22,2%) são de administração 

pública e 46 (13,4%) são privadas.

Em 2017, foram realizados 171.814 partos pelo SUS, dos quais 

105.198 (61,2%) em hospitais filantrópicos.

IMPORTÂNCIA DOS 
FILANTRÓPICOS NA 
ASSISTÊNCIA AO PACIENTE 
ONCOLÓGICO

De acordo com a Portaria Ministerial nº 458, de 24 de fevereiro 

de 2017, Minas Gerais possui 34 serviços de oncologia, que 

estão distribuídos entre os Centros de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia  (CACON), com 3 instituições 

habilitadas, todas elas filantrópicas, além de 31 Unidades de 

Assistência de Alta Complexidade (UNACON), destes 23 são 

filantrópicas, sendo os hospitais filantrópicos dessa forma, 

responsáveis por gerir 76% dos serviços existentes.

Em 2017, dos 486 hospitais filantrópicos, públicos e privados 

que apresentaram AIHs, apenas os 34 habilitados ofereceram 

serviços ambulatoriais na área oncológica, e apenas 27 

internaram pelo menos um paciente-dia considerando os 

procedimentos oncológicos. Neste período foram realizados 

2.059.871 procedimentos ambulatoriais em todo estado, 

desses, 1.599.510 (78%) foram produzidos pelas instituições 

filantrópicas, que foram responsáveis também por 31.620 (77%) 

dos 40.961 procedimentos clínicos e ainda, 12.975 (81%) dos 

15.916 procedimentos cirúrgicos realizados em todo o Estado.

 

A RELEVÂNCIA DOS 
FILANTRÓPICOS PARA A SAÚDE 
SUPLEMENTAR

As entidades sem fins lucrativos se despontam como parceiros 

essenciais para a saúde suplementar, ofertando 5.886 leitos, que 

perfazem 43% dos leitos totais existentes para internação de 

pacientes não SUS em todo o Estado.

Estas instituições foram responsáveis pela realização de 

produções expressivas ao sistema suplementar ao longo de 

2017.  

C N E S N O M E C I D A D E / U F
R E G I O N A L 

F E D E R A S S A N TA S
C E R T I F I C A Ç Ã O

2153084
Hospital E Maternidade Therezinha de 

Jesus
Juiz de Fora/MG Zona da Mata

2153882
Santa Casa De Misericórdia De Juiz de 

Fora
Juiz de Fora/MG Zona da Mata

2195453 Hospital Do Câncer de Muriaé Muriaé/MG Zona da Mata

2205440 Hospital Márcio Cunha - Unidades I e II Ipatinga/MG Vales

2140217 Hospital e Maternidade Vital Brazil Timóteo/MG Vales

26859 Hospital Felício Rocho Belo Horizonte/MG Centro

2200457 Hospital Luxemburgo Belo Horizonte/MG Centro

2200422
 Hospital Madre Teresa* 

(também acreditado pela Accreditation Canadá)
Belo Horizonte/MG Centro

2695375 Hospital Paulo De Tarso Belo Horizonte/MG Centro

2195585 Mário Palmério Hospital Universitário Uberaba/MG Triângulo

2775999 Santa Casa de Misericórdia de Passos Passos/MG Sul

2149990 Santa Casa de Montes Claros Montes Claros/MG Norte

Estabelecimentos que 
realizaram procedimentos 
ambulatoriais.
Quantidade de procedimentos 
ambulatoriais = 3.846.760

213

217
Quantidade de 
estabelecimentos que geraram 
internações hospitalares.
Quantidade de internações 
hospitalares = 107.573

ACREDITAÇÃO
As instituições de saúde têm reunido forças para a cada 

dia se tornarem mais eficientes, padronizadas e capacitadas. 

Dessa forma, espera-se que obtenham excelência nos serviços 

prestados e consequentemente alcancem melhores resultados 

operacionais e assistenciais. Nesse sentido as acreditações são 

instrumentos importantes na concretização dessas perspectivas.

O atendimento aos critérios exigidos no processo de 

acreditação contribui para a implantação e reforço das melhores 

práticas, conciliando redução de custos e aumento de qualidade.

Dentre as principais empresas acreditadoras se destacam: a 

Organização Nacional de Acreditação (ONA), a Accreditation 

Canada e a Joint Commission International (JCI).

De acordo com site da ONA, atualmente existem 41 instituições 

hospitalares no Estado de Minas Gerais com acreditações 

vigentes, sendo 29% instituições filantrópicas. Dentro do 

universo de hospitais acreditados sete estão acreditados com 

excelência, quatro acreditados plenos e um deles acreditado. 

DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO 
AMPLIADA DE SAÚDE DOS SERVIÇOS 
HABILITADOS EM ONCOLOGIA NO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

SERVIÇOS OFERTADOS10

2
1 1 1 1 1

2

5

6

2 2

Centro

Centro Sul

Leste Nordeste

Noroeste Oeste Sul Triângulo
do Sul

Norte Sudeste Triângulo
do Norte

Leste do Sul

Fonte: ONA, acesso em 26 de Março de 2018

Referencial
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TAXA DE REFERÊNCIA
A Taxa de Referência  é um indicador que mede a relação 

percentual entre o número de internações de referências e o 

número de internações totais em determinado período. Seu valor 

reflete a inserção do hospital na atenção hospitalar da Região de 

Saúde, uma vez que nos mostra qual a procedência dos pacientes 

internados neste estabelecimento. 

1 A 50 
LEITOS 

51 A 100 
LEITOS

101 A 200 
LEITOS

ACIMA DE 
200 LEITOS

3,44

3,75

4,92

6,17

1 A 50 
LEITOS 

51 A 100 
LEITOS

101 A 200 
LEITOS

ACIMA DE 
200 LEITOS

26,74%

45,47%

61,50%

72,42%

1 A 50 
LEITOS 

51 A 100 
LEITOS

101 A 200 
LEITOS

ACIMA DE 
200 LEITOS

15,14%

27,83%

43,40%

41,75%

TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR
A Taxa de Ocupação Hospitalar descreve a relação percentual 

entre o número de pacientes-dia e o número de leitos-dia em 

determinado período. Esse indicador avalia a oferta assistencial 

dos leitos SUS a nível hospitalar.

MÉDIA DE PERMANÊNCIA 
O Tempo Médio de Permanência (TMP) é um indicador usado 

para definir o rendimento/produtividade de leitos hospitalares, 

sintetizando o tempo médio em número de dias que os pacientes 

permanecem internados.

MÉDIA DE TAXA DE 
OCUPAÇÃO DOS 
LEITOS SUS

MEDIANA DO TEMPO MÉDIO 
DE PERMANÊNCIA DE 
PACIENTES SUS

INDICADORES DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DE MINAS GERAIS
No referencial FEDERASSANTAS é possível encontrar alguns dos principais indicadores hospitalares, destacando-se alguns 

indicadores trabalhados pelas políticas e programas estaduais e federais no âmbito do SUS:

MÉDIA DE TAXA DE 
REFERÊNCIA SUS

Referencial

Fonte: Referencial Federassantas/DataSUS/CNES
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A
line Soares tornou-se mãe aos 26 anos. Moradora de 

Barra do Luís Pereira, distrito de Cordisburgo, Minas 

Gerais, ela não pensava em engravidar, mas o marido, 

Murilo Costa, queria muito ser pai. A notícia da gravidez alegrou 

o casal e saber que seria um menino foi mais um motivo de satis-

fação. 

Com o pré-natal em dia, realizado no posto de saúde, Aline 

jamais imaginou, durante a gravidez, que seria mãe de um bebê 

prematuro. Ao sentir dores na região abdominal, Aline foi com o 

marido ao hospital do município. Começou a perder líquido am-

niótico e, por isso, com 30 semanas de gestação, foi transferida 

para o Hospital de Santana de Pirapama. “Fiquei em observação, 

minha pressão estava muito alta, então fui encaminhada para 

Sete Lagoas, porque se fosse necessário ter o bebê, lá teria a UTI 

neonatal”, explicou. Mas a vaga da UTI neonatal não surgiu e Ali-

ne foi incluída na Central de Leitos. Dali em diante o marido não 

poderia mais acompanhá-la devido à distância da residência.

Sempre de portas abertas e com ‘vaga sempre’, conforme pre-

coniza a Rede Cegonha, foi no Sofia Feldman que Aline encon-

trou o acolhimento para sua situação clínica. Inicialmente, ela foi 

internada na enfermaria de casos clínicos, intra-hospitalar, devi-

do à pressão arterial muito alta. “Fiquei lá por uma semana, tomei 

remédio para a pressão e aí ela regularizou”, contou Aline.

CASA DA GESTANTE ZILDA ARNS 
Com a situação clínica estável, Aline foi encaminhada à Casa da 

Gestante Zilda Arns, uma unidade de cuidado extra-hospitalar 

do Sofia Feldman destinada às mulheres com agravos na gravi-

dez. “Eu ainda estava perdendo líquido e era arriscado demais ir 

para a roça. Se acontecesse algo não daria tempo de chegar a um 

local com UTI para meu filho”, explicou. 

A Casa da Gestante oferece condições de permanência, ali-

mentação e acompanhamento pela equipe de referência, com-

posta por enfermeira obstetra, médico obstetra e técnica de 

enfermagem, podendo, ainda, contar com o apoio da psicologia, 

da terapia ocupacional, do serviço social, da educação física e da 

nutrição, que integram a equipe multiprofissional. Atende a mais 

de 300 municípios mineiros. 

Apesar da situação inesperada na gravidez Aline lembra com 

carinho da Casa: “só tinha gente boa lá, as enfermeiras, as cozi-

nheiras. Tinha vontade de voltar pra casa, mas estava gostando 

de ficar. Quando comecei a gostar muito, o Enzo resolveu nascer”. 

Um itinerário da atenção à gestante e ao recém-nascido de risco

Caminhos do Cuidado

Humanização

Por: Cristiane Francisquini e Camilla Luz

MATERNIDADE  E 
ESPAÇO DE SOFIAS

Notando um pouco de sangue misturado 

ao líquido que perdia e algumas contrações, 

Aline avisou à equipe da Casa da Gestante 

que logo a levou para o Hospital.  Ela entrou 

em franco trabalho de parto com 32 sema-

nas e 4 dias de gestação. Com a bolsa rota 

e 4 cm de dilatação, Aline pensou que pode-

ria ter Enzo de parto normal. “Esperamos o 

tempo adequado mas não tive mais dilata-

ção, o colo estava fechado e grosso, então 

fui levada para a cesárea”, contou Aline. 

Enzo nasceu dia 13 de janeiro de 2018, 

pesando 1.333Kg, com 37cm. Após dois 

dias a mãe recebeu alta, mas o filho estava 

na Unidade de Terapia Intensiva - UTI. À 

Aline foi ofertado o Espaço de Sofias, onde 

teve condições de permanência no hospital 

durante a internação do Enzo, favorecendo 

o aleitamento materno, o vínculo mãe/bebê 

e a participação no cuidado. “Recebi orien-

tação para a retirada do leite pro meu filho. 

O que sobrava eu doava. Eu ficava muito 

tempo ao redor do Enzo na UTI, só tenho a 

elogiar as enfermeiras da unidade”. O Hospi-

tal Sofia Feldman desde 1995 é certificado 

como Hospital Amigo da Criança.

CUIDADOS 
INTERMEDIÁRIOS

Aline já estava familiarizada com a ins-

tituição quando Enzo foi para a Unidade 

de Cuidados Intermediários - UCI, ela 

comemorou: “mil maravilhas porque eu 

ficava com ele o tempo todo, só médicos 

e enfermeiras bons. Equipe de primeira!”, 

afirma Aline. Na UCI, a internação é em 

alojamento conjunto, o acompanhante, 

mãe ou pai, fica em um leito junto à crian-

ça, facilitando a participação da família no 

cuidado com o recém-nascido e a conti-

nuidade do favorecimento do vínculo e da 

proteção do aleitamento materno. 

CASA DO BEBÊ
Enzo está melhor. Agora, ele precisa 

ganhar peso. Juntamente com a mãe Ali-

Para mais informações: 
Hospital Sofia Feldman
(31) 3408-2200
ou sofiafeldman@sofiafeldman.org.br

ne, ele vai para Casa do Bebê, um espaço 

apropriado para o cuidado com o bebê 

que necessita alcançar o peso ideal, a 

idade adequada ou receber fototerapia 

(tratamento contra icterícia) e receber 

alta. Na Casa,  o alojamento também é 

conjunto, o que permite a presença da 

mãe durante todo o período de interna-

ção do recém-nascido. A visita é amplia-

da, de 9 às 21, todos os dias.

O pai, Murilo Costa, vem visitá-los nos 

finais de semana. Passados dois meses 

da chegada ao Sofia, a família espera 

Enzo ganhar o peso necessário para ir 

pra casa, em Barra do Luís Pereira. Pen-

sando nisso, a mãe sente-se um pouco 

insegura: “tenho medo de levar ele em-

bora. É tão pequenininho. Aqui tenho 

ajuda, lá é tão sem recursos. Para mim, 

são as duas etapas mais tensas: a chega-

da e a saída. A vovó está toda feliz arru-

mando o quarto dele, se Deus quiser vai 

dar tudo certo”. 

O Hospital Sofia Feldman compõe a 

Rede SUS, onde há a continuidade do 

cuidado. Aline percorreu todos os es-

paços necessários para que ela, Murilo 

e Enzo tivessem um atendimento inte-

gral, equânime e universal, princípios do 

SUS, que o Sofia pratica cotidianamente 

e que o coloca como referência na assis-

tência humanizada à mulher, ao recém-

-nascido e família.
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Empresa Parceira

Explique sobre a expertise da Apoio Cotações no se-
tor da saúde.
A  Apoio Cotações  é uma plataforma de cotações eletrônicas 

especializada na área da saúde estreitando. Dinamizamos o 

relacionamento entre organizações de saúde e seus fornece-

dores Nosso foco envolve a inovação na gestão de suprimentos 

hospitalares, a transparência, a segurança nos processos e nos 

resultados obtidos pelos nossos clientes. Este Ano, completa-

remos 10 anos com muito orgulho!

Quais são os grandes diferenciais da plataforma ofe-
recida pela Apoio Cotações?
Fomos a primeira plataforma a utilizar a tecnologia 100% 

Cloud Amazon WS. Pioneiros também na disponibilização de 

APP`s oficiais junto a GooglePlay e AppleStore. Além dos be-

nefícios já conhecidos de uma boa plataforma de negociação 

eletrônica (imprescindível a qualquer instituição nos dias de 

hoje), procuramos trazer sempre novidades tecnológicas e 

conceituais, com ampla participação de nossos clientes. Temos 

em média cerca de 2 novidades por semana no sistema!! Com 

uma equipe jovem e dinâmica, mobilidade e praticidade estão 

sempre entre as conversas internas de desenvolvimentos.

Com 8 mil empresas cadastradas e 800 usuários atuantes, 
plataforma de cotações eletrônicas para o setor da saúde 
supera R$ 320 mi transacionados em 2017

Segurança e 
transparência

M
ais de R$ 320 milhões transacionados em 2017. Esse 

foi o resultado da Apoio Cotações que, no ano passa-

do, cresceu em torno de 20% e, para 

2018, tem a meta de superar essa taxa.

A empresa, que traz 10 anos de trajetória, 

oferece para o mercado de Saúde uma plata-

forma de cotações eletrônicas especializada 

para o setor. O foco envolve sobretudo a ino-

vação na gestão de suprimentos hospitalares, 

a transparência, a segurança nos processos e 

nos resultados obtidos pelos clientes. “Dina-

mizamos o relacionamento entre organiza-

ções de saúde e seus fornecedores”, diz Alex 

Hüsemann George, diretor de Operações e 

Novos Negócios da Apoio Cotações. 

Ainda de acordo com o diretor, a empresa foi a primeira a utilizar 

100% Cloud Amazon WS, e também foi pioneira na disponibiliza-

ção de app´s oficiais junto a GooglePlay e AppleStore. “Além dos 

benefícios já conhecidos de uma boa plataforma de negociação 

eletrônica, imprescindível a qualquer instituição nos dias de hoje, 

procuramos trazer sempre novidades tecno-

lógicas e conceituais, com ampla participação 

de nossos clientes. Temos em média cerca de 

duas novidades por semana no sistema. Com 

uma equipe jovem e dinâmica, mobilidade e 

praticidade estão sempre entre as conversas 

internas de desenvolvimentos”, pontua. 

A Apoio Cotações abrange comunidades 

em constante crescimento. Atualmente, são 

8 mil empresas fornecedoras cadastradas nos 

mais diversos ramos de atuação, e comprado-

res cerca de 800 usuários atuantes. O acesso 

aos fornecedores é totalmente gratuito, sem 

limitação de usuários, bastando apresentar a documentação exi-

gida no ato do cadastro de acordo com o perfil de fornecimento. 

Atualmente, quantos fornecedores e compradores es-
tão nesta rede?
São comunidades em constante crescimento... fornecedores 

contamos com cerca de 8 mil empresas cadastradas nos mais 

diversos ramos de atuação e compradores cerca de 800 usu-

ários atuantes. Lembrando que o acesso aos fornecedores é 

totalmente gratuito, sem limitação de usuários, bastando apre-

sentar a documentação exigida no ato do cadastro de acordo 

com o perfil de fornecimento (obrigatório). 

Qual é a média de movimentação realizada pela em-
presa? É possível compartilhar dados que evidenciem  a pre-

sença da empresa na saúde?

Em 2017, transacionamos R$ 320 milhões e estivemos presen-

tes nos principais eventos de Saúde no país como CONAHP, 

CMB, FEHOSP, CMB etc...

Quais são as vantagens que a Apoio Cotações oferece 
para seus clientes?
Confiabilidade, segurança, transparência, mobilidade e um 

atendimento diferenciado – procuramos nos colocar no lugar 

de nossos clientes/parceiros.

Qual foi o crescimento da empresa em 2017 e as ex-
pectativas para 2018?
2017 crescemos em torno de 20% e nossa meta para 2018 é 

superarmos essa taxa de crescimento.

A empresa projeta trazer novidades para o mercado 
em 2018?
Certamente. Em breve anunciaremos grandes novidades ao 

mercado, mas infelizmente não podemos divulgar no momen-

to, por questões estratégicas. 

Há mais alguma informação que gostaria de salientar?
Quero convidá-los a conhecer um pouco mais a APOIO e apro-

veitar a oportunidade para agradecer a todos que já fazem par-

te de nossa comunidade, muito obrigado!!!

Para mais informações: 

Apoio Cotações

contato@apoiocotacoes.com.br

+55 19 3251-1220 • +55 19 3254-0056

ENTREVISTA

Alex Hüsemann George
Diretor de Operações e Novos Negócios

“Procuramos trazer 
sempre novidades 

tecnológicas e 
conceituais, com 

ampla participação 
de nossos clientes.” 
-  Alex Hüsemann 
George, diretor de 

Operações e Novos 
Negócios da Apoio 

Cotações
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Qualificação

A 
Santa Casa de Misericórdia de Pas-

sos conquistou o certificado de Acre-

ditação Internacional Canadense. A 

certificação, instituída pelo Programa de Acre-

ditação Internacional do Canadá, por meio da 

metodologia QMentum, é conferida às insti-

tuições de saúde mediante criteriosa avaliação 

dos processos de gestão e assistência, tendo 

como parâmetro as melhores práticas mun-

diais. Com isso, a instituição se torna a primei-

ra Santa Casa de Minas Gerais e a segunda do 

Brasil a ser certificada com padrões internacio-

nais de qualidade e segurança pela metodolo-

gia canadense.

