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Os hospitais beneficentes mantiveram em 2021 
uma atuação estratégica e fundamental para
a continuidade ao enfrentamento à Pandemia
da COVID-19, demonstrando mais uma vez a 
importância da maior rede hospitalar de Minas 
Gerais para a consecução do sistema de saúde
do Estado.

O Anuário Federassantas, em sua quinta 
edição, consolida conteúdos e indicadores 
extremamente importantes para a análise da 
atenção hospitalar do Estado, além de artigos
e experiências exitosas de instituições filiadas 
que certamente contribuirão para o desenvol-
vimento de estratégias nos demais hospitais.
Serão compartilhadas soluções, produtos e
serviços essenciais para o setor oferecidos
pelas empresas parceiras da Federassantas. 

Uma parte importante do Anuário 2022
será dedicada às discussões advindas dos  
desdobramentos da saúde baseada
em valor (VBHC) nas políticas públicas.

Em 2019 a Federassantas assumiu a dianteira 
na busca do autoconhecimento das  institui-
ções com vistas a possibilitar a adoção de
processos e melhorias contínuas, além da 
construção de estratégias que permitissem a 
proposição de modelos de remuneração com 
base em resultados. Neste período, apesar
das limitações impostas pela dedicação ao
enfrentamento à Pandemia, foi possível
avançar de forma considerável.

Em 2021, reforçamos o valor de uma
rede de assistência qualificada.

Através da atuação efetiva das entidades 
representativas, nos âmbitos estadual
e nacional, obtivemos conquistas
importantes, onde se destacaram:

• Aprovação das leis que suspenderam a 
obrigatoriedade da manutenção das metas 
quantitativas e qualitativas contratualizadas
no âmbito do SUS até dezembro de 2021;

• Manutenção da regularidade de repasses dos 
programas Estaduais, que são imprescindíveis 
para que os nossos hospitais possam manter o 
atendimento à população, além da busca pelo 
diálogo permanente quanto às adequações
da Política Valora Minas no que se refere à 
alocação e destinação dos recursos, além
da execução e prestação de contas destes.  

Todos os projetos da Federassantas continuam 
sendo trabalhados de forma a contribuir com 
busca permanente pela melhoria do setor, 
especialmente no que se refere ao equilíbrio
da equação composta pelos resultados 
econômicos, financeiros e assistenciais das 
instituições filiadas. No anuário poderão ser 
encontradas mais informações acerca da 
CONECTA, Referencial Federassantas, CEC, 
Plataforma de Custos e assessoramento 
técnico. 

Desta forma, em consonância com os 
compromissos assumidos junto às entidades 
representadas e aos parceiros estratégicos
  do setor, o Anuário é, portanto, mais um 
       instrumento para o fortalecimento do
       diálogo entre os diversos atores envolvidos
       na implementação e execução do sistema
    de saúde de Minas Gerais. 

Foto: Alex Ayala

Adelziso Vidal
Adelziso Vidal

Boa leitura!

Palavra da
Superintendência
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Kátia Rocha
P R E S I D E N T E

Foto: Arquivo Pessoal

Katia Rocha

 lógica ainda majoritária de remuneração  da
 prestação de serviços pelo volume de atendi-
mentos produzidos e a pouca margem de negociação 
conferida aos hospitais para a negociação quanto à pre-
cificação de seus serviços é um cenário que precisa ser 
discutido e aperfeiçoado continuamente. No âmbito do 
SUS a questão é de extrema gravidade posto ser evidente 
a omissão do Poder Público no cumprimento da Lei
Federal 8080/90, diante das graves omissões dos ge-
stores públicos de saúde, notadamente da gestão nacio-
nal do SUS, o que tem trazido crescentes prejuízos não 
apenas para o patrimônio dessas instituições prestado-
ras de serviços, como para a própria sociedade que de-
pende de seus serviços e seus colaboradores que muitas 
vezes sofrem prejuízos diante das repercussões das difi-
culdades econômicas impostas pela prática preços defi-
citários pelo contratante/financiador. 
 
 É neste cenário que urge a necessidade de uma 
modelagem de prestação de serviços que tenha bases 
matriciais comparáveis de remuneração que garantam a 
sustentabilidade dos serviços, como também se avalie o 
nível de efetividade de cada unidade com base nos resul-
tados atingidos em face dos pacientes, tendo-se, ainda, 
como referência o perfil e complexidade dos atendimen-
tos realizados.
 
 A compreensão de um sistema de saúde que se 
molde em torno da saúde baseada em valor é algo que 
o sistema de saúde brasileiro não pode mais se furtar a 
enfrentar, analisar e empreender mudanças. Isso porque 
um sistema público como o brasileiro que se incumbiu 
de ser universal, integral e com equidade de acesso
precisa ter ferramentas para medir e delinear o próprio
conceito de qualidade e de desfecho favorável, também
na perspectiva do paciente. Não mais é possível conceber 
um modelo puro e simples de pagamento por meio
de produção de serviços exclusivamente e que
não contemple o binômio eficiência
e efetividade. 