A Santa Casa recebeu a notícia por meio do 

CEO (Chief Executive Officer) Rubens Co-

vello, do IQG (Health Services Accreditation) 

“É com muito orgulho que anexamos o docu-

mento validando a qualidade e segurança do 

paciente da Santa Casa de Passos. Parabéns 

por estarem inseridos num grupo de elite de 

instituições internacionais que colocam o pa-

ciente no centro do cuidado. Santa Casa de 

Passos – Acreditado IQG Qmentum Interna-

tional Diamond”, destacou.

Para o provedor da Santa Casa, Vivaldo 

Soares Neto, o sentimento é de muito orgulho 

“Estamos em festa e muito emocionados 

em receber essa certificação, e mais ainda 

orgulhosos de podermos oferecer aos nossos 

pacientes o melhor atendimento dentro dos 

padrões internacionais. Isso é o resultado da 

união e do trabalho de todos: corpo clínico, 

diretoria e funcionários. É uma conquista 

de todos os profissionais da instituição, que 

evidência a competência do trabalho em 

equipe e o compromisso com a excelência dos 

serviços”, ressaltou.

Para alcançar padrões internacionais nos 

processos internos, foi preciso que o hospital 

se adaptasse à metodologia QMentum. Sendo 

assim, a instituição trabalhou o fortalecimento 

de seus processos assistenciais com envolvi-

mento de toda a equipe multidisciplinar, além 

da disseminação das novas diretrizes por meio 

de campanhas de sensibilização.

Segundo a Gerente de Qualidade, Lúcia 

Delfante, todas as áreas do hospital foram 

envolvidas no processo de avaliação e todas 

as equipes não mediram esforços para o cum-

primento das diretrizes. Então, nos dias 23, 

24 e 25 de outubro de 2017 a Santa Casa foi 

auditada pela metodologia QMentum por ava-

liadores do Brasil e Canadá. Foram verificados 

os processos institucionais junto aos pacientes, 

familiares, funcionários, lideranças e adminis-

tração. O processo comprovou o comprome-

timento da equipe com a melhoria contínua da 

qualidade de gestão e assistência, o resultado 

foi homologado pela Accreditation Canada 

Santa Casa de Passos recebe 
certificação de excelência 
internacional

Internacional, e a Santa Casa de Passos foi 

oficialmente acreditada pelo programa, com o 

certificado QMentum Internacional – Diaman-

te. “É com imensa satisfação que recebemos 

a oficialização de certificação de Acreditação 

– Diamond. O sentimento é de orgulho e gra-

tidão por fazer parte do Time Santa Casa, uma 

equipe que, inspirada pelos valores institucio-

nais, tem como compromisso a segurança do 

paciente. O desafio, agora, será a melhora con-

tinua de nossos resultados, que deverão ser 

comparados com referenciais externos de alta 

qualidade” afirmou Lúcia.

“Esta é uma grande conquista, que reflete o 

trabalho que desenvolvemos há muito tempo. 

A certificação traz benefícios a toda comuni-

dade regional, pois colocamos a Santa Casa na 

trilha dos padrões internacionais de assistên-

cia segura, humanizada e com sustentabilidade. 

Foi um trabalho desenvolvido durante 12 anos, 

cuja recompensa é a Acreditação Internacional 

do Canadá” frisou Daniel Porto Soares, diretor 

administrativo da instituição.

Segundo o diretor técnico do hospital, José 

Ronaldo Alves, a certificação é válida por 3 

anos, podendo ser renovada ao final de cada 

período. A manutenção dessa avaliação acon-

tece a cada seis meses, a fim de verificar as 

melhorias contínuas desenvolvidas pela insti-

tuição. “Essa certificação canadense foi uma 

grande vitória do Time Santa Casa. Um verda-

deiro trabalho em equipe. Obrigado a todos os 

envolvidos pelo empenho e comprometimento 

com a missão, visão e valores da Santa Casa. 

Vamos em frente” ressaltou.

CERTIFICAÇÃO 
CANADENSE, O QUE É

O Qmentum International – Metodologia 

Internacional da Accreditation Canda aplicada 

em mais de 30 países é um modelo de avaliação 

externa de serviços de saúde, que assegura às 

organizações atenderem aos requisitos de go-

vernança e boas práticas assistenciais.

O método tem padrões fornecem referên-

cias sobre os princípios fundamentais para 

implantação de iniciativas de melhoria da 

qualidade e segurança do paciente. Além dis-

so orientam as organizações através de fer-

ramenta exclusiva de autoavaliativa como se 

organizar, coletar dados, identificar lacunas e 

desenvolver planos para o cumprimento de 

práticas fundamentais de sustentabilidade 

das Organizações de Saúde.  

Os padrões internacionais do Qmentum são 

os únicos desenvolvidos por um comitê de mais 

de 10 países e foram desenhados para ajudar 

as organizações de saúde a avaliar o quanto de 

esforço precisam fazer, e em que áreas, para 

P R I O R I D A D E S

NOS  SERVIÇOS

• Melhorar a qualidade dos serviços

• Aperfeiçoar o modelo de gestão

• Sustentar a competência das lideranças

NOS CUSTOS

• Reduzir custos ao nível das 

melhores práticas

• Tecnologia

• Recursos

• Ativos

NOS CONTROLES

• Alinhar o orçamentário a Gestão de 

Segurança

• Desenvolver processos regulatórios 

consistentes

• Aumentar a transparência sobre as 

informações

• Integrar fonte de informações – dados

Instituição é a primeira Santa Casa de Minas Gerais a 
receber o título pela metodologia canadense QMentum

Por: Vanderley Pereira
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Para mais informações: 

Santa Casa de Misericórdia de Passos 

(35) 3529-1300 ou scpassos@scpassos.org.br

atingir o mais elevado grau de segurança a qualidade no cuidado.

O nome Qmentum significa Momento da Qualidade. 
Seus três objetivos principais são:
• Melhorar a Qualidade e Segurança do Cuidado
• Entender as Necessidades da População Atendida
• Diminuir Custos

O que eles levam em conta e quais são os requisitos para a 
instituição conseguir essa certificação

A organização e a gestão dos processos de trabalho, em espe-
cial do trabalho em Time, constituem um dos eixos centrais da 
reordenação do método de avaliação do Qmentum.

Diante dessa organização, a avaliação tem que responder aos 
seguintes objetivos:
• Compreender o processo de trabalho na sua totalidade e a 
inter- relação dos seus elementos.
• Identificar as especificidades de cada elemento do processo 
de trabalho e suas implicações práticas.
• Perceber o funcionamento do processo de trabalho em uma 
perspectiva dinâmica e interativa.
• Compreender a importância da avaliação constante no pro-
cesso de trabalho.
Diretrizes de destaque utilizadas na avaliação:

Foco Epidemiológico - Planejamento do cuidado alinhado ao 
perfil da população atendida
Acessibilidade - Gestão do Acesso

Segurança - Segurança do Cuidado
Segurança Ocupacional - Segurança dos colaboradores
Cuidado Centrado no Paciente - Colocar pacientes e familia-
res no centro do cuidado
Continuidade do Cuidado - Cuidado coordenado 
Efetividade - Impacto na população atendida
Eficiência - Fazendo a melhor utilização dos recursos

Qualificação

Solenidade da entrega da Certificação aos representantes da Santa Casa de Passos

LOGÍSTICA HOSPITALAR

Mais que inteligência,
excelência em logística hospitalar.

CICLO DO MEDICAMENTO DE PONTA A PONTACICLO DO MEDICAMENTO DE PONTA A PONTA

INFORMATIZAÇÃO

Implantação de Sistema e de 
infraestrutura de TI

Organização da infraestrutura para 
armazenagem correta de medicamentos 

e insumos médicos

ADEQUAÇÃO

É dada a entrada assim que os 
medicamentos e material 

médico chegam

NOTA FISCAL 

Produto, Apresentação, Validade, Lote, 
Fabricante e Quantidade

CLASSIFICAÇÃO

31

Os medicamentos e material médico são 
individualizados e alocados conforme boas 

práticas de armazenagem

ARMAZENAGEM

KITS

São elaborados kits de administração, 
procedimentos de enfermagem, 

cirúrgicos gerais e personalizados por 
clínica  ou médicos

É feita a checagem tripla, através do código 
datamatrix, da profissional, produto e paciente 

antes da administração

ADMINISTRAÇÃO NO LEITO 

É realizado o cruzamento de todas as 
informações

MEDICAMENTO PACIENTESPRESCRIÇÃO
MÉDICA

X X

Estorno físico, contábil e financeiro 
dos produtos não consumidos

LOGÍSTICA REVERSA 

SERIALIZAÇÃO

Os medicamentos e material médico são 
etiquetados com código de barras 

datamatrix serializado

A compra é entregue no Centro 
de Distribuição e os produtos 

são conferidos

RECEBIMENTO

RASTREABILIDADE

Registro dos processos descritos, desde o 
recebimento até o consumo ou devolução, 
sendo importante também para o correto 

planejamento de compras.

Gerar informação para planejamento e 
compras considerando: demanda / 
consumo / curva ABC-PGR-XYZ-123 

por grupo de compra.

PLANEJAMENTO DE COMPRAS

Sistema de validação de entrega dos 
produtos ao paciente correto, em dose 

unitária serializada, por horário, 
controlado por datamatrix.

PACIENTES

e-mail: comercial@unihealth.com.br                         tel: 11 3555-5800                               www.unihealth.com.br
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M
uita gente já foi abordada no 

caixa do supermercado com 

a seguinte frase: “gostaria 

de doar seu troco para o Hospital da 

Baleia?”. No entanto, poucos sabem o 

quanto é importante para os pacien-

tes lá tratados quando a resposta do 

cliente é “sim”. O projeto de captação 

de recurso da instituição existe há 13 

anos e já arrecadou um total de mais 

de R$ 20 milhões. Com esse valor já foi 

possível custear cerca de 1,5 milhão de 

atendimentos, cirurgias, tratamentos e 

exames. E, hoje, o Baleia coleciona par-

ceiros preciosos que ajudam, cada vez 

mais, a cuidar de milhares de pacientes. 

Para ajudar é fácil. Ao realizar o paga-

mento da compra no caixa dos estabe-

lecimentos parceiros, o cliente é convi-

dado a doar seu troco ou outra quantia 

ao Hospital da Baleia. Feita a doação, 

ele recebe um cupom não fiscal com os 

dados da contribuição, que ficam regis-

trados pelo estabelecimento parceiro. 

Esse valor é depositado pela empresa 

em uma conta bancária do Baleia. Toda 

transação é eletrônica e o dinheiro re-

cebido pelas empresas parceiras é uti-

lizado em projetos específicos ou para 

custeio geral. A prestação de contas é 

feita periodicamente e todo o processo 

é auditado por empresa terceira e pu-

blicado no site institucional do hospital. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Em 13 anos, a Drogaria Araujo arre-

cadou R$13,5 milhões em troco em di-

nheiro, valor já que custeou 72 mil pro-

cedimentos médicos e permitiu, ainda, 

a construção da Radioterapia (2012) 

– que abriga 2 aceleradores lineares, 

realizando cerca de 140 sessões de ra-

dioterapia por dia. 

Em apenas 1 ano e 8 meses  de campa-

nha, o Epa Supermercados encaminhou 

ao hospital cerca de R$ 7,4 milhões em 

doação. Com esse valor, foi possível re-

alizar mais de 85 mil atendimentos pe-

diátricos.

Entusiasmada com o sucesso dessas 

parcerias, a diretora-presidente volun-

tária do Hospital da Baleia, Tereza Gui-

marães Paes, destaca: “essas empresas 

têm um importante papel social na saú-

de dos mineiros. Com isso, diariamente 

estamos ampliando a nossa rede de so-

lidariedade, conseguindo mudar a vida 

de muitos pacientes de Belo Horizonte 

e do interior. Esperamos fortalecer ain-

da mais esses laços, envolvendo mais 

pessoas. Só tenho a agradecer àqueles 

que colaboraram doando seu troco e 

seu tempo. Juntos, somos muito mais 

fortes”. 

HOSPITAL DA BALEIA 
É uma instituição filantrópica com 73 

anos de história pautada no atendimen-

to humanizado e na excelência na pres-

tação dos serviços de saúde. Cerca de 

85% dos atendimentos feitos no hospi-

tal são para pacientes do SUS vindos de 

mais de 80% dos municípios mineiros. 

A instituição é referência estadual em 

Oncologia Adulta e Pediátrica,  Orto-

pedia, Pediatria, Cirurgia Buco-maxilo-

-facial (que faz parte do tratamento de 

lábio leporino, fendas palatais, dentre 

Campanha “Doe seu troco” realizada pelo Hospital da Baleia, em 
parceria com estabelecimentos comerciais, beneficia pacientes. 

Doações que salvam vidas

Captação de recursos

outra deformidades craniofaciais), Cirurgia Geral e Urolo-

gia. Somente no ano passado, o hospital realizou cerca de 90 

mil atendimentos ambulatoriais, 42 mil atendimentos pediá-

tricos, 7 mil cirurgias e procedimentos, 7 mil internações, 55 

mil sessões de hemodiálise e 18 mil sessões de quimioterapia. 

COMO AJUDAR
Além da Campanha “Doe seu troco”, existem outras formas. 

Para destinar seu Imposto de Renda para o Baleia, ligue para 

(31) 3489-1660. Em parceria com o Sintram (Sindicato das 

Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano), 

pessoas físicas e jurídicas podem doar por meio do site www.

otimoonline.com.br,  no ato da recarga dos cartões Ótimo. 

Empresas podem destinar recursos pelo programa Adote um 

Leito. Para doações online, acesse www.amigosdobaleia.org.

br. Sobre doações por débito em conta da Cemig, Copasa, Oi 

ou fatura do cartão de crédito, ligue para (31) 3431-1800. 

Mais informações no site www.hospitaldabaleia.org.br. 

43.157

R$13,5 milhões

R$7,4 milhões

853 21.048 3.058 2.388 11.933 45.726

11.215

13

1,8

anos

anos

parceria

parceria

6.76411.142
atendimentos 
ambulatoriais

arrecadados

arrecadados

sessões de
hemodiálise Consultas Cirurgias sessões de

quimioterapia internações Exames

sessões de
hemodiálise

sessões de
quimioterapiainternações

Prédio de Radioterapia construído com parte do valor arrecadado em parceria com 
estabelecimento comercial

Por Árvore Gestão de Relacionamento

Para mais informações: 
Assessoria de imprensa: 
Árvore Gestão de Relacionamento
(31) 3194-8700
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Kellen Victória Ferreira, paciente 
da Oncologia Pediátrica

http://www.otimoonline.com.br/
http://www.amigosdobaleia.org.br
http://www.amigosdobaleia.org.br
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A 
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo - 

implementou em 2017, nas enfermarias da instituição, 

o sistema KANBAN. Esta ferramenta de gestão, muito 

utilizada no setor de administração de produção, foi adaptada 

para o hospital e tem como objetivo controlar o tempo de 

internação dos pacientes, somado à busca pela melhoria do fluxo 

e rotatividade dos leitos.

Contribuindo de maneira efetiva para a 

gestão e controle na assistência em saúde, o 

sistema KANBAN vem como uma ferramenta 

indispensável na gerência hospitalar. O 

método funciona da seguinte maneira: placas 

fixadas nos leitos indicam a permanência 

do doente, considerando a complexidade 

do quadro clínico e se está dentro do tempo 

considerado ideal. Com isso, espera-se evitar 

internações mais longas que o necessário, 

corrigindo falhas que prolongam a permanência e garantindo a 

rotatividade do leito. 

Além de monitorar a permanência de cada paciente em um 

determinado período; o método KANBAN auxilia ainda na 

identificação dos problemas e falhas no cuidado com o paciente, 

fatores estes que tornam a permanência elevada, especialmente 

nos casos recorrentes. Além disso, o método auxilia a equipe 

de cuidadores no planejamento de ações para solucionar os 

problemas encontrados; e promove a lateralidade com outras 

especialidades e serviços para resolver 

ou fazer a transferência de cuidado dos 

pacientes.

De acordo com a Enfermeira do Hospital, 

Walquíria Anne, responsável pelo Núcleo de 

Segurança do Paciente e Gestão de Risco, “o 

método KANBAN é de fácil entendimento 

e aplicação. Quando adaptado à gestão da 

internação e giro de leito, proporciona maior 

interação entre a equipe multiprofissional, 

pois melhora a comunicação entre os 

colaboradores através do sistema visual de cores e ainda torna 

o ambiente mais produtivo e dinâmico, alertando para ações 

e prazos que precisam ser cumpridos”, afirmou. A enfermeira 

Eficiência e otimização nos 
processos de internação
Sistema de gestão KANBAN foi implementado nas enfermarias e 
gerou resultados positivos para a instituição

Gestão

Leito

401

402

403

404

405

406

...

Paciente

CONTROLE DE PERMANÊNCIA DE LEITOS

Idade

0 a 4 dias

Hora da Intern. StatusMéd. Assistente

J.T.S
T.L.L
M.C.B
J.A.P
C.R.L
ALA

Douglas
Maria
Tomás
Lucas
Ana
Cris

50
70
43
27
34
66

23:31
10:30
12:05
16:20
13:30
17:50

5 a 8 dias > 9 dias

completa ainda que, com estas qualidades, o método contribui 

significativamente para melhoria dos processos e da qualidade 

do cuidado prestado ao paciente.

A adaptação do método KANBAN para a gestão dos leitos 

do Hospital São Paulo foi desenvolvida pelo Núcleo de Acesso 

e Qualidade Hospitalar (NAQH) da instituição.  A forma como 

o sistema foi implementado permitiu a aplicação de critérios 

antes não vistos e favoreceu a integralidade na assistência. 

Através desta inovação tecnológica, foi possível observar que 

a adaptação do KANBAN para o quadro situacional da saúde 

do paciente, contribuiu significativamente para a progressão 

da assistência e acompanhamento da rotatividade e fluxos, 

bem como a inserção de informações de usuários internados 

em outras clínicas, em função da disponibilidade de leitos. 

Este processo permitiu também uma identificação direta de 

situações não-observacionais, partindo para uma assistência 

mais integrada, diminuindo a média de permanência do paciente, 

reduzindo os custos de internação, aprimorando os processos 

de trabalho em equipe e minimizando a incidência de infecções 

hospitalares por tempo excessivo de exposição.

O método 
Kaban ajuda a 

promover melhor 
monitoramento da 

situação do paciente 
internado e na 

comunicação entre 
as várias equipes de 
saúde, que atendem 

o paciente.

Para mais informações: 

Casa de Caridade de Muriaé Hospital São Paulo 

(32) 3696-4700 | telemarketing@hsp.org.br

Por: Ana Elisa Alves de Almeida Oliveira  | Raquel Queiroz Marine Losque

KANBAN:
-  indica o tempo de permanência 

do paciente;
-  melhora comunicação entre as 

equipes de saúde;

- alerta para ações de cu
rto    

   prazo;
 -  ajuda a identificar falha

s. 
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Algumas de Nossas Soluções de Consultoria, Assessoria 

em Prestação de Serviços e em Gestão de Saúde:

•  Gestão de custos de materiais e medicamentos: Geren-

ciamos a utilização e compra de materiais e medicamentos 

para UTI, enfermaria, pronto atendimento e centro cirúrgico, 

por meio de software específico, com a utilização de protoco-

los e apoio dos profissionais capacitados da equipe Gesti. 

•  Gestão de Processos: Realizamos o diagnóstico e ade-

quação dos processos administrativos e financeiros de seu 

hospital. Através da atuação de profissionais altamente capa-

citados e treinamento de pessoas, ajustamos tais processos, 

maximizando o resultado financeiro de sua instituição.

•  Estudos de Viabilidade Financeira: Planejamos cada eta-

pa da montagem de sua UTI ou outros serviços hospitalares, 

incluindo o dimensionamento de equipe médica e de enfer-

magem, área física, equipamentos, procedimentos jurídicos, 

facilidades operacionais e a definição do número de leitos ide-

al para atender a sua demanda. Nossa logística e know-how 

agilizam e reduzem os custos de montagem de sua unidade. 

Elaboramos o seu plano de negócios completo.

•  Gestão da Qualidade e Riscos para Certificação: Imple-

mentamos um modelo de gestão adequado à sua realidade, 

que seja capaz de gerar valor, visando a sustentabilidade da 

organização. Com o diferencial de uma equipe multidiscipli-

nar formada por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, admi-

nistradores, entre outros, oferecemos para a sua organização 

uma metodologia de implantação e adequação aos requisitos 

de certificação de qualidade, que hoje, é referência nacional 

em serviços de saúde.

•  Auditoria de Contas Médicas: Consiste na análise de to-

das as atividades médicas e de enfermagem, dentro de uma 

Para mais informações: 

Gesti - Gestão e Soluções em Terapia Intensiva

(16) 3610-6166  • luis_santin@gestisolucoes.com.br

GESTI
Gestão e Soluções 
em Terapia Intensiva

H
á mais de 16 anos no mercado, com 800 colaboradores diretos e indiretos a Gesti Soluções atua em todas as regiões 

do país. Entre seus clientes, há hospitais públicos, privados, instituições filantrópicas, operadoras de planos de saúde 

e clínicas de pequeno e grande porte. 

A Gesti vem oferecendo desde 2002 soluções na área da saúde, trabalhando intensamente com o objetivo de oferecer sig-

nificativa contribuição para a melhoria da assistência à saúde no Brasil, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos, 

atuando em diversos segmentos da gestão e solução para a área de saúde.

A carteira de soluções da GESTI abrange todas as necessidades e trabalham em conjunto ou individualmente, ou seja, a solu-

ção será voltada exclusivamente ao seu projeto.

instituição, desde a autorização de exames, internações e 

procedimentos cirúrgicos até a conferência dos mesmos após 

a sua realização. São atividades fundamentais para as opera-

doras de planos de saúde e hospitais. Seu principal objetivo 

é garantir o cumprimento dos contratos estabelecidos, com 

justiça e correção, entre a fonte pagadora e os prestadores de 

serviços e/ou contratados.

•  Gestão Estratégica: analisamos o comportamento mais 

atual do mercado, identificando ameaças e oportunidades, 

compreendendo com objetividade os pontos fortes e fracos 

da sua organização. Com tecnologia, comprometimento e ex-

periência no estudo dos custos e na gestão da assistência à 

saúde, oferecemos um projeto de implantação das práticas de 

Planejamento e Gestão da Estratégia, com foco na inovação e 

sustentabilidade.

•  Organização de Equipe Médica: Organizamos e monta-

mos a equipe médica para atuar nas seguintes áreas UTI Adul-

to, Enfermaria de Clínica Médica, Cardiologia, UTI Pediátrica, 

UTI Neonatal, Enfermaria de Pediatria, Neonatologia (recep-

ção de recém-nascidos) e Pronto Atendimento de Pediatria. 

Profissionais competentes, envolvidos com a qualidade e os 

resultados da sua unidade.

•  Cursos e Eventos: Oferecemos curso de capacitação pro-

fissional e de imersão, com alto nível científico e professores 

qualificados. Uma modalidade deste produto pode ser for-

mada para seu grupo, exclusivamente, na sua própria cidade, 

onde nossa equipe se desloca até você para oferecer o que 

há de melhor em conhecimento na área médica e de gestão 

hospitalar, nas seguintes áreas:

• Gestão em Saúde;

• Especialidades Médicas;

• Estratégias de Negociação;

• Planejamento Pessoal e Financeiro.

Além dos produtos apresentados, realizamos consultorias 

e assessorias customizadas com a necessidade da instituição, 

sempre com o objetivo da sustentabilidade financeira, manu-

tenção e aprimoramento da qualidade assistencial.

Atualmente estamos em mais de 30 hospitais com nossas 

soluções em gestão.
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Centro de Educação Continuada

C
om mais de 10 anos de existência, o CEC – Centro de 

Educação Continuada foi criado pela Federassantas 

com o objetivo de oferecer programas de capacitação e 

atualização profissional para os diversos agentes envolvidos no 

processo de gestão hospitalar, dentro de uma perspectiva moti-

vacional e de qualificação setorial.

Atendendo as diversas equipes que atuam nas instituições 

hospitalares, o CEC é direcionado para diversos profissionais 

da área da saúde, nos diferentes níveis de atuação, mas todos 

dentro de uma matriz de educação permanente que permite a 

sinergia na aplicação dos conhecimentos e foco em resultados.

Vários produtos são oferecidos pelo Centro de Educação como 

cursos de curta duração, palestras, workshops, programas mo-

dulares, dentre outros. Através de pesquisas e diagnóstico de 

demandas, são realizados treinamentos em várias áreas e níveis 

buscando abranger a grande complexidade dos profissionais que 

envolvem os serviços de saúde.

Para oferecer esta variedade de produtos, a Federassantas 

atua em parceria com instrutores que, muitas vezes são vincu-

lados às próprias instituições e que detêm grande conhecimento 

da sua área servindo de multiplicadores dos seus conhecimentos 

nos cursos oferecidos pelo CEC. Neste caso, os conteúdos são 

elaborados a partir de vivência nas rotinas do dia a dia e contri-

buem para a melhoria contínua dos processos.

CEC NAS REGIONAIS
Em 2017, uma das principais inovações do CEC Federassantas 

foi a extensão e ampliação com foco nas sete regionais da Fede-

ração. Anteriormente, vários cursos que eram realizados apenas 

em Belo Horizonte, passaram a ser ofertados também nas outras 

regiões do estado. Com esta política de descentralização, foi pos-

sível não apenas ampliar o acesso nas diferentes regionais, mas 

também reduzir os custos dos participantes com deslocamentos 

para a sede do CEC, localizado na capital. Esta ampliação atende 

também as demandas dos hospitais filiados, levando em conta as 

prioridades e necessidades de capacitação de diferentes equipes 

e profissionais que atuam nas instituições de saúde.

Para os próximos anos, estão previstos novos produtos de 

capacitação que serão focados nos níveis operacional, tático e 

estratégico com o envolvimento dos membros das Comissões 

Técnicas da Federassantas e dos principais dirigentes hospita-

lares. O objetivo é criar referências na educação em saúde com 

programas de resultados comprovados, aliando teoria à prática.

Educação, aprendizado e 
qualificação de equipes

Por: Raquel Gontijo | Assessora de Comunicação

• GESTÃO DE CUSTOS

• HOTELARIA HOSPITALAR

• CAPTAÇÃO DE RECURSOS

• SUPRIMENTOS TABWIN

• SICONV

• FATURAMENTO

• TRATAMENTO DE FERIDAS

• CEBAS

• CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

O  C E C  E M 
N Ú M E R O S

2 0 1 7 

BALANÇO DE CURSOS

52 turmas 992 9.225

CURSOS
ALUNOS 

TREINADOS HORAS/AULA

PRINCIPAIS ÁREAS CAPACITADAS

Curso Faturamento de Convênios na regional sul
Curso de qualificação do enfermeiro para inserção e manutenção do PICC Neonatal

Curso de qualificação do enfermeiro para inserção e manutenção do picc neonatal

Curso CEBAS na regional Zona da Mata
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A
miga dos hospitais filantrópicos 

através de uma parceria com a 

Federassantas, a SPDATA come-

mora 30 anos de atuação expressiva no 

Brasil. Em sua história de sucesso, a em-

presa destaca seu segundo cliente, o Hos-

pital Manoel Gonçalves, uma instituição 

filantrópica de Itaúna. 

E, para contar um pouco mais sobre essa 

relação, a SPDATA realizou um bate papo 

com a antiga faturista e atual assistente 

da diretoria do hospital, Ana Mendonça. 

E essa parceria de mais de 28 anos é uma 

“história de amor”!

“A história com a SPDATA é uma história 

de amor mesmo. No princípio eu só liga-

va para o Mário (presidente da ES) que, 

mesmo tendo uma equipe, me atendia 

diretamente. Sempre com tranquilidade 

e muito comprometimento. Uma relação 

em que um entendia a dor do outro. Nes-

sa época ele já era o dono da empresa e 

eu a faturista do hospital, mas a gente po-

dia conversar de igual pra igual, por que 

ele compreendia meus problemas. Nós 

tínhamos processos complexos, manuais, 

com grandes códigos e precisávamos dati-

lografar tudo e levar para Belo Horizonte. 

Em Itaúna não tinha Secretaria de Saúde 

e precisávamos parar duas pessoas para 

entregar esses documentos. A gente che-

gava lá tremendo, saia de lá tremendo e 

continuava tremendo até saber se ia pas-

sar tudo. E nunca passava tudo, por que o 

índice de glosa era altíssimo. “

Em um cenário onde tudo era manual, 

as dificuldades eram muitas. Os hospitais 

precisavam codificar as contas de forma 

manual, tratar diversos documentos e ras-

cunhos. O surgimento dos computadores 

foi o início de uma grande transformação 

na cultura e nos processos dos hospitais, 

sobretudo nos filantrópicos onde a sua 

principal fonte pagadora era o SUS. 

A administradora conta que naquela 

época eram usadas máquinas de datilo-

grafia, “a do faturamento era a “melhor-

zinha”, daquelas automáticas que traziam 

a possibilidade de corrigir o que tinha 

saído errado”. Foi quando surgiu a notícia 

de que um hospital em Contagem havia 

investido em um sistema de computador 

que emitia as AIHs sem erros e rasuras. 

Então tiveram a oportunidade de conhe-

cer o Hospital Santa Rita que já utilizava 

computadores em seus processos de fa-

turamento, um artigo de luxo para aquela 

SPDATA comemora 30 anos de sólido relacionamento com seus clientes

SPDATA 30 anos

época, pois as máquinas eram caríssimas. 

“Eu enxerguei o hospital, só consegui ver 

o faturamento, e pensei: gente isso vai 

ser uma mão na roda para nós. Não tínha-

mos recursos financeiros para comprar 

um computador, então mandávamos um 

rascunho das contas para a SPDATA que 

passava para o computador e enviava para 

Belo Horizonte. Então recebemos dois 

computadores emprestados da SPDATA 

e, em seguida, conseguimos comprar um 

daqueles que tinham a tela laranjada. Hoje 

a gente não consegue se ver sem essa tec-

nologia e sem a SPDATA. Costumo dizer 

que se a gente vai para qual quer setor 

do hospital tem que ter alguma coisa da 

SPDATA lá. O faturamento foi o pioneiro, 

depois fomos comprando outros módulos 

aos poucos.”

A certeza de que essa era a melhor so-

lução veio a partir da construção do bom 

relacionamento: “a SPDATA sempre de-

monstrou merecer essa confiança. Eles 

tem profundo conhecimento das leis, das 

normas e da nossa realidade. Um entrosa-

mento que até hoje é muito grande. Eu de-

fendo dentro do hospital que é impossível 

contratar outra empresa de software que 

não seja a SPDATA. Eles sabem da histó-

ria, das particularidades de cada setor e o 

que é necessário para cada hospital. Exis-

te um vínculo e sabemos que podemos 

confiar na SPDATA.” 

Do outro lado, Mário compreende per-

feitamente a importância do sistema de 

gestão hospitalar para a realidade dos 

gestores de saúde. Afinal, com grande 

experiência e especialização na área, ele 

compartilha das dores de cada um dos 

seus clientes e sabe como personalizar 

as ferramentas para melhor atendê-los. 

“Minha visão na época de faturista,  foi en-

contrar alguma forma de buscar os dados 

gerados nas áreas assistenciais e assim 

produzir informações para composição 

da conta no faturamento. A complexidade 

de leitura do prontuário era fonte inspira-

dora para a criação dos sistemas que, por 

sua vez, facilitava o desenvolvimento de 

parâmetros para redução de retrabalho, e 

ocorrências de erros, como por exemplo a 

compatibilidade de sexo do paciente com 

o procedimento que podia ser consistido 

na admissão do paciente, evitando erros 

e a consequente glosa, que trazia prejuí-

zos para o hospital. Assim, fui percebendo 

que muitas das informações inseridas no 

faturamento: nome, endereço, etc., pode-

riam ser tratadas nas pontas. Isso facilita-

ria o trabalho. Naquela época o índice de 

glosas de contas eram cerca de 30 a 40% 

no processo manual, feito pelo sistema re-

duzia para 5% e até 0%. Um ganho muito 

significativo. Alguns gestores não acre-

ditavam na eficácia do processo infor-

matizado, chegamos até a emprestar os 

computadores para provar a importância 

de um sistema. Como era algo novo e com 

alto custo, as pessoas não acreditavam. 

Realmente fomos quebrando pedras. Aos 

poucos o cliente foi gerando novas de-

mandas e nos provocando a criar soluções 

para outras áreas”. 

Mas para atingir os objetivos era impor-

tante que o sistema fosse levado também 

pelos outros setores. A necessidade na 

busca de resultados positivos sempre foi 

fundamental e, conforme Ana, as melho-

rias precisam ser constantes: “com o tem-

po você não aceita o mais ou menos. Tem 

que ser o mais. Mesmo tendo chegado a 

5% de glosa não estávamos satisfeitos, 

queríamos zerar esse número. Então per-

cebemos que a necessidade do sistema 

não parava no faturamento. Era necessá-

rio gerar informações para a tesouraria, 

administrativo, todos os lugares. Eu fina-

lizava meu serviço rápido com o sistema e 

demorava duas, três horas fazendo plani-

lhas para os outros setores. Hoje a visão 

que temos é que precisamos de mais e 

mais. Todas as necessidades que temos, 

em termos de informação, pensamos pri-

meiro na SPDATA.” 

Clientes como o hospital de Itaúna fo-

ram desafiadores e fundamentais para 

o desenvolvimento de novos sistemas, 

mais robustos e completos. Para se desta-

car no mercado e estar sempre atenta às 

novidades e anseios dos seus clientes, a 

SPDATA sempre buscou a especialização 

e atualização de sua equipe no que há de 

mais inovador: “o cliente trazia as neces-

sidades e nós criávamos. E, atualmente, a 

solução compõe mais de 50 módulos. As-

sim conseguimos suprir as necessidades 

dos hospitais. E tudo começou com fatu-

ramento do Hospital Santa Rita e do Hos-

pital Manoel Gonçalves. Se você pensa em 

informação, tem que pensar na SPDATA! 

Gerenciamos as informações das insti-

tuições, dos filantrópicas, que compõem 

cerca de 60% dos nossos clientes. Me sin-

to realizado ao ver que atingimos nosso 

objetivo de ajudar os hospitais a gerirem 

seus processos”, conta o proprietário da 

empresa. 

Dentre os valores que a SPADATA 

acredita, a qualidade no atendimento é 

a principal. Isso trouxe nada menos que 

a fidelização dos clientes. No caso do 

hospital Manoel Gonçalves, a resolução 

dos problemas, o bom relacionamento, 

a assertividade nas proposições, foram 

fatores decisivos. A direção afirma que 

não basta oferecer um produto visando 

Empresa Parceira

“Hoje, a gente não 
consegue se ver sem 

essa tecnologia e sem 
a SPDATA”, afirma 

Ana Mendonça 
assistente da 

diretoria do Hospital 
Manoel Gonçalves, de 

Itaúna, MG.
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apenas o lucro, é necessário buscar soluções efetivas para o dia 

a dia dos clientes: “Vejo que a SPDATA não vende por vender, ela 

faz exatamente o contrário disso. Esmiúça até oferecer a solução 

mais adequada. Com estes sistemas, nós conseguimos a otimiza-

ção do trabalho, a redução de glosas e a diminuição dos gastos 

com pessoas. As informações ficaram mais precisas e acessíveis e 

isso levou a ter o resultado que temos hoje: índice de glosas zero! 

Além disso, temos como buscar todas as informações dos pa-

cientes, entender todo seu histórico, o que foi cobrado, em qual 

convênio ele entrou, se teve transferência, qual o leito ocupa, etc. 

Também conseguimos manter um fluxo de controle de insumos, 

na farmácia, na manutenção, em todos os setores”, afirma Ana.

A SPADATA acredita que os profissionais das instituições de 

saúde precisam estar muito bem informados no que tange seus 

processos, sistemas, leis, melhorias, etc. Por isso, ainda oferece 

como benefício a educação continuada de seus clientes. Dessa 

forma garante que estes profissionais poderão tirar melhor pro-

veito de cada uma das ferramentas. 

Ao ser questionada sobre o futuro tecnológico do hospital Ana 

assegura: “Hoje não podemos pensar na SPDATA em apenas al-

guns setores, precisamos em todos eles: no serviço de limpeza, 

na nutrição, no acompanhamento do setor de banco de leite, na 

entrada, na manutenção, no controle de estoques... não vejo que 

o hospital possa funcionar 50% com e 50% sem SPDATA. Tenho 

certeza que estamos com a melhor solução, por que todas as ve-

zes que precisamos somos prontamente atendidos. Em nome do 

hospital eu falo que estamos muito satisfeitos com a SPDATA.”

Empresa Parceira Responsabilidade social 

Informar os pacientes é uma das responsabilidades dos hospitais 

filantrópicos de Minas Gerais e, para isso, a Federassantas conta 

com a ajuda de empresas parceiras, que aderem à quota OURO 

do programa EMPRESA AMIGA DOS FILANTRÓPICOS. Em 

contrapartida a empresa tem a logomarca nos vídeos do Salve 

Saúde, que são publicados nas redes sociais da Federassantas 

(Facebook; Youtube; Twitter; Grupos especializados em Saúde 

no Whatsapp). 