Não é por outro motivo que a Lei 8080/90, com alteração 
introduzida pela Lei 12.401/11, estabeleceu que na incorpo-
ração de novas tecnologias e tratamentos no SUS é funda-
mental a análise de evidências científicas sobre a eficácia, a 
acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, pro-
duto ou procedimento sob estudo, sendo que a avaliação 
econômica deve sempre ser comparativa dos benefícios e 
dos custos em relação ao que já existe disponível no siste-
ma de saúde. A Federassantas nos últimos 4 anos tem se 
empenhado junto aos seus filiados, inclusive com uma im-
portante parceria institucional com o Ministério Público de 
Minas Gerais, o COSEMS-MG, AMM-MG e posteriormente 
com a 2iM, para a construção e introdução de uma cultura 
e ferramental que avalie a dimensão de uma saúde base-
ada em valor, posto que o SUS somente se sustentará nas 
bases que foi idealizado se a eficácia, efetividade e suste-
ntabilidade com qualidade dos serviços de saúde for pri-
oridade. Frise-se que a participação e propriedade das in-
formações são fundamentais para o sucesso do projeto e o 
ganho crescente de confiabilidade perante as autoridades 
públicas, na medida em que haverá a nítida percepção do 
profissionalismo dos gestores que tanto já padeceram com 
a imputação equivocada de “má gestão”.

 O profundo conhecimento crítico dos números do 
setor beneficente nos levará a construção de um novo par-
adigma não apenas para o segmento, mas capaz de ser 
um indutor de novas práticas em prol de um sistema de 
saúde mais isonômico na distribuição de recursos finan-
ceiros, centrado na saúde do paciente de modo que as 
instituições melhor contempladas não sejam aquelas que 
apenas produzem atendimentos, mas que gerem satis-
fação e atendimento das expectativas do paciente.
E que para aqueles que buscam o lucro no atendimento 
de saúde, será necessário antes garantir uma assistência 
que atenda a capacidade de pagamento dos beneficiários      
     a qualidade esperada devidamente medida em indica
            dores que espelhem uma saúde verdadeiramente                        
                baseada em valor. 

O paradigma da saúde baseada em valor
e a contribuição da Federassantas

A

Kátia Regina de Oliveira Rocha,
Presidente
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 Federassantas deu um passo importante quan-
 do lançou o projeto piloto Valor em Saúde junto 
a 20 hospitais filiados. O objetivo foi de preparar e criar 
um banco de dados que pudesse servir de parâmetros 
para desenvolvimento de métricas capazes de compara-
ção entre os hospitais relativos aos seus resultados de 
desfechos clínicos. Depois de mais de dois anos de tra-
balho é lançada a política Hospitalar do Estado de Minas 
de Gerais, Valora Minas, trás como um dos pilares o valor 
em saúde que fará profundas mudanças, sobretudo no 
que diz respeito a eficiência dos serviços médicos hos-
pitalares com entregas de valor ao paciente e com bons 
custos dando sustentabilidade ao sistema de saúde. Esse 
protagonismo da Federassantas fez com que os hospitais 
estejam preparados para essa virada de chave de nosso 
sistema.
 
 Mas afinal, qual será o impacto da implantação 
do conceito valor em saúde em relação à gestão da qua-
lidade e aos custos assistenciais? Aqui vamos retomar, 
primeiro, como e quando surgiu esse conceito. Em 2006 
Michel Porter e Elizabeth Teisberg lançaram o livro Rep-
ensando a Saúde fruto de pesquisas e análises sobre a 
situação do sistema de saúde Americano marcado com 
altos custos, qualidade insatisfatória e acesso limitado 
à assistência primária ou preventiva. Segundo Porter, 
a saúde baseada em valor é uma iniciativa de reestru-
turação dos sistemas de saúde em todo o mundo, cujo 
objetivo global é ampliar o valor para os pacientes, conter 
a escala de custos e oferecer mais conveniência e serviços 
aos clientes. Ele descreve, ainda, que a transformação do 
cuidado se baseia em seis elementos: organizar suas uni-
dades em práticas integradas, medir resultados e custos 
para cada paciente, mover os pagamentos para ciclo de 
cuidado, integrar os cuidados entre os serviços
de saúde, 

expandir o acesso a serviços de excelência, e por fim, ter 
acesso a uma plataforma de TI que atue como facilitado-
ra do processo. Portanto, valor em saúde é a relação entre 
os resultados que importam para os pacientes, ou seja, os 
desfechos clínico e o custo para atingi-los. 
 
 Portanto, implementar esse projeto Valor em 
saúde trará impactos na entrega de valor ao paciente pois 
passa de uma assistência fragmentada para o modelo de 
uma assistência centrada no paciente tendo como foco 
suas necessidades. Como benefícios podemos citar o au-
mento da satisfação dos pacientes, melhoria na qualidade 
dos serviços e a redução de custos assistenciais. A gover-
nança clínica se constitui o caminho para que práticas assis-
tenciais possam gerar valor com controle dos desperdícios. 
Em 2017, o Instituto de Estudos Saúde Suplementar (IESS), 
através de uma pesquisa mostrou que 19% do desembolso 
realizados por planos de saúde foram de forma indevida, 
cerca de 28,8 bilhões. O que corrobora com essa realidade 
é o atual sistema de financiamento focado no modelo fee 
for service que estimula os serviços de saúde a produzirem 
mais procedimentos mesmo que desnecessários e não 
com foco na qualidade da assistência. O valor em saúde 
rompe com esse modelo pois o foco passa ser o cuidado e 
o desfecho da assistência.
 