Salve Saúde: Federassantas tem 
uma série especial para internet 
com orientações para população

“Eu acredito que as grandes mudanças que nós precisamos 

na área da saúde só virão com a efetiva participação da 

sociedade no atendimento e na construção de um novo perfil 

de atendimento ao nosso cidadão”, afirma Kátia Rocha, presi-

dente da Federassantas. Foi a partir desse entendimento que 

a Federassantas criou uma websérie especial para orientar a 

população sobre os caminhos do SUS. Muitas vezes, o paciente 

não sabe bem o que fazer para conseguir um determinado aten-

dimento desde a atenção básica até a alta complexidade. E uma 

das responsabilidades dos hospitais filantrópicos é levar infor-

mação aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os vídeos do SALVE SAÚDE são feitos por uma equipe de 

profissionais especializados em jornalismo, que contam com o 

apoio de uma comissão técnica formada por médicos; gestores 

hospitalares; consultores em direito e em assistência técnica 

em saúde pública. Essa comissão se reúne mensalmente e avalia 

quais os assuntos vão ser tratados, a forma de melhor traduzir 

conceitos técnicos para facilitar a compreensão dos conteúdos 

por quem não trabalha na área da saúde. São fontes de informa-

ção e entrevista para os vídeos os profissionais das secretarias 

de saúde; prefeituras; especialistas em saúde pública; médicos e 

gestores; além, claro, do maior interessado: o cidadão. E os hos-

pitais filantrópicos abrem suas portas para mostrar, com a ajuda 

das equipes de colaboradores, quais os caminhos necessários a 

se percorrer desde uma situação de urgência até as consultas 

especializadas na rede pública. 

O Salve Saúde já mostrou o passo a passo do socorro médico 

nos casos de urgência e o papel dos hospitais filantrópicos nesse 

tipo de atendimento. O promotor de justiça, Nélio Dutra, parti-

cipou da reportagem: “O hospital filantrópico é fundamental na 

estrutura da rede de urgência, principalmente em muitos muni-

E o vídeo sobre transplante trouxe, além de informações do pro-

cesso, o olhar do paciente. A angústia da busca pelo doador e a 

emocionante história da Odete, que passou pelo transplante de 

rim doado pela irmã, num hospital filantrópico da capital. 

cípios de Minas Gerais que, na maioria das vezes, não têm con-

dição de manter um parque hospitalar com recursos próprios”. 

Em outro Salve Saúde foram mostrados os desafios das cirur-

gias de emergência e aquelas que são programadas.

Quer ser uma EMPRESA PARCEIRA DOS FILANTRÓPICOS, 

então entre em contato com a Federassantas: 

Adriane Rodrigues (31) 98921-8210

(31) 3241-4312 | federassantas@federassantas.org.br

Para mais informações: 

SP Data

(31) 3399-2500 • comercial@spdata.com.br
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Pequeno Porte

D
iante da grande extensão territorial dos estados brasi-

leiros, em diversas regiões, estão consolidados os cha-

mados vazios assistenciais. Nestes locais, observa-se a 

falta de unidades de saúde, um problema que dificulta o acesso 

da população à serviços, leitos, atendimentos de urgência e até 

mesmo aos programas de prevenção à saúde. 

Ao longo das últimas décadas, politicas nacionais de saúde fo-

ram criadas para preencher estas lacunas e garantir serviços e 

assistência às comunidades locais. Neste contexto estão inseri-

dos os chamados hospitais de pequeno porte, que são aqueles 

que possuem até 50 leitos. Essas instituições tem o potencial de 

agregar resolubilidade à atenção básica e garantir continuidade 

da assistência nos menores níveis de complexidade.

Os hospitais de pequeno porte cumprem um importante papel 

na assistência das microrregiões que estão situados e contri-

buem para o fortalecimento e aprimoramento do Sistema Único 

de Saúde. Segundo estudos do Ministério da Saúde, em municí-

pios com menos de 30 mil habitantes, essas unidades são a única 

opção de atendimento hospitalar, e são referência para o atendi-

mento dos casos agudos, de urgências e emergências.

No Estado de Minas Gerais, por exemplo, existem 254 institui-

ções de pequeno porte, onde 168 são filantrópicas, representan-

do 65% desse total*. 

Hospitais de pequeno 
porte, mas gigantes 
na assistência

 Por: Raquel Gontijo – Assessora de Comunicação

MODELO DE ASSISTÊNCIA
Localizado no município de Cássia, região Sul do estado, o Insti-

tuto São Vicente de Paulo, é um exemplo de hospital de pequeno 

porte resolutivo e eficiente. Com apenas 50 leitos, o hospital, em 

atividade desde o ano de 1948, ofertou, em 2017, 88% de seus 

serviços ao Sistema Único de Saúde. Com uma equipe de 106 

funcionários, o Instituto oferece atendimento nas especialidades 

de clinica médica, pediatria, obstetrícia, cirurgia geral, ortopedia, 

oftalmologia, otorrinolaringologia e possui Agência Transfusio-

nal. Além das especialidades, o São Vicente de Paulo participa 

do programas Rede Resposta de Urgência/Emergência, “Progra-

ma Crack é possível vencer” e da Rede de Atenção Psicossocial 

(Raps), com 2 leitos de saúde mental.

Marcos Rezende, administrador do hospital, conta que a institui-

ção é referência para cinco municípios: Capetinga, Claraval, Ibiraci 

e Delfinópolis, totalizando uma população de 50.637 habitantes. 

Além disso, através da Campanha das Eletivas, o hospital já pactuou 

e realizou cirurgias para vários municípios da microrregião. 

Ainda de acordo com o administrador do São Vicente de Paulo, 

o instituto é equipado com aparelhos de raios X com CR digita-

lizado; mamógrafo com CR digitalizado; densitometria óssea; 

ultrassom com ecocardiografia; endoscópio; colonoscópio; cam-

pímetro; microscopia especular; laser para Trabeculoplastia Se-

letiva; paquímetro; biometria; esperiometria; teste ergométrico; 

Holter; MAPA; arco cirúrgico; laboratório de análises clínicas; 

audiômetro; teste da orelhinha e imitanciômetro.

 

INDICADORES
A gama de serviços e especialidades atendidas, somado à efici-

ência da equipe e à qualidade da estrutura da instituição, é tra-

duzida em bons resultados quanto aos indicadores do hospital. 

No Instituto São Vicente de Paulo a taxa de ocupação chega a 

mais de 83%, número expressivo para um hospital de pequeno 

porte. A taxa de referência - em relação aos municípios atendi-

dos – é de 28,4%, percentual que também merece destaque. 

Entre os meses de janeiro de 2017 e janeiro de 2018, a insti-

tuição realizou 3.401 internações, o que gerou um faturamento 

equivalente à mais de R$ 1,6 milhão. Nesse mesmo período, o 

hospital realizou mais de 120 mil atendimentos ambulatoriais 

(entre consultas, exames, pequenas cirurgias), gerando um fatu-

ramento superior à R$ 460 mil. 

 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO
Há 39 anos como administrador da instituição, Marcos Rezen-

de conta que, além do financiamento pelo SUS e faturamento de 

convênios, o hospital alcança o equilíbrio econômico-financeiro 

graças ao apoio da comunidade local com doações via carnê. 

Ele acredita que os bons resultados do hospital são fruto da 

boa relação com a comunidade: “por isto temos um volume ra-

zoável de doações, o que possibilita melhores equipamentos e 

resolutividade do hospital”, afirma. Segundo ele, em reconheci-

mento a isso, a instituição realiza visitas domiciliares da equipe 

multidisciplinar aos doadores com regularidade.

64%

254 instituições de 
pequeno porte no Estado

254 instituições de 
pequeno porte no Estado

164
são filantrópicas

168
são filantrópicas

64%

64%

O  H O S P I T A L  E M  N Ú M E R O S

50
leitos

R$ 1.606.028
Internações

R$ 460.843
Produção ambulatorial

120.175
Atendimentos ambulatoriais

3.401
internações

28,4%
Internações - Taxa de Referência

83,4%
Taxa de ocupação 

 2,2 %
Taxa de mortalidade institucional

Fonte: Referencial Federassantas | Dados referentes ao período de Jan/2017 à Jan/2018

Fonte: Referencial Federassantas, 
dezembro de 2017.
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E
m um mundo onde a informação é veloz e as mudanças são 

diárias, é preciso estar em constante transformação para 

compreender as demandas da sociedade e continuar sen-

do um competidor assíduo no mercado. 

Neste cenário, o Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado 

pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), é um exemplo de 

instituição que moderniza os seus serviços e espaços continu-

adamente. “Nosso compromisso está em fazer mais para o de-

senvolvimento humano e para a promoção da saúde, com mais 

qualidade, maior satisfação para os clientes e utilizando recursos 

financeiros necessários, sem desperdícios”, revela Mauro Oscar 

Soares de Souza Lima, superintendente do HMC.

Uma das especialidades do Hospital é aliar sua estrutura mo-

derna e arrojada a um modelo de atendimento focado no ser 

humano. Em sua lida com a saúde, a FSFX não desassocia as 

avançadas tecnologias do valor individual dos colaboradores e 

pacientes. É por meio do ato de valorizar a vida, em todos os pro-

cedimentos, que o HMC exalta sua vocação e consegue cumprir 

as estratégias para o seu desenvolvimento sustentável.

Em 2017, pacientes usufruíram da facilidade e segurança do 

agendamento online de consultas e exames, lançado no final de 

2016. Os usuários podem utilizar o serviço pelo smartphone, 

computador ou tablet, acessando os sites da Fundação (www.

fsfx.com.br) e do Hospital (www.hmarciocunha.com.br).

Também neste ano, tornou-se o primeiro hospital filantrópico 

do país com a Certificação Internacional da Healthcare Infor-

mation and Management Systems Society (HIMSS) Estágio 7. A 

auditoria externa, realizada em novembro, garantiu à instituição 

o maior nível da certificação, graças ao desempenho obtido com 

a utilização do software de Gestão Hospitalar Tasy.

O Sistema Integrado de Gestão, que permitiu a instituição 

padronizar e integrar as informações de seus serviços em uma 

única plataforma dialoga com a proposta do “Hospital Digi-

tal”, um dos princípios da HIMSS. O HMC também é o único 

na categoria filantrópico de alta complexidade a possuir esse 

reconhecimento internacional, que eleva o Hospital a uma ca-

tegoria de padrão mundial.

Ao ser reconhecido com a Certificação Internacional da Heal-

thcare Information and Management Systems Society (HIMSS) 

Estágio 7, o HMC conquistou o título de Hospital Digital. O re-

conhecimento comprova a efetividade, o ganho em eficiência 

operacional e a melhor qualidade e segurança que o prontuário 

eletrônico do paciente garante ao HMC.

Todo o fluxo de informações, incluindo os dados sobre sinais 

vitais e outras informações, é totalmente integrado no Sistema 

Tasy. O HMC tornou-se o primeiro hospital com este sistema de 

informação a atingir o Estágio 7 da HIMSS.

Pontos mais relevantes da auditoria externa de certificação, 

realizada em novembro:

•  Alto nível de maturidade na adoção do prontuário eletrônico 

pelo HMC.

•  Pleno uso do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) por 

todos os setores do Hospital.

•  Redução da geração de papéis com o uso da tecnologia da 

informação.

• Circuito fechado de medicamentos.

•  Sistemas de apoio à decisão clínica e utilização do PACS para 

eliminação de filmes.

•  Plano de continuidade em caso de indisponibilidade do sistema.

SEGURANÇA DE MATERIAIS E 
MEDICAMENTOS

O processo informatizado e integrado para controle do esto-

que de materiais e medicamentos, por meio do Sistema Tasy, foi 

um dos pontos relevantes para o HMC conquistar a certificação 

HIMSS. Nessa área, a rastreabilidade dos itens garante a agilida-

de e segurança nos procedimentos nas áreas de Farmácia, Cen-

tro Cirúrgico, Suprimentos e Enfermagem e Central de Material 

e Esterilização (CME).

Em 2017, a instituição executou a revisão dos kits de ma-

teriais hospitalares com o setor de faturamento. A medida 

objetivou padronizar os kits de material, de forma a evitar 

o desperdício, sem perder a qualidade e aprimorando ainda 

mais nosso processo de faturamento. 

Faz parte da trajetória do Hospital Márcio Cunha a vontade de 

estar sempre à frente, oferecendo à sua região de abrangência 

um serviço de qualidade em todas as áreas. E esse olhar para o 

futuro está presente em toda a história do hospital, que soube 

incorporar ferramentas de gestão e de qualidade para traçar 

objetivos estratégicos que direcionam as ações corporativas. O 

compromisso é com a satisfação do cliente. Ao mantermos esta 

certificação, ratificamos a qualidade fortemente marcada em 

nosso DNA, seguindo os mais altos padrões internacionais.

Tecnologia e 
sustentabilidade em 
favor da assistência 

Representantes do HMC receberão o prêmio de certificação durante o evento HIMSS @ Hospitalar, que acontece em São Paulo em maio de 2018

Por: Ana Azevedo 

Sustentabilidade

Para mais informações: 

Assessoria de Comunicação FSFX 

(31) 3829 9639

fsfxcomunicacao@gmail.com

http://www.hmarciocunha.com.br
mailto:HIMSS@Hospitalar
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Regionais

A regionalização 
da Federassantas
Minas são muitas... 

CENTRAL

NORTE

E 
representar um universo com mais de 300 instituições, de 

diferentes perfis e localizadas em regiões com realidades 

tão distintas não é missão fácil. Para encurtar estas distân-

cias e facilitar a identificação das demandas locais, a Federas-

santas vem atuando em conjunto com as suas 7 coordenadorias 

regionais que servem de elos com o nível central e favorecem a 

união e integração de pessoas em torno de objetivos comuns.

A intenção vai muito além de realizar reuniões com a participa-

ção somente dos dirigentes das santas casas e hospitais filantró-

picos e que já trazem resultados expressivos, tais como, trocas 

de experiências, comparativos de preços e treinamentos locais. 

O objetivo principal é adotar um modelo de trabalho realmente 

compartilhado e que seja construído com a participação efetiva 

dos principais atores responsáveis pelo funcionamento da assis-

tência à saúde de cada região.

Em 2017, foram promovidos os primeiros encontros em par-

ceria com o Ministério Público, Secretaria de Estado de Saúde, 

COSEMS, Associação Médica e Conselho Regional de Medicina, 

que estiveram presentes através dos seus representantes regio-

nais, abrindo diálogos que se convergem para a busca de solu-

ções efetivas.

Fica evidente que todos precisam estar do mesmo lado da 

mesa, cada um conhecendo as dificuldades do outro. Isto sig-

nifica entender as limitações financeiras do SUS, viabilizar 

projetos para reduzir custos, utilizar devidamente os recur-

sos públicos (inclusive de emendas parlamentares), tornar a 

gestão eficiente e assegurar a qualidade dos serviços presta-

dos ao nosso principal cliente: Aquele que precisa ser atendi-

do com agilidade e segurança.

Este é um caminho longo, mas que não tem volta e que cer-

tamente pode estruturar a maior rede de assistência à saúde 

- a dos hospitais filantrópicos. Sem diálogo, não há crescimen-

to. E quando as decisões acontecem de forma unilateral, não 

existe sucesso.

ROBERTO OTTO

HELI PENIDO 

DANIEL COELHO

ANTÔNIO CÉSAR

Coordenador

Coordenador

Vice-Coordenador

Vice-Coordenador

Superintendente Jurídico
Hospital São Francisco – BH

Provedor
Santa Casa – M. Claros

Diretor Administrativo
Santa Casa – BH

Superintendente
Hosp Dilson Godinho – M. Claros

Conheça o time dos coordenadores regionais

OESTE

SUL

ANATANIEL OLIVEIRA

FABIO MONTANARI 

ELIS GUIMARÃES

SERGIO PESSOA

Coordenador

Coordenador

Vice-Coordenadora

Vice-Coordenador

Administrador
Santa Casa – Campo Belo

Administrador
Hospital Escola – Itajubá

Superintendente
Hosp São João de Deus – Divinópolis

Diretor Administrativo
Hospital Alzira Velano – Alfenas

Por Lourdes Paiva | Gestora de Assuntos Estratégicos da Federassantas
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TRIÂNGULO

VALES

ZONA DA MATA

MARILEIDE COBO 

MAURO OSCAR S. LIMA

RITA CASTRO

CLEUSON OLIVEIRA

ELSON REIS

ANA LIGIA GARCIA

Coordenadora

Coordenador

Coordenadora

Vice-Coordenador

Vice-Coordenador

Vice-Coordenadora

Administradora
Hospital Mário Palmério – Uberaba

Superintendente Geral
Hospital Márcio Cunha – Ipatinga

Diretora
Hospital São Paulo – Muriaé 

Administrador
Hospital São José – Ituiutaba 

Superintendente
Hospital Samaritano – G. Valadares

Diretora
Hospital César Leite - Manhuaçu 

Desenvolve estudos sobre programas, 
produtos e legislações do sistema de saúde, 
onde se destacam:

Desenvolve apurações e consolidação dos 
custos dos principais serviços ofertados 
pelos �liados. O objetivo é demonstrar o 
impacto gerado pelo  sub�nanciamento do 
SUS nos hospitais e dar sustentação às 
discussões acerca do �nanciamento 
TRIPARTITE, com vistas à assegurar o 
equilíbrio  das instituições.

ASSESSORIA TÉCNICA

Desenvolve estudos, discussões de casos e  
levantamento das principais necessidades 
e oportunidades.

ASSESSORIA TÉCNICA
HOSPITAIS DE PEQUENO
E MÉDIO PORTE

ASSESSORIA TÉCNICA
CUSTOS E CUSTEIO

PROHOSP

REDE CEGONHA

URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA

EXTRAPOLAMENTOS

CONTRATUALIZAÇÃO

LINHAS DE 
CRÉDITO

www.federassantas.org.br

Facebook.com/Federassantasmg

(31) 98762-4167

federassantas@federassantas.org.br

(31) 3241-4312

Regionais
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Saúde e Tecnologia

Vilã ou 
parceira?
Como as redes sociais modificaram 
a relação entre o paciente e as 
instituições de saúde

N
o Facebook a mensagem: “Socorro, esqueci meu celu-

lar em casa. Mensagem só se for por aqui”. A internet 

estava em 63% dos lares brasileiros e em 94,8% de-

les havia celulares sendo usados para se conectar à rede. Em 

pelo menos 92,3% das casas um morador tem o aparelho. Isso 

há dois anos, de acordo com última Pesqui-

sa Brasileira de Mídia do Governo Federal. 

Imagine agora! Parece que ninguém quer 

mais ficar de fora desse mundão virtual. E 

de preferência pelo celular, que é para não 

se desgrudar mesmo! 

As redes sociais fazem parte do dia a dia 

dos brasileiros. Está na mão do motorista 

que, pelo aplicativo descobre onde buscar o 

passageiro; do líder comunitário que cobra 

no Facebook da associação do bairro melho-

rias para o posto de saúde; de associações de 

pacientes que lutam para ter acesso a um de-

terminado medicamento. E de pessoas como 

Awipdavi Urueu, da tribo indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Ron-

dônia, que como todo jovem brasileiro gosta de acessar com fre-

quência as redes sociais, mesmo que, para isso, tenha que andar 

quilômetros até conseguir sinal da operadora. 

A internet modificou completamente a relação entre as pes-

soas e, da mesma forma, entre o cidadão e as instituições pú-

blicas e privadas. Antes da internet e das redes sociais as or-

ganizações de saúde, só se comunicavam com os pacientes de 

forma unilateral. Ou seja, apenas emitiam as informações, em 

geral, usando para isso a imprensa. Havia uma preocupação, 

especial, de educar a população para as práticas higienistas; 

combater as epidemias e outras mediações necessárias para 

se garantir a atenção e o envolvimento das pessoas para a 

prevenção de doenças com enfoque espe-

cial aos cidadãos em condições socioeco-

nômicas menos favorecidas. Agora, já não 

é mais assim. As redes sociais se tornaram 

uma importante ferramenta de comunica-

ção social capaz de aproximar o cidadão 

às instituições públicas. Ela proporcionou 

o diálogo entre emissor e o receptor. Ago-

ra, tanto quem emite a mensagem quanto 

quem recebe tem, praticamente, os mes-

mos canais de transmissão da informação e 

as mesmas possibilidades de desenvolver o 

processo de produção do conteúdo, que se 

quer transmitir. 

DR. GOOGLE E A BUSCA POR IN-
FORMAÇÃO SOBRE SAÚDE

Com os computadores, celulares e as redes sociais, todos 

são produtores de conteúdo podendo gerar notícias e ao mes-

mo tempo questioná-las. Nesse sentido, a prática jornalística 

passa a ser compartilhada. Qualquer pessoa pode escrever 

um texto, produzir um vídeo ou fotografia. E é crescente o nú-

mero de espectadores e produtores para todo esse material 

divulgado na internet, principalmente por aqueles que procu-

ram informações sobre saúde. 

De acordo com a literatura, a internet é, 

atualmente, a primeira fonte de informa-

ções médicas para pacientes sobre suas 

doenças. Basta pesquisar no Google para 

encontrar uma infinidade de blogs, comu-

nidades, relatos, dicas, definições e artigos 

sobre qualquer doença. Em geral, a procura 

é para se obter mais informações sobre a 

própria doença e compartilhar experiências 

de saúde. E isso acontece nas mídias sociais 

no Brasil, na Escócia ou em qualquer lugar 

da África. É um fato, uma realidade. Mas, 

qual a garantia de que esses conteúdos são 

mesmo confiáveis? Existem milhares de vídeos do Youtube, 

por exemplo, que promovem informações enganosas sobre 

anorexia. 

Em um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de 

Pós-Graduação em Informática Médica da Faculdade de Ci-

ências e Tecnologia Taipei publicado no Journal of Medical 

Internet Research mostra que em outubro de 2011 foram se-

lecionados vídeos do Youtube relacionados à anorexia usando 

as palavras-chave anorexia e anorexia nervosa. Três médicos 

revisaram 140 vídeos com aproximadamente 11 horas de 

conteúdo, classificando-os como informativos e pró-anorexia. 

Os considerados informativos descrevem 

as consequências para a saúde da anorexia 

e traz conselhos sobre como tratar essa 

doença. Já os pró-anorexia são vídeos que 

promovem a anorexia como uma moda, uma 

fonte de beleza e oferecem dicas de como 

tornar-se e manter-se anoréxico. Em 29,3% 

dos vídeos foram identificadas informações 

da pró- anorexia. Ou seja, os vídeos pro-a-

norexia são menos comuns do que os víde-

os informativos; mas, em termos propor-

cionais, o conteúdo da pró-anorexia é mais 

visto pelos espectadores. 

Estudos mostraram que a credibilidade de 

uma fonte de informação é um dos fatores mais levantados 

em consideração no momento de selecionar um conteúdo na 

internet. Em geral, as pessoas confiam mais em informações 

de saúde publicadas ou autorizadas por médicos ou grandes 

instituições de saúde, uma vez que essas fontes são conside-

radas mais corretas do que outras disponíveis na internet. Por 

isso, hospitais que desenvolvem estratégias de comunicação, 

por meio das mídias sociais, contam com um fator importante: 

credibilidade. 

E quando a fonte da 
informação é de uma 

autoridade médica 
a confiança do leitor 

na informação é 
ainda maior. Por 

isso, o cuidado do 
profissional da 

saúde que elabora o 
conteúdo tem que ser 

redobrado. 

O cidadão passou a usar 
as mídias sociais para 

buscar informações sobre 
assistência médica e 

para dar visibilidade às 
suas demandas. Na outra 

ponta, as organizações 
saúde, também, passaram 
a utilizar as redes sociais 

para orientar a população 
sobre tratamentos e 

prevenção de doenças de 
forma mais interativa.

ANUÁRIO FEDERASSANTAS 2018
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TENDÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO 
EM SAÚDE PÚBLICA

Diante do fenômeno das redes sociais, as organizações de saú-

de criaram plataformas próprias, em especial, canais de atendi-

mento aos pacientes capazes de fazer chegar à sociedade seus 

comunicados, campanhas de conscientização, enquetes e aler-

tas. E toda essa engrenagem vem sendo incorporada no dia a dia 

de diferentes órgãos governamentais como secretarias de saúde 

e hospitais públicos seguindo, é claro, o que é interessante para 

atingir o público-alvo. A secretaria de saúde de uma cidade pode, 

por exemplo, adotar o tradicional anúncio nas rádios quando qui-

ser destacar uma campanha para vacinação da população local, 

por exemplo. Isso porque, por meio de estudos, descobriu-se que 

os moradores da cidade, muitos de faixa-etária avançada, ainda 

usam o rádio como principal meio de comunicação para se infor-

mar. Mas, a estratégia não precisa limitar-se a uma única inves-

tida. Se os estudos apontarem que parte da população também 

faz grande uso das redes sociais, a prefeitura pode criar uma 

campanha específica para atingir aqueles que estão “ligados” em 

plataformas como o Twitter, por exemplo. 

Muitos hospitais usam as mídias sociais para anunciar a compra 

de um novo equipamento, os novos tratamentos que serão ofe-

recidos aos pacientes e orientações ou esclarecimentos sobre as 

doenças. A principal estratégia é estreitar a interação com os pa-

cientes. De acordo com um levantamento feito pelo pesquisador 

de saúde do Catar Computing Research Institute, da Fundação 

do Catar, o Youtube e o Twitter são as duas plataformas mais 

usadas pelos hospitais para se comunicar com os pacientes nos 

Estados Unidos. Em 2010, cerca de 20 hospitais postavam víde-

os no Youtube. Em menos de três anos esse número saltou para 

400. E não só os hospitais estão fazendo vídeos no Youtube, mas 

também seus pacientes, dizendo como vivem com a doença. 

Em maio de 2017, a Federassantas elaborou uma campanha, 

em parceria com os hospitais filiados: MOVIMENTO FEDERAS-

SANTAS PELA SAÚDE DE MINAS! A iniciativa teve por objetivo 

chamar a atenção e mobilizar a sociedade para a grave crise que 

os hospitais filantrópicos e a saúde em Minas enfrentam. Os fi-

lantrópicos que aderiram ao movimento colocaram faixas pretas 

em parte da fachada e distribuiram um informativo à população, 

sobre a crise no setor e explicações sobre as consequências des-

te cenário. A ação teve também uma grande divulgação nas redes 

sociais com um vídeo postado no Youtube numa técnica chama-

da draw hands. Uma forma de trabalhar conteúdos de forma di-

dática e permite o maior alcance da informação pelo comparti-

lhamento nas redes sociais.   

Para mais informações: 

Equipe de comunicação da Federassantas

https://youtu.be/9QzcX83Q-AQ

Scaneie o código com a câmera 
do seu celular e veja o vídeo no 
YouTube ou acesse o link:

Empresa Parceira

O Grupo que veio 
fazer a diferença 
na comunicação 
na área da saúde

P
resente no mercado desde 1989, a Taisei é uma empresa 

que tem conquistas e ideais em sua história, com essa expe-

riência e dinamismo ela vem se adaptando ao mercado de 

tecnologia que está em constante transformação.

Um grupo sólido em seu campo de atuação, enxerga em 2018 

a possibilidade de consolidar sua marca no setor e expandir ain-

da mais seus negócios, expandindo nos segmentos de softwares, 

aplicativos empresariais, engenharia clínica, memórias para com-

putador, facilities. Fechando parcerias com grandes players de 

mercado, Kingston, Cisco, HP, IBM, Sismatec e SAP para a família 

Taisei.

A empresa conta com uma grande diversidade de serviços em 

seu portfólio, desde de desenvolvimento de sistemas, gestão de 

projetos e outsourcing de recursos humanos até o desenvolvi-

mento de complexos trabalhos de consultoria, objetivando o 

“Nós do Grupo Taisei 
temos como missão 

ajudar pessoas, tendo 
sempre como base o 

respeito, honestidade 
e fidelidade.”
Nilton Ryudi 

Takahashi
Diretor Presidente

atendimento das diferentes necessidades de negócio existentes.

No cenário atual as redes corporativas requerem plataformas 

multisserviços, ampla cobertura e confiabilidade. Estas carac-

terísticas combinadas garantem aos clientes o fluxo contínuo e 

seguro de informações com as unidades remotas.

Um dos maiores objetivos do Grupo Taisei é atender projetos 

diferenciados. Atua em projetos de suma importância para a área 

de saúde, onde estabelecemos a Comunicação Satelital entre 

entidades filantrópicas em todo o território nacional, através do 

projeto Telemedicina de Videoconferência, de forma interativa.

Para mais informações: 

Grupo Taisei  (11) 3291-7300

grupotaisei@grupotaisei.com.br

Saúde e Tecnologia
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Eventos

N
os meses de abril e novembro, o setor filantrópico de Minas tem data reservada para a realização de dois eventos tradicionais 

da Federação: Integra Saúde e Encontro Federassantas. A execução e promoção dos eventos da Federassantas, tem como 

propósito reunir os principais agentes e responsáveis pela construção e manutenção da saúde no estado e no país, a fim de 

promover discussões; analisar o cenário do setor filantrópico; traçar estratégias; e buscar soluções e alternativas que visam garantir 

a assistência e qualidade nos serviços aliados à gestão eficiente. 

Embora tenham finalidades distintas, são essências de ambos os eventos promover a união e o fortalecimento do setor filantrópico 

no estado, a partir da integração de seus participantes e convidados.

Além dos tradicionais eventos, também é papel da Federassantas, sempre que houver necessidade, realizar fóruns, congressos ou 

seminários para atender as demandas e interesses dos gestores das instituições filantrópicas.

Eventos 
Federassantas: 
oportunidades 
de integração e 
capacitação

INTEGRA SAÚDE
Atualmente em sua quinta edição, o Integra Saúde é um tradicional evento da Federassantas que tem como proposta reunir 

representantes do poder público, autoridades, representantes de entidades do setor para analisar os cenários atuais e, junta-

mente com gestores e dirigentes das instituições, pensar soluções para a sustentabilidade dos hospitais e do setor filantrópico. 

Em meio a atual situação econômica vivida pelo país, o Integra Saúde propõe, também, a busca de novas alternativas para man-

ter a assistência de qualidade e a gestão eficiente nos hospitais filantrópicos. Para tratar esses desafios, em todas as edições, a 

Federassantas reúne autoridades de saúde; órgãos responsáveis pela construção das políticas e programas de saúde pública; 

especialistas, além de consultores e lideranças do setor filantrópico. 

Por: Raquel Gontijo | Assessora de Comunicação

ENCONTRO FEDERASSANTAS
Outro evento que também já faz parte do calendário da Federação é o   Encontro Federassantas. Com uma proposta diferente 

do Integra Saúde, o  evento tem o objetivo de apresentar novas propostas e soluções para o enfrentamento das dificuldades 

presentes no dia-a-dia dos hospitais filantrópicos. O Encontro propõe também a capacitação e atualização dos profissionais 

que atuam na frente destas instituições, através de palestras e painéis com convidados renomados do setor. 

Em 2017, o evento foi realizado sob o tema principal “Parcerias e eficiência na gestão dos serviços de saúde” e, durante dois 

dias, o Encontro reuniu centenas de participantes, entre eles, parlamentares, representantes de entidades de saúde mineiras, 

palestrantes e especialistas que são referência no setor de saúde do Brasil, dirigentes de instituições filantrópicas de todo o 

estado, dentre outros convidados.

Gilmar de Assis, Promotor de Justiça durante o Integra Saude 2017

Representantes de entidades de saúde no Integra Saúde 2017 1. A Presidente Kátia Rocha e Deputados Estaduais  2. Diretores da Federação e o Deputado Marcus Pestana 3. Representantes de entidades de saúde mineiras 

1

3

2
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FÓRUM PRÓ-SANTAS CASAS
O evento teve como finalidade discutir a sanção da Lei 

nº 13.479/2017, referente ao Programa de Financiamen-

to Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem Fins 

Lucrativos, o Pró-Santas Casas. Outro objetivo do evento 

foi esclarecer aos gestores e dirigentes das instituições 

filantrópicas as diversas dúvidas que surgiram desde a 

publicação da legislação. 

Para discutir sobre o tema, a Federassantas convidou 

agentes que atuaram e estiverem a frente do desenvol-

vimento e da aprovação da lei. O fórum teve a participa-

ção dos representantes da Caixa Econômica Federal; da 

Confederação das Santas Casas Hospitais e Entidades Fi-

lantrópicas (CMB); o Economista e Consultor do Senado, 

Gilberto Gil Santiago; e parlamentares, que contribuíram 

para elaboração e aprovação da lei, dentre eles o relator 

do projeto, Deputado Federal Toninho Pinheiro.
1

2 3

1. Mauricio Dias, Vice-Presidente da CMB durante o Fórum Pro-Santas Casas 2. Toninho Pinheiro, relator do projeto de lei Pró-Santas Casas 3. Representantes da Caixa Econo-
mica Federal e do Senado durante o Forum Pro-Santa Casas

Eventos
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Solução

D
esde a criação do Sistema Único 

de Saúde (SUS) pela Constitui-

ção Federal de 1988, os hospitais 

sem fins lucrativos (filantrópicos) foram 

relegados a uma condição de inaceitável 

segregação da ordem jurídica, especial-

mente sob os aspectos de construção das 

relações de prestação de serviços com 

segurança jurídica e sustentabilidade eco-

nômico-financeira. Por outro lado, estes 

hospitais sempre despontaram na aten-

ção terciária como peças fundamentais 

no sistema de saúde brasileiro diante do 

volume de serviços executados em prol 

dos cidadãos. 

É perceptível que os debates políticos 

instalados em todo o país buscam reduzir 

o comando constitucional do SUS, sob o 

argumento principal de que não é possí-

vel alcançar a integralidade prevista pela 

Constituição diante da escassez de re-

cursos financeiros. Contudo, é necessário 

questionar esta tentativa de “desconstru-

ção”, que não possui qualquer embasa-

mento válido. De fato, antes que se possa 

alegar a inviabilidade do SUS é preciso 

medir o nível de qualidade da gestão pú-

blica, avaliando-se atributos como eficiên-

cia, eficácia e efetividade, tanto na pers-

pectiva dos gastos públicos quanto da 

qualidade dos serviços ofertados, o que 

é de fundamental importância na medida 

em que o caminho para a sustentabilidade 

do SUS passa, inegavelmente, pela condu-

ção da gestão pública de forma a otimizar 

o emprego dos recursos públicos.

No âmbito do SUS, a intensa pulveriza-

ção das decisões administrativas e polí-

ticas em favor dos municípios contrasta 

com a concentração dos recursos finan-

ceiros na figura da União, trazendo ao sis-

tema uma realidade paradoxal. Os muni-

cípios se empoderaram de atribuições na 

consecução das ações e serviços de saúde, 

traduzindo, em inúmeros casos, esta ne-

cessidade em disponibilização de deter-

minados serviços em seus territórios, os 

quais, por muitas vezes, se revelaram não 

sustentáveis. Atrelado a isto detecta-se 

uma transferência de responsabilidades 

pelos municípios aos hospitais sem o re-

curso financeiro necessário para garantir 

o custeio integral da prestação de serviço. 

Por seu turno, a União estabeleceu um 

parâmetro de custeio e de repasses aos 

entes federados que se pauta ora por 

valores per capita que se mostram inviá-

veis, ora por valores unitários de serviços, 

projetando-se a produção. Os estados, 

por sua vez, não se mostraram capazes 

de conduzir a construção das regiões sa-

nitárias necessárias ao aperfeiçoamento 

das ações e serviços de saúde por meio da 

efetivação das verdadeiras redes de saú-

de, em níveis de complexidade crescentes. 

Neste cenário desfavorável, as institui-

ções sem fins lucrativos de caráter bene-

ficente (filantrópicos)  que, por imposição 

legal, dedicam-se intensamente à pres-

tação de serviços públicos de saúde, ter-

minam por ser as mais penalizadas. Uma 

das principais razões reside na forma pela 

qual estas instituições são contratadas 

e remuneradas desde a criação do SUS, 

posto que os valores previstos nos ins-

trumentos celebrados não são objeto de 

reajustes financeiros que deveriam, ao 

menos, fazer frente às contínuas perdas 

inflacionárias.

ABAIXO DO NECES-
SÁRIO

 Os hospitais conhecidos como �filan-

trópicos� despontam, portanto, como 

herdeiros de uma situação fática comple-

tamente ilegal, que precariza a qualidade 

dos serviços e impõe desafios por vezes 

insuperáveis aos gestores hospitalares. 

Com efeito, nos últimos 26 anos, as insti-

tuições filiadas à FEDERASSANTAS não 

tiveram oportunidade de precificar seus 

serviços ou tampouco apontar os custos 

Rompendo 
paradigmas
Federassantas defende criação de marco 
regulatório no SUS para contratação de serviços 
oferecidos pelos hospitais filantrópicos

Por: Kátia Rocha | presidente da Federassantas e advogada especializada em saúde

operacionais mínimos de acordo com as 

condições de cada região do extenso es-

tado de Minas Gerais. 

Inadmissivelmente, ainda se constata a 

completa omissão do Ministério da Saú-

de, em conformidade com o disposto no 

artigo 26 da Lei Orgânica da Saúde (Lei 

Federal n. 8.080, de 19/09/1990), em 

estabelecer padrões de remuneração dos 

serviços prestados de forma complemen-

tar ao SUS, fundamentados nos respec-

tivos demonstrativos econômico-finan-

ceiros, de modo a respeitar a necessária 

noção de equivalência entre prestação e 

contraprestação, indispensável para fins 

da sustentabilidade econômico-financeira 

dos prestadores em questão. Vale, pois, a 

transcrição do referido normativo:

  
Art. 26. Os critérios e valores 

para a remuneração de serviços 

e os parâmetros de cobertura 

assistencial serão estabelecidos 

pela direção nacional do Sistema 

Único de Saúde (SUS), aprovados 

no Conselho Nacional de Saúde. § 

1° Na fixação dos critérios, valo-

res, formas de reajuste e de paga-

mento da remuneração aludida 

neste artigo, a direção nacional 

do Sistema Único de Saúde (SUS) 

deverá fundamentar seu ato em 

demonstrativo econômico-finan-

ceiro que garanta a efetiva qua-

lidade de execução dos serviços 

contratados 

§ 2° Os serviços contratados sub-

meter-se-ão às normas técnicas 

e administrativas e aos princípios 

e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS), mantido o equilíbrio 

econômico e financeiro do con-

trato. (grifos nossos)

Para além da alegada escassez dos 

recursos públicos é certo que a gestão 

pública empreendida de forma desor-

denada, sem foco na eficiência, termina 

por comprometer os objetivos do SUS 

e frustrar a diretriz constitucional da 

integralidade da assistência mediante 

um sistema interligado e sustentável 

nos vários níveis da atenção primária, 

secundária, terciária bem como da im-

plementação de ações na prevenção 

quaternária.