 Os desafios são enormes para implantarmos esse 
modelo, mas temos enquanto organizações hospitalares 
de ter a perseverança na busca de um sistema de saúde 
eficiente e eficaz. Nosso papel será importantíssimo e nos-
so posicionamento tático deverá ser o de integrador do 
sistema de saúde atuando como elemento facilitador na 
interação sistêmica de todos os atores envolvidos.        

A

O impacto da implantação do conceito sob as perspectivas
da gestão da qualidade e econômica/financeira

  Daniel Porto Soares
Vice-Presidente de Administração e Finanças

Foto: Alex Ayala

Daniel Porto
Daniel Po rto
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Rita de Castro
Foto: Arquivo Pessoal

Rita  de Cast ro

 Em meados de 2019 o comitê gestor da Federas-
santas, atento aos debates que ocorriam em todo o mun-
do, deu início a um projeto piloto que se destacou pela 
discussão acerca dos conceitos e definições dos melhores 
indicadores a serem adotados para medição do Valor 
entregue ao Sistema de Saúde mineiro, em especial os 
usuários do SUS .
 
O projeto desde então passou por adaptações, especial-
mente devido à necessidade de uma convergência com 
a nova política de atenção hospitalar do Estado - Valora 
Minas.
 
 A rede de hospitais filantrópicos de Minas Gerais 
se destacou pelo pioneirismo na condução e aprofunda-
mento das discussões deste novo modelo, que dentro de 
algum tempo muito possivelmente se tornará a referên-
cia para a determinação de parâmetros para fins de prop-
osição de novas formas de assistência aos pacientes e de 
remuneração às instituições hospitalares.

 Foi possível observar, através das simulações apli-
cadas ao longo do projeto piloto, a necessidade de delim-
itação e padronização dos iniciadores, bem como da cat-
egorização de hospitais que permitam a paridade, que se 
traduz em fator preponderante para a análise horizontal 
dessa rede.

 Com a implementação do Projeto Valor em 
Saúde podemos evidenciar benefícios para os hospitais 
como: 
 • Melhoria e empoderamento na avaliação
quanto aos eixos de qualidade e custos;

 • Possibilidade de comparação de performance 
assistencial e de custos com outras instituições do mesmo 
perfil;
 • Desponta-se, ainda, como uma ferramenta 
importante para negociações de contratos e adequado 
financiamento dos serviços prestados ao SUS;

 Neste projeto piloto, ficou ainda mais evidente que 
o sucesso dos trabalhos em Rede estão altamente relacio-
nados à participação e envolvimento da alta gestão das 
nossas instituições, que acabam desdobrando no compro-
metimento dos demais profissionais dos hospitais partici-
pantes, no que se refere à alimentação dos dados, além do 
acompanhamento, avaliação e implementação dos planos 
de ações.

 Precisamos potencializar os benefícios e potenci-
ais que possuímos através da atuação conjunta da maior 
rede de hospitais do Estado, temos muito a construir
e conquistar.

A importância da atuação em Rede para desenvolvimento
de políticas estruturantes do setor, uma visão acerca do

Projeto Piloto Valor em Saúde

Rita de Cássia Pereira de Castro
Vice-Presidente de Relações Institucionais

José Carlos Gallinari
Jo se Ca rlos Gaina ri 

Foto: Alex Ayala
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Foto: Alex Ayala

  financiamento dos Sistemas de Saúde, sejam 
  eles públicos ou privados, têm se tornado
um constante desafio para seus gestores e provedores.
 
 Dentre os fatores que mais interferem nos in-
crementos dos custos na saúde estão: o aumento da 
expectativa de vida da população, a incorporação con-
stante de novas tecnologias, insumos e medicamentos, 
a maior disponibilidade de acesso aos serviços de saúde 
pelos clientes, a judicialização de conflitos assistenciais e 
as questões das competências gerenciais especificas dos 
Sistemas de Saúde. 

 Neste contexto, para melhorar a assertividade, o 
gerenciamento dos recursos e sustentabilidade dos pla-
nos são adotadas ações para envolverem os beneficiários 
em programas da atenção primária à saúde e de pre-
venção de doenças e qualidade de vida, uma busca por 
maior escala de assistidos para diluir os riscos, auditorias 
concorrentes, controle dos paciente crônicos e de altos 
custos, a verticalização de serviços próprios e a utilização 
de tecnologias de informação e inteligência artificial para 
melhorar os controles da assistência e dos custos envolvi-
dos. 
 
 Há muito tempo os Sistemas de Saúde tem 
buscado novas formas e modelos de relacionamentos 
administrativo e financeiro a ponto de equilibrar e dar 
sustentabilidade para quem compra e quem vende os 
serviços. No Brasil, desenvolveram-se vários modelos de 
remuneração no sentido de alinhar e equilibrar os inter-
esses que, a princípio, parecem, diametralmente, apostos 
e conflitantes. O modelo mais tradicional ainda é o fee 
for service, onde o pagamento é feito de acordo com a 
quantidade de procedimentos e recursos utilizados para 
a assistência aos pacientes, tendo uma tabela de preços, 
previamente, acordada entre as partes.

 Vários vícios, desvios e conflitos foram se acumu-
lando com a prática desse modelo, a ponto de se buscar 
outros que valorizasse mais a qualidade assistencial, o 
comprometimento profissional, a satisfação dos clientes, o 
compartilhamento dos riscos, a redução dos desperdícios 
e a sustentabilidade de quem provem o financiamento do 
sistema. Surgiram portanto outros modelos, em uso, den-
tre eles: o captation, o orçamento global, o por diagnostico 
(DRG), o bundled services e o baseado em valor.
 