A FEDERASSANTAS tem buscado 

conscientizar a sociedade de que os 

hospitais filantrópicos, da mesma forma 

que os serviços da atenção primária e 

secundária, não são sustentáveis apenas 

com recursos oriundos da esfera federal 

previstos na Tabela Unificada de Proce-

dimentos do Ministério da Saúde, diante 

do modelo majoritário de remuneração 

com base na produção e sem um ma-

triciamento periódico dos custos-efe-

tividade e de reajuste periódico para 

recomposição das perdas inflacionárias 

do setor. Quanto maior o nível de dedi-

cação dessas instituições ao SUS, maior 

é a necessidade de se estruturar um fi-

nanciamento que agregue valores àque-

les previstos na tabela nacional. Assim, o 

modelo de remuneração por produção, 

aliado ao flagrante déficit de valores fi-

xados pelo Ministério da Saúde que não 

passam por revisões e reajustes nada 

mais faz do que consolidar um cenário 

de absoluta insustentabilidade. 

Inadmissivelmente, ainda 
se constata a completa 

omissão do Ministério da 
Saúde, em conformidade 

com o disposto no artigo 26 
da Lei Orgânica da Saúde 
(Lei Federal n. 8.080, de 

19/09/1990), em estabelecer 
padrões de remuneração dos 
serviços prestados de forma 

complementar ao SUS

Quanto maior o nível 
de dedicação dessas 
instituições ao SUS, 

maior é a necessidade 
de se estruturar um 
financiamento que 

agregue valores 
àqueles previstos na 

tabela nacional.
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Constata-se, ainda, que as 

entidades beneficentes, em 

razão da obrigatoriedade 

de dedicação majoritária 

ao SUS que é imposta pela 

Lei n. 12.101/09 para fins de 

manutenção da sua imunidade 

tributária, terminam por ser 

vítimas de toda a sorte de 

abusos por parte do Poder 

Público, que age em completa 

afronta às disposições da Lei 

n. 8.666/93. 

As consequências da fórmula atual se 

materializam diariamente sob a forma 

do crescente e contínuo endividamento 

das entidades “filantrópicas”, muitas das 

quais já atingiram o limite da sua capa-

cidade de absorção de prejuízos. Vis-

lumbra-se um cenário perverso, em que 

os custos do desequilíbrio econômico 

e financeiro terminam por ser integral-

mente repassados para as instituições 

de saúde, que, por sua vez, recorrem às 

instituições financeiras em busca de so-

luções precárias que impeçam o fecha-

mento das suas portas, realidade que, 

infelizmente, é observada com frequên-

cia cada vez maior no Brasil, atingindo 

indistintamente hospitais de pequeno, 

médio e grande porte. 

A persistir o atual cenário, é absoluta-

mente certo que, a curto prazo, ocorre-

rá a precarização da assistência, seguida 

pelas investidas, seja por parte do Mi-

nistério Público ou dos entes públicos, 

voltadas à intervenção na esfera priva-

da, consubstanciadas em requisições de 

bens ou serviços ou mesmo sob a forma 

de intervenções diretas nas pessoas ju-

rídicas que figurem como gestoras/man-

tenedoras de hospitais “filantrópicos”. 

A experiência ensina que mudanças em 

prol da melhoria da assistência com qua-

lidade só ocorrem quando se persegue, 

de forma conjunta, um monitoramento 

dos resultados quanto aos desfechos 

clínicos dos pacientes atendidos, a se-

gurança do paciente e a sustentabilida-

de econômica e financeira dos serviços 

envolvidos, o que certamente permiti-

rá a perenidade e sustentabilidade do 

prestador em favor do cidadão. As asso-

ciações e fundações sem fins lucrativos 

só terão sua existência perpetuada e 

respeitada, como instituições essenciais 

e representantes sublimes da sociedade 

na participação do SUS, se as questões 

brevemente apontadas neste relato fo-

rem verdadeiramente enfrentadas com 

profissionalismo, planejamento e finan-

ciamento adequado. 

Passados quase 30 anos da promulga-

ção da Constituição Federal percebe-

-se pouca evolução e muita omissão do 

Ministério da Saúde no cumprimento 

das suas responsabilidades legais. Não 

se tem notícia de estudos técnicos que, 

ao fixar os valores de remuneração dos 

serviços ambulatoriais e hospitalares 

previstos no SUS, demonstrem a via-

bilidade econômica e financeira que 

garantam a qualidade da assistência. O 

dever da gestão nacional do SUS quan-

to ao cumprimento do preceito previs-

to no artigo 26 da lei n. 8.080/90 já foi, 

inclusive, objeto de pronunciamento do 

Superior Tribunal de Justiça, nos autos 

do Mandado de Segurança n. 13.230-

DF, cuja relatoria coube à Exma. Minis-

tra Eliana Calmon, valendo a transcrição 

de trechos do julgamento ocorrido em 

23/09/2009:

Inicialmente, ressalto que não 

merece guarida a alegação da au-

toridade coatora de que caberia 

à impetrante formular, antes da 

impetração do writ, requerimen-

to administrativo, já que a feitura 

do demonstrativo econômico-fi-

nanceiro deve preceder a elabo-

ração da tabela de reajuste dos 

valores. Sendo assim, entendo 

que o ato tido por ilegal já detém 

contornos definitivos. Depreen-

de-se da leitura da Portaria GM/

MS n° 2.488/07 (fl. 105/106), que 

este ato infralegal reajustou, em 

caráter emergencial, todos os va-

lores de procedimentos ambula-

toriais e hospitalares constantes 

das Tabelas dos Sistemas de In-

formação Ambulatorial e Hospi-

talar, sem, contudo, vir acompa-

nhado de demonstrativo econô-

mico-financeiro, fato, inclusive, 

admitido pela autoridade apon-

tada como coatora nas informa-

ções prestadas. Assim, conforme 

frisado em obiter dictum no jul-

gamento do MS 11.539/DF (Pri-

meira Seção, DJ 06/11/2006), 

por mim relatado, entendo que 

a autoridade reputada coatora, a 

partir do momento em que deixa 

de exibir o demonstrativo eco-

nômico-financeiro (documento 

necessário para a confecção da 

tabela de reajuste de valores dos 

serviços), descumpre obrigação 

institucional prevista no art. 26, § 

1°, da Lei 8.080/90, abaixo trans-

crito, desafiando, portanto, a im-

petração de writ of mandamus ( ) 

(grifos nossos)

Destaque-se, não obstante o enten-

dimento proferido pelo Col. STJ, que 

confirma a plena eficácia do disposto no 

art. 26, §1º, da Lei Federal n. 8.080/90, 

o Ministério da Saúde insiste em sua 

conduta omissiva sob o frágil argumen-

to de que, na média e alta complexidade 

é impossível a promoção reajustes line-

ares e periódicos, posto que tais atos 

inviabilizariam os orçamentos públicos 

da União. Todavia, uma rápida leitura do 

referido dispositivo legal permite ob-

servar que em momento algum a Carta 

Magna impôs o custeio integral dos va-

lores estabelecidos à União, havendo 

tão somente imputado ao Ministério da 

Saúde a obrigação de garantir a fixação 

de valores que preservassem a qualida-

de do atendimento com o devido funda-

mento técnico. 

A insegurança jurídica imposta pelo 

Poder Público aos hospitais benefi-

centes nos últimos anos não se limitou 

à prática ilegal de uma remuneração 

imposta em desrespeito aos parâmetros 

legais, tendo avançado para o conteúdo 

das relações contratuais formalizadas 

com estados e municípios. Desconside-

rando a própria redação do artigo 26 da 

Lei n. 8.080/90, que utilizou a termino-

logia “remuneração” para a contrapar-

tida dos serviços executados, inúme-

ros ente públicos impõem, de forma 

contumaz, a formalização de convênios 

para a execução dos serviços de saúde, 

atribuindo-se, assim, outra natureza 

jurídica para o vínculo, que deixa, deste 

modo, de gozar das garantias previstas 

na Lei n. 8.666/93 para os contratos 

administrativos. 

Constata-se, ainda, que as entidades 

beneficentes (filantrópicas), em razão 

da obrigatoriedade de dedicação majo-

ritária ao SUS que é imposta pela Lei n. 

12.101/09 para fins de manutenção da 

sua imunidade tributária, terminam por 

ser vítimas de toda a sorte de abusos 

por parte do Poder Público, que age em 

completa afronta às disposições da Lei 

n. 8.666/93.

É preciso registrar, ainda, que a pró-

pria Lei n. 8.666/93, que estabelece 

normas gerais em matéria de licitações 

e contratos administrativos, é total-

mente ignorada por boa parte dos en-

tes públicos contratantes quando se faz 

obrigatório o resguardo de garantias em 

favor dos hospitais contratados. Lado 

outro, o mesmo normativo é invocado 

com máximo rigor quando se verificam 

dificuldades para manter a regularidade 

nos atendimentos, mesmo que provoca-

das pelos atrasos por parte da Adminis-

tração Pública no pagamento devidos às 

instituições pelos serviços prestados. 

Em casos tais, o Poder Público invoca 

a impossibilidade de qualquer desconti-

nuidade dos serviços se os atrasos não 

“A experiência ensina que mudanças em prol da melhoria da assistência 

com qualidade só ocorrem quando se persegue, de forma conjunta, a 

sustentabilidade econômica e financeira dos serviços envolvidos, situação 

que garantirá com perenidade e qualidade o atendimento ao cidadão. 

As associações e fundações sem fins lucrativos só terão sua existência 

perpetuada e respeitada, como instituições essenciais e representantes 

sublimes da sociedade na participação do SUS, se as questões 

brevemente apontadas neste relato forem verdadeiramente enfrentadas 

com profissionalismo, planejamento e financiamento adequado”.

Kátia Rocha
Presidente da Federassantas 

Solução
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ultrapassarem 90 dias (art.78, inciso XV 

da Lei n. 8.666/93), sob pena de aplica-

ção de sanções e, ainda, da assunção de 

bens móveis e imóveis, serviços e pesso-

as, sob o fundamento dos artigos 80, inci-

so II e 58, inciso V, do mesmo normativo. 

Neste cenário, as entidades de saúde 

terminam por serem privadas de meios 

de promover a rescisão contratual ou 

mesmo a simples suspensão dos serviços 

nos casos onde os atrasos dos repasses 

não atinjam 90 dias, o que se justificaria 

diante do alto grau de dependência que 

estas instituições possuem com o Poder 

Público, haja vista a imposição legal (Lei 

n. 12.101/09) de dedicação mínima de 

60% de sua capacidade ao atendimento 

ao SUS para a preservação da sua imuni-

dade tributária. 

Também merecem destaque as prá-

ticas corriqueiramente adotadas por 

gestores públicos que não honram com 

os pagamentos devidos aos hospitais 

nos prazos máximos preconizados na 

referida Lei n. 8.666/93, que determina, 

em seu art. 40, XIV a obrigatoriedade 

da previsão da obrigação de pagar do 

ente público em até trinta dias a contar 

do cumprimento da obrigação pelo con-

tratado, não prevendo os ajustes, ainda, 

quaisquer encargos a serem suportados 

pela Administração Pública em caso de 

inadimplência. 

Os desafios, contudo, não se resumem 

aos fatos até aqui expostos, sendo outro 

grande problema a modalidade de con-

tratação dos prestadores de serviços ao 

SUS, se por via de procedimento licitató-

rio ou mediante verificação de condição 

de inexigibilidade de licitação. O próprio 

Ministério da Saúde, em seu Caderno 

de Compras para a Contratação de Ser-

viços em Caráter Complementar, versão 

atualizada em 2016, estabelece para as 

relações com instituições hospitalares 

beneficentes a adoção do sistema de 

“credenciamento”. Esta modalidade, que 

carece de previsão legal, foi sustentada 

como legítima por vários tribunais de 

contas a partir da situação fática que 

se verificava antes da efetiva adoção de 

instrumentos de regulação das deman-

das por parte da Gestão Pública. 

Deste modo, o “credenciamento” de 

hospitais era possível na medida em que 

se tratava de uma situação caracteriza-

da como de “inexibilidade de licitação 

para contratação por parte de todos os 

interessados” que estivessem dispostos 

a aderir ao parâmetro remuneratório 

fixado pela gestão nacional do SUS, ten-

do-se como consequência o atendimen-

to das demandas a partir da livre esco-

lha do usuário junto aos prestadores 

credenciados. Contudo, na medida em 

que o Poder Público evolui nos instru-

mentos regulatórios das demandas por 

serviços hospitalares, estabelecendo 

fluxos de acessos aos serviços, esta mo-

dalidade fica ultrapassada, já que se tor-

na possível estimar a demanda no obje-

to dos ajustes previamente firmados.

Não bastasse este emaranhado de 

condutas e atos danosos da administra-

ção pública com relação aos hospitais, 

ainda é preciso enfrentar a situação de 

desigualdade vivenciada pelos hospitais 

beneficentes (filantrópicos) face às mais 

diversas formatações de práticas remu-

neratórias praticadas no Brasil, dada 

a absoluta ausência de padronização. 

De fato, o próprio Ministério da Saúde 

formula parâmetros de remuneração 

diversos para um mesmo serviço, com 

as mesmas exigências técnicas, como se 

observa, por exemplo, com relação às 

diárias de leitos de UTI: parte dos hospi-

tais recebem diárias de valores aproxi-

mados de R$ 800,00 desde outubro de 

2011 (Portaria MS/SUS 2395/11), en-

quanto outros permanecem com a an-

tiga remuneração de aproximadamente 

R$ 480,00, sem qualquer justificativa 

técnica para tamanha disparidade. 

Estados e municípios também não ado-

tam práticas uniformes de remunera-

ção, a começar da própria aplicação das 

normas editadas pelo Ministério da Saú-

de. Desde 2005, o Ministério da Saúde 

adotou para a remuneração da média 

complexidade um parâmetro de orça-

mentação global atrelado a uma análise 

de performance das instituições con-

tratadas, criando, ainda, um incremento 

financeiro baseado no volume de produ-

ção destes serviços em lapsos temporais 

de 12 meses, denominado de IAC. O re-

ferido incentivo, embora devesse com-

por a base da orçamentação global para 

os serviços hospitalares de média com-

plexidade, ainda não foi incorporado à 

remuneração, persistindo os gestores 

públicos, passados mais de 12 anos da 

mudança do modelo remuneratório, no 

formato de pagamento por produção.  

Outra questão corriqueira no delinea-

mento das relações jurídicas contratu-

ais com os entes públicos estaduais e 

municipais é a prática de remunerações 

distintas para a complementação da 

base remuneratória definida pelo Minis-

tério da Saúde, tendo-se como premissa 

um mesmo serviço sob as mesmas con-

dições de exigências técnicas e de singu-

laridades de caráter regional. Assim, um 

hospital poderá apresentar uma condi-

ção de remuneração melhor que outro, 

o que muitas vezes gera, no mínimo, 

dúvidas nos entes que fiscalizam a re-

gularidade da prestação de serviços de 

saúde, como o Ministério Público, ao se 

comparar condições de endividamento 

de hospitais que comprometem a manu-

tenção dos serviços prestados ao SUS. 

Por tudo que brevemente se expôs até 

agora, é possível perceber claramente 

a necessidade de adoção de um regra-

mento normativo específico para as contratações dos hospi-

tais beneficentes que prestam serviços ao SUS e que hoje res-

pondem, só em Minas Gerais, por aproximadamente por 70% 

de todos os serviços prestados ao cidadão. São exemplos inú-

meras legislações especiais em vigor que concederam trata-

mento específico para as contratações diante da singularida-

de do contratado e do objeto contratado pelo Poder Público 

ou, ainda, para se fomentar o crescimento econômico e social, 

como é exemplo a Lei Complementar n. 123/06 que, dentre 

outros dispositivos, previu tratamento diferenciado e simpli-

ficado para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

Outro exemplo recente de tratamento legal diferenciado é con-

ferido pela Lei Federal n. 13.019/14, conhecida como o marco 

regulatório para o terceiro setor, que estabeleceu normas gerais 

para a fixação dos contornos do regime jurídico das parcerias en-

tre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil. 

Todavia, a Lei n. 13.204/15 promoveu a alteração do referido 

diploma, excetuando da sua aplicação as relações jurídicas firma-

das pelo Poder Público com hospitais beneficentes, previstas no 

§1º do artigo 199 da Constituição Federal.

É forçoso reconhecer que a atual previsão inserta no artigo 

16, inciso XIV, da Lei n. 8.080/90 (que estabelece a competên-

cia da direção nacional do SUS para a elaboração de normas 

a fim de regular as relações entre o SUS e os serviços priva-

dos contratados de assistência à saúde) jamais atingirá plena 

e uniforme eficácia na medida em que o Constituinte atribuiu 

tal missão ao Poder Legislativo � e não ao Poder Executivo. 

A construção deste marco regulatório se destinaria, portan-

to, a dispor acerca das contratações de caráter complementar 

ao SUS bem como a preferência constitucional prevista em 

favor dos filantrópicos,  mediante o exercício da competência 

exclusiva da União para a edição de normas gerais para as li-

citações e contratações públicas, conforme redação do artigo 

22, inc. XXVII, da CRFB, de forma a respeitar toda a singulari-

dade que permeiam tais contratações. 

Aliado a este cenário ainda seria fundamental a edição da ne-

cessária lei complementar, em substituição à Lei n. 12.101/09, 

na esteira do recente entendimento do STF (ADIs 2028, 2036, 

2228 e 2621, bem como do RE em sede de repercussão geral 

n. 566.622-RS), para que a imposição de dedicação de 60% da 

capacidade de atendimento do hospital para o gozo da imunida-

de tributária só pudesse prevalecer desde que houvesse a cor-

respondente obrigação de financiamento adequado dos serviços 

contratados, com participação no custeio de todos os entes fe-

derados no formato estabelecido no sugerido marco regulatório. 

Sendo assim, o marco regulatório proposto para as contrata-

ções dos hospitais beneficentes no SUS também avançaria na 

definição dos parâmetros de participação financeira da União, 

estados e municípios no custeio dos serviços ambulatoriais e 

hospitalares de modo que a Tabela Nacional de Procedimen-

tos passasse a respeitar o disposto no parágrafo único do art. 