 Assume destaque atualmente e com tendência 
de aplicação, o modelo Valor em Saúde, que busca reunir 
os pontos positivos de cada modelo anterior, colocando o 
paciente no centro dos serviços. No cálculo da remuner-
ação dos serviços prestados, esse modelo faz uma relação 
entre os resultados que importam para o paciente (des-
fecho clínico) e os custos envolvidos para atingí-los. Algu-
mas prerrogativas são necessárias para sua implantação: 
reformulação na prestação da saúde na atenção primária, 
implantação de indicadores de qualidade e ferramentas 
de TI e inteligência artificial que permitam transparência, 
confiabilidade e previsões na assistência e nos custos.  
Os médicos são remunerados de acordo com o desempen-
ho individual, para o hospital e instituições de saúde o valor 
é apurado coletivamente, como resultado do trabalho da 
equipe administrativa e assistencial, da infraestrutura dis-
ponível e da governança clínica.
 
 Por fim, a busca do melhor modelo de remuner-
ação em Saúde Suplementar é um desafio permanente 
que precisa contar sempre com a participação efetiva de 
todos atores dos Sistemas de Saúde, de forma a preservar 
a qualidade e a segurança assistencial para os clientes e a 
sustentabilidade para as operadoras de planos de saúde e 
a capacidade de provimento para os usuários da
Saúde Suplementar.

O

Saúde Suplementar e
Valor em Saúde

 José Carlos Gallinari,
Vice-Presidente de Saúde Suplementar
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Ramon Almeida
Ramon Almeida

Foto: Alex Ayala

D iante da competitividade dos sistemas de saúde, 
 os serviços, nas esferas pública, particular ou 
filantrópica, vêm se aperfeiçoando e dando origem a 
uma nova cultura, a de oferecer um atendimento de 
qualidade, o que não se resume somente à quantidade 
de atendimentos ou a procedimentos realizados. A luz 
dessa ideia passou-se, então, a mensurar a qualidade do 
atendimento a partir da experiência do paciente pro-
tagonista, além de passar a adotar uma nova estratégia 
para a reorganização dos sistemas de saúde, em que o 
resultado assistencial visa condições clínicas favoráveis e o 
menor custo operacional, sem interferir na qualidade da 
assistência prestada.
 
 Dessa forma, os serviços de saúde estão im-
plantando um novo conceito, pautado na experiência do 
paciente: “o Valor em Saúde” citado no livro Repensan-
do a Saúde, escrito por Porter e Teisberg, publicado pela 
editora Bookman. Os autores definem valor em saúde 
como “relação entre os resultados que importam para 
os pacientes - ou seja, os desfechos clínicos - e os custos 
para atingi-los.” Além disso, os autores ainda percebem 
que o atendimento centrado no paciente demonstra a 
importância dos serviços de saúde ao atender todas as 
necessidades e expectativas que ele tenha.

 Além desse enfoque dos serviços de saúde no 
paciente como centro do cuidado e de um atendimento 
humanizado e de qualidade, deve se observar também 
o processo de comunicação entre o paciente e a equipe 
de saúde, que pressupõe a interação cordial, o saber ouvir 
sem julgar e a empatia, para entender suas necessidades 
e angústias.  Se colocar no lugar do outro como a parte 
mais importante do processo pode proporcionar um
impacto significativo na percepção do paciente
no cuidado assistencial

 Acredita-se que esse novo paradigma, pautado 
nos modelos de experiência do paciente e de valor em 
saúde, tende a incorporar benefícios para toda a cadeia e 
a gerar impactos positivos como a oferta de assistência de 
qualidade, com eficiência, nos resultados administrativos 
e financeiros, com menor custo, menos desperdícios e re-
muneração por performance, de forma a valorizar a quali-
dade dos serviços prestados.

 Nesse modelo, os profissionais priorizam a quali-
dade na assistência prestada, atuando sempre com efi-
ciência visando sempre ao resultado de excelência. Por sua 
vez, o paciente, tratado como centro do cuidado, se sentirá 
mais seguro e acolhido e se beneficiará com a assistência 
de qualidade, tendo um resultado com desfechos clínicos 
satisfatórios que proporcionam uma experiência positiva e 
motivadora em que suas expectativas são alcançadas. 

 Neste contexto, a experiência do paciente vem 
agregar positivamente para os serviços de saúde trazendo 
um resultado imensurável para todos envolvidos, desde os 
gestores de saúde de todos os segmentos público, privado 
e, principalmente, o filantrópico.

 É inegável o desafio da implantação deste novo 
paradigma na esfera filantrópica, dada a escassez de recur-
sos e o subfinanciamento dos serviços prestados. Além dis-
so, o setor ainda sofre com o endividamento histórico, pro-
porcionado pelo sistema de saúde, com as mudanças de 
decisões políticas sem sustentações de financiamento ad-
equado.   Mas, apesar dessas dificuldades, desenvolveu-se 
expertise gerencial capaz de superar os mais diversos
obstáculos e formar uma equipe de profissionais
dedicados ao cuidado do paciente, como centro do
          processo visando sempre à assistência de qualidade,
                pautada na empatia e no cuidado como pilares
                    do novo conceito de valor em saúde.
                   

A importância da implantação do conceito de
“Valor em saúde” para mensurar a experiência

dos pacientes e como comunicar com eles

O conceito “Valor em saúde”: empatia e cuidado do paciente como protagonista

Ramon de Almeida Duarte,
Vice-Presidente de Comunicação Social
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Acesse nosso site
e descubra nossas 
soluções.

FACEBOOK.COM/SPDATA.GESTAOHOSPITALAR
INSTAGRAM.COM/SPDATA_GESTAOHOSPITALAR

SPDATA.COM.BR

A SPDATA é uma das maiores empresas de Tecnologia em Saúde do país, sendo 100% nacional, com mais 
de 600 clientes e presente no mercado há mais de 33 anos.

Oferecemos soluções integradas, seguras, com um sistema consolidado no mercado nacional e aderente aos mais 
diversos modelos de negócio, de acordo com as necessidades de cada cliente, prestando um atendimento 
diferenciado com foco no resultado. 

Somos muito mais do que uma empresa de software, a SPDATA é uma empresa de soluções! Comprometida em 
contribuir cada vez mais para a transformação na gestão das instituições de saúde. 

Somos movidos pela paixão de inovar! 

 É O NOSSO MAIOR VALOR,

RELA
CIONA
MENTO
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DADOS DO BRASIL
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No Brasil 4.917 instituições realizaram interações pelo

Sistema Único de Saúde no ano de 2021, sendo 1.633 sem fins lucrativos.

REPRESENTATIVIDADE DOS
HOSPITAIS FILANTRÓPICOS NO BRASIL

JANEIRO A DEZEMBRO /2021

Sem fins
Lucrativos

Demais esferas
jurídicas

33%

67%

No país, os hospitais que realizam internações pelo SUS, ofertam 417.988 leitos
totais, sendo 349.549 destinado à internações pelo SUS e 68.449 classificados

como leitos não SUS. Do total, 175.367 são ofertados por hospitais sem fins
lucrativos e destes 133.960 (76,39%) são destinados ao SUS.

OFERTA DE LEITOS SUS E NÃO SUS
DOS HOSPITAIS NO BRASIL

JANEIRO A DEZEMBRO /2021

Sem fins
Lucrativos

Demais esferas
jurídicas

42%

58%

Outro dado relevante, diz respeito ao volume total de internações geradas
ao SUS em 2021. No total foram realizadas 11,5 milhões de internações

pelo Sistema Único de Saúde no Brasil de janeiro a dezembro/2021,
sendo 4,7 milhões ocorridas em hospitais sem fins lucrativos.

QUANTIDADE DE INTERNAÇÕES
DOS HOSPITAIS NO BRASIL

JANEIRO A DEZEMBRO /2021

Hospitais
Filantrópicos

Demais esferas
jurídicas

41%

59%

Por: Cinara Rocha, Fernanda Cristina e Ligia Silva
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Hosp. Bom Samaritano de Gov. Valadares
conquista Acreditação Plena, título
considerado o “ISO da Saúde”

Receita Digital Inteligente: Estratégia para
otimizar gestão hospitalar, agilizar atendimento
e impulsionar transformação digital da saúde

A tabela TUNEP é a solução para
os hospitais filantrópicos?

A evolução da digitalização da telemedicina
à jornada on-line do paciente

Case de Sucesso!

Um ano de transformações

Hospital no Rio Grande do Sul tem
gestão beneficiada através do Hospidata

Histórias e reflexões sobre realidade e utopia

Santa Casa de Caeté reinaugura
a Maternidade

Projeto Piloto Valor em Saúde

Hospital Manoel Gonçalves amplia
infraestrutura com inauguração do
Complexo José Mendes Nogueira

15
Em Minas Gerais 315 ou 63% dos hospitais que geram
interações pelo SUS são entidades sem fins lucrativos.

REPRESENTATIVIDADE DOS HOSPITAIS SEM FINS LUCRATIVOS
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUS NA REGIÃO SUDESTE

REPRESENTATIVIDADE DOS HOSPITAIS
SEM FINS LUCRATIVOS NA REGIÃO SUDESTE

JANEIRO A DEZEMBRO /2021

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

Espírito Santo 37 (50%) 37 (50%)

188 (37%)315 (63%)

52 (20%) 206 (80%)

314 (47%)354 (53%)

Hospitais Filantrópicos Outras esferas jurídicas

Sem fins lucrativos Outras esferas jurídicas

QUANTIDADES DE INTERNAÇÕES
SUS EM 2021

Espírito Santo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

137.304 (52%) 126.336 (48%)

407.844 (33%)810.864 (67%)

130.080 (17%) 620.640 (83%)

1.194.144 (50%)1.180.092 (50%)

OFERTA DE LEITOS
DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021

(LEITO SUS E NÃO SUS)

Espírito Santo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

3.948 (48%) 4.221 (52%)

14.012 (37%)

6.504 (22%) 22.694 (78%)

35.539 (44%)45.218 (56%)

Sem fins lucrativos Outras esferas jurídicas

28.039 (63%)