26 da Lei n. 8.080/90, sem, por outro lado, significar obriga-

ção de custeio exclusiva da União. 

No formato normativo proposto, a referida tabela se trans-

formaria em uma base real e matricial de valoração dos ser-

viços, com fundamentos em estudos técnicos que, de fato, 

viabilizassem o financiamento adequado para os serviços que 

permanecessem no modelo de pagamento por produção. O 

mesmo poderia ser idealizado para o modelo de pagamento 

por orçamentação, ou valor pré-fixado, definindo-se também 

neste âmbito as participações de estados e municípios. Em 

ambas as situações, em respeito à obrigação dos entes fede-

rados em co-financiar as ações e serviços de saúde, conforme 

disposto no artigo 195 da CF, deveria ser normatizado um 

modelo que propiciasse a parametrização de tais responsabi-

lidades de financiamento na seara hospitalar. 

Os desafios a serem enfrentados na construção deste novo 

marco regulatório são colossais. Todavia, o envolvimento 

de atores fundamentais no cenário nacional de construção 

e efetivação do SUS como o Conselho Nacional de Saúde, a 

Comissão Intergestores Tripartite, o Ministério Público Bra-

sileiro, o Tribunal de Contas da União e a Confederação das 

Misericórdias do Brasil (com todas suas federações afiliadas), 

dentre outros, tornarão a proposta capaz de ser concretiza-

da. Não se pode mais adiar a adoção de um novo paradigma 

que contemple respeito à ordem jurídica e, ao mesmo tempo, 

promova a necessária inovação em termos de normas gerais 

para se respeitar a singularidade do segmento em análise e 

viabilizar a tão almejada sustentabilidade dos serviços de saú-

de contratados. 

O adiamento desta construção coloca em risco não apenas a 

continuidade da execução dos serviços pelos hospitais bene-

ficentes em todo o País, diante do crescente endividamento 

dessas instituições, mas aponta para a própria desconstrução 

e retrocesso no histórico de tais instituições, que representam 

verdadeiro patrimônio social e, portanto, figuram como base su-

blime da participação popular na execução do SUS, portando-se 

como reflexo de uma sociedade civil organizada, capaz de imple-

mentar uma verdadeira democracia participativa.

O marco regulatório 
proposto para as 
contratações dos 

hospitais beneficentes 
no SUS também 

avançaria na definição 
dos parâmetros de 

participação financeira 
da União, estados 

e municípios no 
custeio dos serviços 

ambulatoriais e 
hospitalares
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sa optou pela criação de um software 

próprio, o UnilogWF, que é utilizado 

em 100% dos clientes atendidos pela 

UniHealth. Cumprindo todas as normas 

da Sociedade Brasileira de Informática 

em Saúde (SBIS), com base na otimiza-

ção da gestão de estoque e de compras, 

ele permite controlar desde o recebi-

mento dos materiais e medicamentos no 

centro de distribuição/almoxarifado até 

o consumo pelo paciente, com rastrea-

mento total dos produtos.

Integrados a esse software estão solu-

ções de automação e tecnologia como o 

rotativos verticais, rotativos horizontais 

e lifts verticais , capazes de separar en-

tre 400 e 600 itens por hora, robôs de 

dispensação de prescrições capaz de se-

parar de 300 a 500 prescrições por hora, 

os dispensários, capazes de dispensar 

itens em 2 segundos e eliminar subesto-

ques nas áreas assistenciais, garantindo 

a segurança necessária para todos os 

pacientes e a exata contabilização dos 

produtos, e o armário de RFID que con-

trola a dispensação e devolução de itens 

de alto custo por rádio frequência. Todas 

tornam as operações ainda mais ágeis e 

seguras, atendendo as demandas com 

grande agilidade e precisão.

Carros de dispensação de medicamen-

tos “Locker” que possuem abertura digital 

controlada para acesso apenas de profis-

sionais responsáveis, via identificação por 

senha, cartão ou biometria, garantem a 

liberação do medicamento ao paciente 

certo, na hora certa, sem desvios. 

E, finalmente, a tecnologia chega na bei-

ra do leito, cruzando dados de identifica-

ção e garantindo a administração correta 

de todos os insumos e medicamentos 

prescritos. Segurança para pacientes, mé-

dico e profissionais de enfermagem envol-

vidos no processo. 

Encerrando a cadeia de automação, com 

o sistema exclusivo de serialização das do-

ses e rastreabilidade de 100% da gestão, e 

é possível realizar a logística reversa, com 

a otimização dos processos de devoluções 

A 
utilização de novas tecnologias de automação nas ca-

deias de suprimentos tem sido essencial nos sistemas 

de saúde e, embora ainda bastante insipiente devido a 

necessidade de alto investimento, ela tem demonstrado viabili-

dade através da customização de soluções para os mais diferen-

tes perfis de operações e orçamentos, com excelentes resultados 

para os processos de gestão de instituições de todos os portes.

Domingos Fonseca, presidente da UniHealth Logística 

Hospitalar, com mais de 30 anos de experiência no setor, 

explica que investir em tecnologia e automação diante da 

dinâmica do mercado atual é uma condição “obrigatória” 

para a sustentação e prosperidade dos prestadores de ser-

viços em saúde, sejam públicos ou privados, ao aumentar 

a produtividade e gerar mais segurança e economicidade, 

mas que elas precisam ser aplicadas com muita estratégia, 

dentro da realidade e demandas de cada instituição. “Nem 

tudo serve ou se aplica para todos da mesma forma, e sair 

comprando qualquer recurso de automação, sem a devida 

análise da integração dos serviços de quem a opera e de 

quem irá se servir dela, será investimento jogado fora”, re-

lata o especialista.

De softwares, passando por sistemas de unitarização e 

dispensadores automáticos de medicação até o uso de ro-

bôs, tudo é possível, mas só será eficiente diante de uma 

imersão nos processos da instituição com estudo que vis-

lumbre o melhor custo benefício para cada equipamento 

alinhado a operação. “É importante salientar que os recur-

sos tecnológicos não precisam ser implantados de uma vez 

só, podendo seguir um escalonamento por setores/servi-

ços, sempre contemplando o tempo necessário para o re-

torno sobre os investimentos realizados”, completa Mayuli 

Fonseca, diretora de novos negócios da UniHealth.

Outra questão apontada pelos especialistas é a neces-

sidade de capacitação da mão de obra para operar as tec-

nologias, que embora sejam cada vez mais “amigáveis” em 

termos de uso, requerem mudanças de cultura em alguns 

processos já arraigados.  

ALGUNS EXEMPLOS NA PRÁTICA
A UniHealth Logística Hospitalar sempre apostou no desen-

volvimento de tecnologia própria e de ponta para o melhor 

atendimento das diferentes necessidades de cada um de seus 

clientes. Além da redução dos custos, o investimento em seus 

clientes permitiu o melhor atingimento da excelência na ges-

tão de suas operações.

Foi a partir de uma ampla pesquisa por soluções realizadas 

no mercado brasileiro e internacional, abrangendo todas as 

exigências para uma boa gestão em logística, que a empre-

Os avanços da 
automação customizada 
na logística hospitalar 

de materiais médicos e medicamentos e o 

devido controle financeiro de tudo o que 

foi gerado no ciclo de atendimento. 

A REALIDADE 
IMPLANTADA NA 
SANTA CASA DE 
SANTOS 

Há mais de um ano a Santa Casa de San-

tos vivencia os ganhos garantidos por uma 

logística hospitalar estratégica, usufruin-

do de alguns dos recursos de automação 

desenvolvidos pela UniHealth. Além de 

contar com o software UnilogWF, por lá 

já é possível unitarizar e serializar os me-

dicamentos de forma automatizada. Além 

disso, médicos e enfermeiros já usufruem 

de cinco dispensários automáticos Uni-

box, que cobrem todos os andares do hos-

pital, garantindo mais agilidade e seguran-

ça na requisição de medicamentos e insu-

mos. Com essas implementações e todos 

os diferencias de gestão da UniHealth, os 

resultados já são tangíveis em relatórios 

gerenciais que atestam redução de custo 

com estoque, em cerca de 8% e na garan-

tia da rastreabilidade de 100% de todos 

os produtos. Agora o hospital começa a 

implementar o sistema beira-leito, com 

planejamento de novos investimentos.

“A customização e inovação nunca pa-

ram em um projeto, visto que a cada dia 

surgem atualizações que podem melhorar 

o desempenho das operações logísticas, 

mas é importante salientar que elas po-

dem e devem ser do tamanho das neces-

sidades de cada instituição, garantindo 

excelência que se paga em prazos bem 

delineados. ”, conclui Domingos Fonseca. 

Para mais informações: 

UniHealth Logística Hospitalar

(11) 3555-5800

unihealth@unihealth.com.br

Empresa Parceira
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O 
Grupo Santa Casa BH (GSCBH) possui atualmente 70 

aplicativos internos em operação, que foram desenvol-

vidos por sua Gerência de Tecnologia da Informação. 

Os sistemas são disponibilizados no Portal de Micro Aplicativos 

do GSCBH e, por serem desenvolvidos internamente, geram, 

em média, uma economia anual de mais de R$ 2,5 milhões aos 

cofres da instituição. Além disso, a própria utilização destes apli-

cativos trazem outros benefícios, como a otimização na gestão 

de processos e recursos, e redução de custos dos setores que os 

utilizam. Os programas também viabilizam ganhos importantes 

como agilidade do atendimento, mais segurança para os pacien-

tes e redução do uso de papel.

Os sistemas internos atendem às áreas administrativa, assis-

tencial e de suporte. Entre os programas, se destacam: o de Ges-

tão de Pessoas, que possibilita desde o recebimento do currículo 

de candidatos, até a avaliação periódica do funcionário; já o Sis-

tema de Pedidos de Materiais (SPM) viabiliza todo o processo 

de compra de itens: da solicitação até a entrega do produto e o 

estoque no almoxarifado. 

Alguns programas desenvolvidos internamente resultam em 

grande economia para a instituição. O controle de acesso (catra-

cas, relógios de ponto e outros dispositivos), por exemplo, repre-

sentam uma redução de custos estimada em R$ 300 mil / ano. 

Se fosse adquirido de uma empresa de softwares, o Sistema de 

Gestão de Qualidade (SGQ) custaria R$ 500 mil por ano à Santa 

Casa BH. O aplicativo criado pelo GSCBH não apenas é eficien-

te, como ainda possui o BSC (Balanced Scorecard) metodologia 

de medição e gestão de desempenho desenvolvida na Harvard 

Business School (HBS).

Outro aplicativo que se destaca é o Sistema de Gestão de Rou-

paria do Bloco Cirúrgico. Desenvolvido por estagiários (na épo-

ca) por apenas R$ 600, o programa economiza para a instituição 

cerca de R$ 40 mil por ano. Em reconhecimento, os responsáveis 

pela criação do sistema foram contratados como funcionários do 

GSCBH. 

O Sistema de Gestão de Contratos (SGC) faz todo o workflow 

(fluxo de trabalho) dos contratos do GSCBH, desde a solicitação 

à gestão dos pagamentos aos prestadores, garantindo a eficiên-

cia do processo, redução de custos e controle sobre os serviços 

prestados, proporcionando melhor atendimento aos pacientes. 

Criação própria de 
softwares ajuda 
a economizar 
milhões por ano

Por: Marcus Vinícius Coelho

Sérgio Rocha, Gerente de Tecnologia da Informação e Marcone Alves Miranda, Coor-
denador de Desenvolvimento e Implantação de Sistemas

Inovação

Para mais informações: 

Assessoria de Comunicação Institucional do Grupo Santa Casa BH

Marcus Coelho (31) 3238.8280 | 98726-3595

Natália Mansur (31) 3238.8182 | 98223-1993

Projetos importantes devem entrar em operação ainda em 

2018. A utilização de nuvem Microsoft Azure em várias aplica-

ções já é uma realidade, como no sistema Soul MV, Service Desk 

e no backup de dados e B.I (Business Intelligence) ferramenta de 

apoio de tomada de decisão executiva. 

Até o final de abril, o Centro de Especialidades Médicas Santa 

Casa BH (CEM SCBH) terá prontuário com certificação digital. 

Isso significa eliminação do uso de prontuários de papel.   Tam-

bém está sendo desenvolvido o Sistema de Gestão do Corpo 

Clínico Geral (todas as unidades do GSCBH), que permitirá o 

controle de informações sobre os médicos, como dados pesso-

ais, locais onde prestam serviço, especialidades, gestão de paga-

mento de honorários, entre outras.

Também deve entrar em operação o PACS (Picture Archiving 

and Comunication System) nos serviços de Radiografia Digital 

(DR), Tomografia, Ressonância, Ultrassom e Hemodinâmica. Tec-

nologia que vai garantir mais velocidade na disponibilização de 

laudos destes exames para o paciente e o médico (transmissão 

online e arquivamento em nuvem), diagnósticos de imagem mais 

eficientes e redução do tempo de internação do paciente.

OUTROS PROJETOS EM 
DESENVOLVIMENTO

GESTÃO DE PESSOAS

Possibilita desde o recebimento do 
currículo de candidatos até a avaliação 
periódica do funcionário.

SISTEMA DE PEDIDOS DE MATERIAIS

Viabiliza todo o processo de compra de 
itens: da solicitação até a entrega do 
produto e o estoque no almoxarifado. 

O aplicativo criado pelo GSCBH possui o BSC 
(Balanced Scorecard) - metodologia de medição 
e gestão de desempenho desenvolvida na 
Harvard Business School (HBS).

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE

Desenvolvido por estagiários por apenas 
R$ 600, o programa economiza para a 
instituição cerca de R$ 40 mil por ano. 

SISTEMA DE GESTÃO DE ROUPARIA DO 

BLOCO CIRÚRGICO

Faz todo o workflow dos contratos do 
GSCBH, desde a solicitação à gestão dos 
pagamentos aos prestadores, garantindo a 
eficiência do processo, redução de custos e 
controle sobre os serviços prestados.

O SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS
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Fundada em 2003, o Hospital do Câncer de Muriaé da Fundação Cristiano 
Varella oferece tratamento completo em oncologia de forma humanizada, com 
mais de 90% de seus atendimentos direcionados ao público do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e possui Acreditação Nível III pela ONA.

De acordo com a última análise da Programação Pactuada Integrada são 268 municípios atendidos pela 
instituição, que correspondem a um público de 7,3 milhões de pessoas que representam em média 3.100 
pacientes atendidos ao dia no hospital.

Tecnologia ainda não fazia parte dos processos da área de suprimentos da instituição e já 
se sabia que ela seria imprescíndivel para alcançar os objetivos propostos. A gestão foi 

pautada na busca de soluções que pudessem ajudá-los a enfrentar os desafios que o mercado impunha.

Esta busca os levou até a Bionexo, que através de seu know-how e liderança de mercado aliada ao 
conhecimento profundo da cadeia de suprimentos e suporte oferecido, foram fatores predominantes 
pela decisão de adquirir as soluções digitais.

Experientes, já haviam detectado também que a área de saúde passava por transformações profundas 
e grandes desafios, sendo necessário mudar a metodologia de negociação e explorar de forma mais 
produtiva todas as possibilidades que o mercado oferecia. 

Fundação Cristiano Varella

Fundação Cristiano Varella

Como as soluções Bionexo e Publinexo ajudaram o 
Hospital do Câncer de Muriaé da Fundação 
Cristiano Varella a ganhar mais eficiência na 
gestão da área de suprimentos

Atenta ao mercado, a Fundação Cristiano Varella sentia cada vez mais a necessidade 
de integrar a cadeia de suprimentos e assim agregar valor aos produtos e serviços 

oferecidos. Tinham a percepção da necessidade de trabalharem com um gerenciamento padronizado e 
com informações organizadas dentro da instituição.

Os desafios

A solução

As soluções Bionexo e Publinexo trouxeram vários benefícios para a instituição: 
redução dos custos de aquisição, aumento no poder de negociação com a ampliação 

considerável de fornecedores possibilitando compras pelo menor preço, celeridade nos processos da área 
e consequente ganho de eficiência operacional.

Os resultados

“Durante o período entre mar/17 a mar/18 nas aquisições de medicamentos e 
materiais médicos, obtivemos uma economia de 23,77%, equivalente a um 

montante de R$ 633.423,39. Considerando a atual conjuntura econômica que o país atravessa, é um 
resultado expressivo. Mesmo em 2016 com o cenário ainda mais desfavorável, conseguimos operar abaixo 
do valor de referência do início do projeto. Estes números comprovam a importância da solução Bionexo 
nos processos de negociação da Fundação Cristiano Varella. Tornou-se uma ferramenta gerencial 
imprescindível.” Rogério Soares de Souza - Supervisor de Compras - Fundação Cristiano Varella

O que diz o Cliente

Ao final de 2004, o Hospital Luxemburgo contratou a Bionexo por acreditar que a 
solução poderia suprir as necessidades de melhoria de eficiência na gestão de 

suprimentos e com isso, alcançar melhores resultados na operação. Já em relação à solução Plannexo, ao 
final de 2015, a instituição enxergou a possibilidade de obter maior controle de seu estoque e com isso, 
trabalhar com maior tranquilidade e segurança, decidindo pela contratação.

Além disso, a instituição almejava que os processos pudessem também ser rastreados, bem como todas 
as ações executadas ficassem registradas para trazer maior transparência para a área e assim, munir a 
Diretoria com informações mais assertivas, inclusive com o planejamento e gerenciamento do estoque, 
que todos sabemos ser estratégico para as instituições.

Hospital Luxemburgo

O Hospital Luxemburgo é uma das quatro unidades do Instituto Mário Penna, que é 
composto também pelo Hospital Mário Penna, pela Casa de Apoio Beatriz Ferraz e pelo 
Núcleo de Ensino e Pesquisa Mário Penna. 

Carregando mais de 45 anos de experiência do Instituto no tratamento do câncer em pacientes de alta 
complexidade, o Luxemburgo conta com 258 leitos, 30 leitos de CTI, 10 leitos de UCI e uma unidade de 
Transplante de Medula, o hospital realiza mais de 60 mil consultas por ano e mais de 1 milhão de 
procedimentos em pacientes vindos de 760 municípios de todo o estado de Minas Gerais.

A gestão de suprimentos do Hospital Luxemburgo identificou que havia espaço para 
que os processos de compra de produtos da área pudessem ser mais ágeis. Embora a 

área já operasse de maneira produtiva, os gestores tinham a percepção que somente com a ajuda da 
tecnologia os objetivos maiores seriam alcançados.

Os desafios

A solução

As soluções Bionexo e Plannexo trouxeram vários benefícios para a instituição. Com 
Bionexo, a instituição alcançou sensível melhoria na agilidade dos processos de compra, 

apontou também aumento da confiabilidade e transparência de informações. 

Já Plannexo trouxe melhorias da gestão de planejamento e aquisição da instituição, com ganhos 
bastante importantes: informações práticas sobre os SKU’s em uma única tela, melhoria no 
acompanhamento do follow-up, melhoria para visualização da criticidade dos itens em estoque, 
melhoria das informações para tomada de decisão.