Por: Cinara Rocha, Fernanda Cristina e Ligia Silva

RELATÓRIORELATÓRIO

ANUAL

35 ANOS
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ANUAL

35 ANOS

15
04Por: Cinara Rocha, Fernanda Cristina e Ligia Silva

PRINCIPAIS CAUSAS DE INTERNAÇÕES
EM MINAS GERAIS

Procedimentos mais realizados em JANEIRO A DEZEMBRO/2021
nos hospitais SEM FINS LUCRATIVOS de Minas Gerais

INTERNAÇÕES

0303010223 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 82.965

0310010039 - PARTO NORMAL

0411010034 - PARTO CESARIANO

0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)

0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS

0303060212 - TRATAMENTO C/ CIRURGIAS MÚLTIPLAS

0415010012 - TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

0303100044 - TRATAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS NA GRAVIDEZ

0303040149 - TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC

(ISQUÊMICO OU HEMORRÁGICO AGÚDO)

0304100021 - TRATAMENTO CLÍNICO DE PACIENTE ONCOLÓGICO

44.602

39.429

28.302

23.124

21.966

18.074

13.205

13.055

15.671

Procedimentos mais realizados em JANEIRO A DEZEMBRO/2021
nos hospitais de OUTRAS ESFERAS JURÍDICAS de Minas Gerais

INTERNAÇÕES

0303010223 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS – COVID 19 12.084

0310010039 - PARTO NORMAL

0310010047 - PARTO NORMAL EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO

0411010034 - PARTO CESARIANO

0411010026 - PARTO CESARIANO EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO

0303140151 - TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)

0303010037 - TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS BACTERIANAS

0303170093 - TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA (POR DIA)

0415010012 - TRATAMENTO C/ CIRURGIAS MÚLTIPLAS

0415030013 - TRATAMENTO CIRÚRGICO EM POLITRAUMATIZADO

7.848

6.418

4.890

4.843

4.051

3.950

3.070

3.042

3.922

Dos 10 procedimentos mais realizados em Minas Gerais pelas instituições filantrópicas
e demais hospitais de outras esferas juridicas, os procedimentos em comum, foram 
realizados em mais de 80% nos hospitais sem fins lucrativos, representando mais
uma vez, a importância destas instituições para o Sistema Único de Saúde.

Fonte: Referencial Federassantas/ DATASUS: SIH, SIASUS, CNES
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Indicadores dos
hospitais de MG
que atendem
ao SUS
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Os hospitais beneficentes mantiveram em 2021 
uma atuação estratégica e fundamental para
a continuidade ao enfrentamento à Pandemia
da COVID-19, demonstrando mais uma vez a 
importância da maior rede hospitalar de Minas 
Gerais para a consecução do sistema de saúde
do Estado.

O Anuário Federassantas, em sua quinta 
edição, consolida conteúdos e indicadores 
extremamente importantes para a análise da 
atenção hospitalar do Estado, além de artigos
e experiências exitosas de instituições filiadas 
que certamente contribuirão para o desenvol-
vimento de estratégias nos demais hospitais.
Serão compartilhadas soluções, produtos e
serviços essenciais para o setor oferecidos
pelas empresas parceiras da Federassantas. 

Uma parte importante do Anuário 2022
será dedicada às discussões advindas dos 
desdobramentos da saúde baseada em valor
(VBHC) nas políticas públicas.

Em 2019 a Federassantas assumiu a dianteira 
na busca do autoconhecimento das  institui-
ções com vistas a possibilitar a adoção de
processos e melhorias contínuas, além da 
construção de estratégias que permitissem a 
proposição de modelos de remuneração com 
base em resultados. Neste período, apesar
das limitações impostas pela dedicação ao
enfrentamento à Pandemia, foi possível
avançar de forma considerável.

Em 2021, reforçamos o valor de uma rede
de assistência qualificada.

Através da atuação efetiva das entidades 
representativas, nos âmbitos estadual
e nacional, obtivemos conquistas
importantes, onde se destacaram:

• Aprovação das leis que suspenderam a 
obrigatoriedade da manutenção das metas 
quantitativas e qualitativas contratualizadas
no âmbito do SUS até dezembro de 2021;

• Manutenção da regularidade de repasses dos 
programas Estaduais, que são imprescindíveis 
para que os nossos hospitais possam manter o 
atendimento à população, além da busca pelo 
diálogo permanente quanto às adequações
da Política Valora Minas no que se refere à 
alocação e destinação dos recursos, além
da execução e prestação de contas destes.  

Todos os projetos da Federassantas continuam 
sendo trabalhados de forma a contribuir com 
busca permanente pela melhoria do setor, 
especialmente no que se refere ao equilíbrio
da equação composta pelos resultados 
econômicos, financeiros e assistenciais das 
instituições filiadas. No anuário poderão ser 
encontradas mais informações acerca da 
CONECTA, Referencial Federassantas, CEC, 
Plataforma de Custos e assessoramento 
técnico. 

Desta forma, em consonância com os 
compromissos assumidos junto às entidades 
representadas e aos parceiros estratégicos
do setor, o Anuário é, portanto, mais um 
instrumento para o fortalecimento do
diálogo entre os diversos atores envolvidos
na implementação e execução do sistema
de saúde de Minas Gerais. 

Boa leitura!