Os resultados

“Acreditamos que as soluções Bionexo e Plannexo agregam muito valor à 
segurança de nossos processos de compras. Um dos maiores benefícios é a 

transparência das informações transacionadas dentro das soluções e também os registros das ações do 
processo de aquisição.  Não há dúvida de que a gestão de suprimentos ganhou maior capacidade analítica 
e estratégica.  Heleno Oliveira Silvestre - Coordenador de Suprimentos - Instituto Mário Penna

O que diz o Cliente

Instituto Mário Penna

Como as soluções Bionexo e Plannexo permitiram 
ao Hospital Luxemburgo, do Instituto Mário 
Penna a dar um salto qualitativo na gestão de 
suprimentos
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o encaminhamento para a mamografia, que já estava previsto. É 

importante mostrar que o câncer tem prevenção, tratamento e 

cura. Graças a Deus, a ASCOMCER tem chamado a atenção da 

cidade para a doença através de muitas ações e campanhas com 

o ônibus”, disse Eloisa.

Segundo Adriana e Cheila, a estratégia mais utilizada tem sido 

o exame clínico das mamas e orientações gerais, mas a meta é 

a realização do exame de citopatologia oncótica quando houver 

parcerias e/ou patrocínios para funcionamento pleno do microô-

nibus. “Este exame permite a detecção das lesões pré-neoplási-

cas (intra-epiteliais) e da doença em estágios iniciais. Tais ações 

contribuem para que o tratamento seja menos complexo, garan-

tindo melhor qualidade de vida para a mulher e promovendo uma 

diminuição de custos com a terapêutica de alta complexidade”, 

complementa Cheila. 

Para mais informações: 

Setor de Comunicação do Hospital da ASCOMCER 

(32) 3311-4030 ou comunicacao@ascomcer.org.br

Os últimos avanços para 
detecção do câncer são 

extraordinários

contudo nada substitui 
a prevenção e o 
diagnóstico precoce

eles são a grande 
chance de cura dos 

pacientes

A estrutura do ônibus conta com:

02 consultórios 

03 médicos,

02 enfermeiras, 

Em 2017 as ações promovidas pelo 
Ascomóvel resultaram em cerca de:

366 encaminhamentos para 
exames de mamografia

80 exames clínicos de mama

03 técnicas de radiologia 

01 técnica de enfermagemF
oi na manhã do dia 4 de agosto 

de 2017 que a Associação Femi-

nina de Prevenção e Combate ao 

Câncer de Juiz de Fora (ASCOMCER) 

realizou solenidade de chegada do seu 

microônibus, criado para prevenção do 

câncer de colo de útero e mama móvel 

na cidade de Juiz de Fora (MG) e região. 

Segundo as enfermeiras Adriana Bar-

celos e Cheila Ventura, que integram a 

equipe responsável pelo projeto, o AS-

COMÓVEL foi criado com o objetivo de 

oferecer à população o acesso facilita-

do à prevenção e detecção precoce do 

câncer de mama e colo uterino, além de 

agendamentos de mamografias e enca-

minhamentos para consultas especiali-

zadas quando necessário.  

“Nosso maior objetivo é realizar ações 

de conscientização, promoção e educa-

ção em saúde e assim contribuir para 

a ampliação das pacientes mulheres a 

esse tipo de atendimento no SUS”, in-

formou Adriana. O microônibus foi pro-

jetado  com recursos destinados à AS-

COMCER por meio de repasse do depu-

tado estadual Noraldino Júnior (PSC). 

E, desde a chegada do veículo, a equipe 

responsável vem estudando e mapean-

do desse tipo de serviço na cidade e da 

macro-região. Ainda sem patrocínio ou 

outra emenda parlamentar para custeio 

anual, o veículo já esteve em 25 ações e 

campanhas específicas, realizadas com 

recursos próprios da instituição. 

A equipe responsável da ASCOMCER 

está desenvolvendo ações próprias, en-

quanto capta e aguarda parcerias para 

funcionamento pleno do microônibus, 

com a meta de realizar pelo menos dois 

dias de atendimentos semanais, poden-

do assim, ofertar este atendimento tam-

bém às pacientes da zona rural, áreas 

descobertas e aquelas que não possuem 

disponibilidade durante o dia para tal.  

O CÂNCER DE MAMA 
E DE ÚTERO

Segundo informações do Instituto Na-

cional de Câncer (Inca), o câncer de mama 

e o câncer de colo de útero são os mais co-

muns entre as mulheres. Se detectados no 

início, 95% dos casos têm cura e, por isso, 

o diagnóstico precoce é fundamental para 

o sucesso do tratamento, sendo a princi-

pal medida de redução da mortalidade.

O elevado índice de mortalidade por 

câncer de colo uterino no Brasil foi uma 

das justificativas da ASCOMCER na cria-

ção deste projeto e na implementação de 

ações para a prevenção e controle dessa 

patologia. A paciente Eloisa Menezes, 

que também é voluntária do hospital jui-

zforano, participou da primeira ação do 

Ascomóvel. “Eu já sou paciente do Hos-

pital e estou em controle da doença, mas 

aproveitei uma das campanhas para reali-

zar o exame clínico da mama e conseguir 

NA DIREÇÃO CERTA: 
ASCOMCER oferece serviço 
de prevenção à população 

Por: Sara Tellado Brandão

Assistencial

mailto:comunicacao@ascomcer.org.br
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Em 2017 foram mapeadas, por meio de 
pesquisa, as necessidades de capacitação 
dos profissionais das instituições filiadas. 

Os cursos passaram, então, a ser oferecidos 
também nas regionais, facilitando o acesso 

e diminuindo os custos com a 
descentralização da capital.

CONTINUADA (C.E.C.)
CENTRO DE EDUCAÇÃO

CURSOS QUALIFICADOS E COM 
INVESTIMENTOS INFERIORES 
AOS VALORES DO MERCADO

www.federassantas.org.br

Facebook.com/Federassantasmg

(31) 98762-4167

federassantas@federassantas.org.br

(31) 3241-4312
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A visita de animais de estimação em 
hospital alegra a rotina de pacientes

Carinho que 
transforma

E
m 2017 o Hospital Paulo de Tarso promoveu o fortalecimento das ações de Hu-

manização na instituição onde, além das ações de visitas estendidas aos acompa-

nhantes, realizou inúmeros eventos em datas comemorativas. Nesse mesmo ano, 

o hospital instituiu mais um processo importante que visa o bem estar de seus pacien-

tes: a visita segura de animais de estimação.

De acordo com a psicóloga Fernanda Ferreira Cardoso: “a ação proposta com os ani-

mais criou um novo espaço de recreação e socialização para os pacientes, sobretudo, 

para os pacientes com um contexto emocional e social frágil”. A psicóloga completa que, 

com esta interação, cria-se meios possíveis para expressão de sentimentos, que  mini-

mizam os sentimentos de solidão e proporcionam benefícios emocionais e cognitivos. 

“Desta forma, a visita dos animais aos pacientes pode ser mais um instrumento para 

integrar o processo de tratamento”, afirma.

O avanço na relação e nos processos de atenção ao paciente, levando em conta sua 

individualidade e necessidades, é essencial para a garantia da dignidade durante o tra-

tamento e do sucesso das ações. No entanto, para receber as visitas dos animaizinhos, 

é preciso seguir algumas regras básicas, tais como: 

Humanização

Mauro Marcos Sander Leduc trabalha na Instituição há 30 anos e faz parte do Núcleo 

de Humanização. Para ele: “o contato entre pessoas e animais faz toda a diferença, mi-

nimizando a depressão, ansiedade, angústia do assistido. E quanto se trata de um pa-

ciente hospitalizado, o impacto é maior ainda, pois remete a lembranças dos momentos 

ainda saudáveis, dando melhor sentido à vida”.

Os pacientes sentem enorme gratidão com as visitas dos animais. E essa interação 

com os bichinhos também aproximam os parentes dos pacientes, acompanhantes e 

funcionários do Hospital Paulo de Tarso.

“Entendemos que a lógica do ‘cuidar que transforma’ desenvolvida na instituição bus-

ca esta adequação, ao também incorporar o carinho que os animais transmitem a seus 

donos como forma de promoção de ação humanizada.”, finaliza o Gerente Administrati-

vo da Instituição, Flávio Augusto.

Ter autorização do médico 
responsável pelo paciente e 
agendar a visita no setor de 
Hospitalidade da unidade.

O animal deve estar limpo 
e com as vacinas em 

dia. O cartão de vacinas 
deve ser apresentado à 

recepção do hospital pelo 
acompanhante do paciente. 

Durante a visita, os animais 
devem ser conduzidos por 
guias ou coleiras. 

O local para realização da visita é 
pré-determinado pelo hospital; o 
contato do paciente com o animal 
não deve ultrapassar 30 min.

REGRAS PARA A VISITA DOS 
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

Para mais informações: 

Associação Paulo de Tarso 

(31) 3448-5389 | comunicacao@abpt.org.br

Por: Maria Tereza Duarte
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Assessoria Técnica

T
odos os filiados da FEDERASSANTAS contam com o 

apoio da Assessoria Técnica para vários assuntos re-

ferentes ao SUS e a Saúde Suplementar. A assessoria 

desenvolve estudos e ações de cunho coletivo para fortaleci-

mento do setor e ações individuais de acordo com a demanda 

da instituição. Dentre essas ações desenvolvidas destacam-

-se:

Esclarecimentos sobre normas e legislações vigentes e al-

terações realizadas, especialmente em relação aos políticas e 

programas já instituídos (veja quadro ao lado).

A equipe da assessoria técnica esclarece dúvidas sobre a ela-

boração do processo de concessão ou renovação da Certifica-

ção de Filantropia, que possibilita às entidades a isenção das 

contribuições sociais. Para garantir sucesso nesse processo, a 

área técnica auxilia em:

1. Cadastro da documentação no SISCEBAS;

2. Disponibilização de modelos dos arquivos;

3.  Comunicação do prazo de renovação e a efetivação do 

protocolo;

4.  Conferência e orientação formal nas correções das não 

conformidades identificadas na documentação

5. Reanálise após orientações;

6. Pendências e processos de diligência ou supervisão;

7. Liberação da documentação para postagem no sistema;

8. Oferta de cursos e oficinas sobre o CEBAS nas regionais.

REFERENCIAL 
FEDERASSANTAS:

Criado para disponibilizar informações e indicadores do 

setor saúde, visa otimizar o desempenho das instituições fi-

lantrópicas. O objetivo é fornecer parâmetros, que auxiliem 

os gestores dos nossos filantrópicos no desenvolvimento de 

estratégias e tomada de decisões.

Com a complexidade das organizações hospitalares e todos 

os desafios que as permeiam, torna-se fundamental a obten-

ção e estruturação de informações que possam subsidiar to-

dos os debates no setor saúde, sejam eles científicos, políti-

cos, jurídicos, financeiros, econômicos ou acadêmicos. 

A organização das principais informações das instituições 

está baseada na capacidade de mensuração de seus indica-

dores de desempenho, custos, recursos humanos, dados de 

produção entre outros.  Diante de tais constatações, foi de-

senvolvida a plataforma REFERENCIAL FEDERASSANTAS, 

que tem como objetivo o levantamento e divulgação de dados 

relevantes para a gestão das instituições filantrópicas de Mi-

nas Gerais. 

Esta plataforma se destaca como uma solução inovadora 

para demonstração de conteúdos estratégicos dos hospitais 

filantrópicos de Minas Gerais, com informações de produção 

SUS e não SUS; distribuição por regional e capacidade insta-

lada ofertada SUS, possibilitando, assim, identificar a repre-

sentatividade e o alcance da rede filantrópica que integra a 

Federação. 

Em 2017 foi possível incrementar a ferramenta com a dis-

ponibilização dos principais indicadores do setor, partindo de 

dados brutos disponibilizados nos bancos de dados oficiais do 

Ministério da Saúde, transformando-os em informações de fá-

cil acesso e compreensão.

Na plataforma estão disponíveis aos filiados informações 

relativas ao seu desempenho tais como: Taxa Ocupação Hos-

pitalar, Taxa de Ocupação dos Leitos UTI e das quatro Clínicas 

Básicas, Taxa de Referência, Taxa de Mortalidade Institucio-

nal, Tempo Médio de Permanência – Institucional e por Espe-

cialidade. Também será possível obter informações quanto ao 

número de leitos, internações e produção ambulatorial, bem 

como comparar o seu desempenho com as demais instituições 

do Estado, conforme seu perfil de atendimentos, porte de Lei-

tos e região de saúde.

Na mesma plataforma estarão contempladas as informações 

das comissões técnicas da FEDERASSANTAS e os demonstra-

tivos de custo e custeio dos principais serviços executados pe-

los Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, o que possibilita-

rá ainda, pontuar os principais itens que compõem as receitas 

e despesas das instituições filiadas.

COMISSÕES TÉCNICAS 
REGIONAIS:

Para uma instituição sem fins lucrativos sobreviver à atual 

crise do setor saúde se torna imprescindível à otimização dos 

recursos para uma redução nos custos.  A gestão dos hospitais 

TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR SUS:
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Orientações da equipe técnica 
ajudam filantrópicos em processos de 
certificação e nas demandas coletivas

Por: Franciane Rocha Borges Esteves e Isabela Gonçalves Barros, assessoria técnica da Federassantas

•  Pro-Hosp;

• Rede Resposta;

• RUE Federal;

• Pro-Urge;

• Contratualização; 

• Rede Cegonha;

•  Extrapolamentos e Câmara de Compensação 

(Terapia Renal Substitutiva, Oncologia, UTI, 

Mamografia); 

• Linhas de Crédito;

• Integra SUS;

• Teto MAC;

• IAC;

•  Acompanhamento e atualização dos repasses 

realizados pelo Governo Estadual, de recursos 

próprio e federais, bem como, os valores em aberto 

junto às instituições hospitalares de Minas Gerais;

• CEBAS.
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deve manter seus olhos sempre atentos aos setores respon-

sáveis pelos maiores custos hospitalares tais como Recursos 

Humanos, incluindo aqui a Remuneração Médica, e o setor de 

Suprimentos. Dentro de qualquer instituição esses setores 

são responsáveis por quase 80% de toda despesa hospitalar 

e nesse sentido, manter-se informado e alinhado com boas 

práticas é um fator de extrema relevância para o alcance da 

eficiência.

Além disso, uma instituição que presta serviços ao SUS e a 

Saúde Suplementar precisa observar toda a legislação que re-

gula a prestação dos serviços nesses segmentos para que seus 

processos estejam em consonância com o que é preconizado 

evitando, assim, intervenções dos órgãos fiscalizadores e per-

da de receitas. 

Diante desse cenário e com intuito de fortalecer as institui-

ções, possibilitar a troca de experiências e, dessa forma, con-

tribuir para o alcance do equilíbrio econômico e financeiro das 

instituições, foram criadas as Comissões Técnicas Regionais.

As Comissões Técnicas Regionais possibilitam a identifica-

ção das melhores práticas e processos, com o compartilha-

mento de capital intelectual, além de permitir a realização de 

comparativos entre os principais componentes das receitas e 

despesas das instituições filantrópicas participantes.

Empresas que atuam sozinhas encontram muita dificuldade 

em manter projetos bem elaborados a custos baixos, tornan-

do complexo atuar isoladamente, e dificultando o cumprimen-

to de todas as exigências demandadas pelos consumidores e 

seus contratantes. O modelo de trabalho da Federação com 

seus filiados busca o desenvolvimento de ações conjuntas e 

cooperação, mas sempre preservando a identidade de cada 

instituição.

Uma entidade representativa possibilita a formação de 

alianças através da cooperação entre as organizações filia-

das, caracterizando-se pela busca de estratégias conjuntas de 

aprimoramento contínuo de processos e serviços.

A atuação conjunta permite o alcance de diversos benefícios 

e ganhos competitivos, onde se destacam: geração de estraté-

gias e soluções coletivas, redução de custos e riscos, acúmulo 

de capital social, além da valorização e fortalecimento insti-

tucional.

O formato e os temas trabalhados, possuem o intuito de or-

ganizar informações das diversas instituições participantes, 

desenvolvendo comparativos e modelos práticos que possi-

bilitem, por exemplo, o aumento de faturamento e a redução 

dos custos totais. Cada comissão desenvolve projetos espe-

cíficos, que são replicados nas sete regionais da FEDERAS-

SANTAS com a finalidade de padronizar e extrair os melhores 

resultados.

SUS: Mapeamento das principais políticas e programas, 

com identificação dos mais importantes desafios e neces-

sidades de melhorias;

SAÚDE SUPLEMENTAR: Mapeamento dos valores prati-

cados pelas operadoras de saúde, para os principais proce-

dimentos ofertados aos pacientes;

REMUNERAÇÃO MÉDICA: Mapeamento dos valores e 

modelos de remuneração praticados;

RECURSOS HUMANOS: Mapeamento dos cargos e salá-

rios, descrição de cargos, indicadores de desempenho indi-

viduais e de equipes;

SUPRIMENTOS: Mapeamento dos valores pagos pelos 

principais insumos adquiridos pelas instituições.

As informações e conhecimentos gerados nas comissões, 

serão essenciais para o aperfeiçoamento e sustentação das 

discussões que se destinam a construção de um modelo 

sustentável das instituições filantrópicas, com informações 

que assegurem a criação de relações de prestação de servi-

ços equilibradas e assistencialmente seguras, e ainda, com 

a busca continua de melhoria da aplicação dos recursos 

auferidos, com a reorganização de processos e melhora de 

performance nos principais gastos.

COMISSÕES DA 
FEDERASSANTAS

Uma plataforma online onde  os filiados acessam e comparam as 
principais informações estratégicas do setor. Como por exemplo:

R E F E R E N C I A L  F E D E R A S S A N T A S

COMPARATIVOS DE SUPRIMENTOS

MÉDIA DE PERMANÊNCIA

TAXA DE OCUPAÇÃO

FATURAMENTO POR LEITO
COMPARATIVOS DE RH

COMPARATIVOS DE 
REMUNERAÇÃO MÉDICA

www.federassantas.org.br

Facebook.com/Federassantasmg

(31) 98762-4167federassantas@federassantas.org.br

(31) 3241-4312

Assessoria Técnica
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Sua empresa oferece soluções 
para o setor da saúde e está 
atenta para as questões de 
responsabilidade social? 

EMPRESA AMIGA DOS FILANTRÓPICOS 
DA FEDERASSANTAS
(31) 3241-4312 ou (31) 98921-8210

A maior rede hospitais de Minas Gerais – a 
Federassantas - tem um projeto especial 
para levar informação à sociedade sobre 
os caminhos para o atendimento médico; 
expandir a qualificação dos profissionais da 
saúde e gestores e oferecer grandes eventos 
para mais de 300 hospitais filantrópicos 
de Minas. Tudo com a ajuda de empresas 
parceiras!
Quer saber mais sobre esse projeto que 
amplia a relação entre grandes empresas e os 
hospitais? Então, fale com a gente. Conheça o 
projeto:



federassantas.org.br

Tel. :  (31) 3241-4312

federassantas@federassantas.org.br

 federassantasmg

 federassantas

 federassantas

Filantrópicos unidos na luta pela vida!
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