Foto: Alex Ayala

Adelziso Vidal
Adelziso Vidal

2020
Por: Cinara Rocha, Fernanda Cristina e Ligia Silva

OBS: Não considerados os hospitais de campanha (Covid-19), psiquiátricos e de cuidados prolongados

2018

Esfera Jurídica

Tempo Médio de Permanência

2019

Esfera Jurídica

2020

Esfera Jurídica

2021

Esfera Jurídica

Porte OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos

Pequeno

Médio

Grande

Capacidade
Extra

3,73

4,16

5,68

6,53

3,76

5,52

6,89

8,01

3,69

6,42

4,29

5,68

3,71

6,23

6,80

7,16

3,72

6,76

4,78

5,72

3,81

5,55

7,02

7,28

3,84

7,48

4,76

5,94

3,95

5,99

6,64

7,84

OBS: Não considerados os hospitais de campanha (Covid-19), psiquiátricos e de cuidados prolongados

2018

Esfera Jurídica

Taxa de Cesárea (%)

2019

Esfera Jurídica

2020

Esfera Jurídica

2021

Esfera Jurídica

Porte OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos

Pequeno

Médio

Grande

Capacidade
Extra

58,29

54,06

46,92

46,44

59,87

48,60

39,89

34,69

56,56

46,56

52,87

48,03

53,18

51,16

38,44

37,62

57,45

45,22

54,59

49,12

50,32

51,15

39,57

50,73

59,87

49,87

55,17

49,29

54,4

49,46

37,71

53,52

OBS: Não considerados os hospitais de campanha (Covid-19), psiquiátricos e de cuidados prolongados

2018

Esfera Jurídica

Taxa de Ocupação Hospitalar (%)

2019

Esfera Jurídica

2020

Esfera Jurídica

2021

Esfera Jurídica

Porte OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos

Pequeno

Médio

Grande

Capacidade
Extra

26,15

49,8

73,2

87,27

26,73

50,17

60,12

76,12

27,09

88,3

54,84

76,35

26,6

58,62

54,18

79,07

20,88

74,8

44,56

64,89

21,61

47,27

48,41

67

22,73

72,9

49,48

64,95

22,55

48,06

57,07

70,81
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Por: Cinara Rocha, Fernanda Cristina e Ligia Silva

OBS: Não considerados os hospitais de campanha (Covid-19), psiquiátricos e de cuidados prolongados

2018

Esfera Jurídica

(%)

Taxa de Mortalidade (%)

2019

Esfera Jurídica

2020

Esfera Jurídica

2021

Esfera Jurídica

Porte OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos

Pequeno

Médio

Grande

Capacidade
Extra

3,49

4,61

4,83

5,34

2,64

4,95

4,14

4,89

3,68

5,67

4,88

4,72

3,12

4,73

3,61

4,26

4,46

7,74

5,72

5,98

3,61

5,81

5,44

5,19

5,42

8,88

7,78

7,09

4,56

8,86

7,98

6,27

OBS: Não considerados os hospitais de campanha (Covid-19), psiquiátricos e de cuidados prolongados

2018

Esfera Jurídica

Faturamento por Saída (%)

2019

Esfera Jurídica

2020

Esfera Jurídica

2021

Esfera Jurídica

Porte OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos

Pequeno

Médio

Grande

Capacidade
Extra

R$ 474,55

R$ 957,52

R$ 2.189,51

R$ 2.455,42

R$ 929,31

R$ 1.048,00

R$ 2.364,08

R$ 2.704,67

R$ 473,81

R$ 2.497,19

R$ 1.002,60

R$ 2.266,63

R$ 989,69

R$ 1.149,48

R$ 3.196,09

R$ 2.725,48

R$ 477,75

R$ 2.497,57

R$ 1.225,62

R$ 2.452,52

R$ 858,42

R$ 1.502,61

R$ 2.868,70

R$ 2.438,37

R$ 594,07

R$ 3.003,85

R$ 1.760,80

R$ 2.933,57

R$ 1.442,03

R$ 2.029,16

R$ 3.862,04

R$ 2.920,41

OBS: Não considerados os hospitais de campanha (Covid-19), psiquiátricos e de cuidados prolongados

2018

Esfera Jurídica

Taxa de ICSAP (%)

2019

Esfera Jurídica

2020

Esfera Jurídica

2021

Esfera Jurídica

Porte OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos OutrosFilantrópicos

Pequeno

Médio

Grande

Capacidade
Extra

42,13

25,14

13,25

11,81

38,89

20,47

14,93

14,28

41,34

12,42

24,62

12,80

37,12

22,27

13,30

14,97

40,62

11,82

22,88

13,14

33,61

18,91

13,83

14,36

34,63

10,77

19,60

11,87

29,01

16,65

13,29

13,38 Cond ição  espec ia l  para  fi l i ados  da  Federassantas

Entre em contato e agende agora mesmo uma demonstração
comercial@techtools.vc  | (11) 2495 3020

www.techtoolshealth .com.br

Cuidado digital, 
ATENDIMENTO
HUMANIZADO
E SEM DISTÂNCIA

Com o Atende Saúde a sua instituição proporciona aos 

pacientes e familiares um acompanhamento preventivo e 

constante, melhorando a adesão ao tratamento e diminuindo

os custos com reinternações desnecessárias 

Conta com recursos como:
• Autenticação por biometria facial e triagem inteligente

• Agendamento, monitoramento e acesso digital aos exames

• Teleatendimento por vídeo e chat com prontuário

• Prescrição digital

Plataforma oficial da CMB
para digitalização da saúde
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A plataforma de compras 
dos filantrópicos de MG
está de cara nova

 Criada para atender toda a rede de instituições 
hospitalares filantrópicas em Minas Gerais, a CONECTA 
vem com grandes novidades em 2022 para facilitar o 
acesso e a usabilidade da solução, proporcionando, ain-
da, maior segurança e transparência para as operações.
 
 Após análise interna e também sugestões dos 
usuários, foi identificada a oportunidade de melhoria 
do layout tornando-a mais moderna e intuitiva. Com 
isso, ainda no 1º semestre será realizado o lançamento 
da “nova” CONECTA, que terá um layout projetado para 
proporcionar aumento da eficiência de comunicação e 
otimização das telas, tornando o fluxo de trabalho mais 
eficiente e ágil para a gestão das negociações. 

 Em 2021 foi mantida a busca do pelo desenvolvi-
mento de integração entre a plataforma e os principais 
sistemas de gestão do setor hospitalar, orientados pela 
necessidade de otimização dos processos. Em especial 
se destaca a integração com a SPDATA, que foi desen-
volvida de forma nativa e já funciona como um módu-
lo de compras do sistema, reforçando uma importante 
parceria com o software de gestão mais utilizado pelos 
hospitais da nossa rede.
 
 Além das novidades visuais, em 2022 será dada 
mais robustez ao referencial de suprimentos, que já está 
sendo alimentado com as informações de mercado ex-
traídas da plataforma e auxiliará na identificação de mar-
cas e fornecedores alternativos aos já trabalhados pelas 
instituições, através da visão estratégica que permite 
aos gestores a realização de comparações de preços por 
marcas, princípios ativos, regiões e/ou porte das institu-
ições.
 
 Outro diferencial de extrema importância é a 
busca por negociações coletivas. Para que essa atuação 
seja efetiva e proporcione bons resultados, o envolvimen-
to do máximo de hospitais da nossa rede é fundamental.

 Através do cadastramento na CONECTA, torna-se 
possível a identificação das informações de demanda e 
acompanhamento do mercado, possibilitando, assim, 
a busca por boas negociações com os fornecedores que 
ofertem condições diferenciadas, utilizando a força da nos-
sa rede.
 
 A CONECTA conta atualmente com mais de 30 
instituições cadastradas e outras em fase de treinamento 
para iniciar a utilização. A solução integra a rede de san-
tas casas e hospitais filantrópicos de Minas Gerais a mais 
de 500 fornecedores para atender todas as cotações real-
izadas. Em 2021 o volume de negociações realizadas pela 
plataforma representou um aumento de 124% em relação 
ao total negociado no ano anterior. Crescimento esse que 
auxiliou bastante os hospitais na busca por materiais e me-
dicamentos que estavam escassos no mercado, e também 
na comparação dos preços buscando sempre a redução 
dos custos, adquirindo itens de qualidade 

 É importante destacar que, quanto maior for a 
quantidade de hospitais cadastrados e em plena utilização, 
mais representativa e robusta será a plataforma, o que pro-
porcionará, por consequência, maiores possibilidades de 
parcerias e negociações entre os principais fornecedores e 
a maior rede de hospitais de Minas Gerais.

Faça parte da
CONECTA!

Ou pelo telefone:

suprimentos@federassantas.org.br

(31) 3241-4312

Para mais informações os contatos
deverão ser realizados através do e-mail:



25



26

262626

Gestão de Custo
na prática!
PROAGS II
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Gestão de custos na prática!
PROAGS II

D epois de um ano e meio sem reuniões e eventos 
 presenciais da Federassantas, em setembro de 
2021 o PROAGS II foi o pioneiro no retorno dos encontros 
presenciais com os nossos hospitais filiados, que tanto 
sentíamos falta. 

 Em 2018, a Federassantas em parceria com a Ges-
ti Soluções em Saúde, empresa parceira da Federassan-
tas, lançaram o Programa de atualização para Gestores 
de Saúde - PROAGS, que tem como essência o desen-
volvimento de competências científicas teórico-práticas 
apropriadas para os hospitais filantrópicos do Estado de 
Minas. Desde então, o programa teve a adesão de mais 
de 400 colaboradores vinculados a aproximadamente 
100 instituições filiadas.
 
 O PROAGS II veio como uma extensão do PRO-
AGS I, para trabalhar de forma mais aprofundada na área 
de gestão de custos, considerando o grande desafio que 
os hospitais têm enfrentado, principalmente nesse perío-
do de pandemia. 

 Não que só fosse um problema causado pela 
pandemia, mas isso veio acentuar ainda mais todo esse 
cenário. Observando também, a necessidade de as institu-
ições terem um olhar diferenciado no que tange a gestão
de custos, custos operacionais, custos diretos, indiretos,
receitas, despesas e modelos de rateio.

 Visto que, essas instituições terão alguns desafios
específicos, como Valora Minas, que está cada vez mais
exigindo das instituições filantrópicas uma visão clara,
objetiva e precisa acerca de custos.

 Para que as mesmas possam receber ou pleite-
ar novos recursos públicos, sejam estaduais e federais, 
é necessário que comecem a entender os seus custos e 
consiga enxergar e prestar contas de quanto custa cada 
serviço na área médica.

 Infelizmente a gestão de custos é uma realidade, 
às vezes, ainda muito distante para muitos hospitais.
Diante disso, trouxemos o PROAGS II para mostrar como
se faz a gestão de custos na prática.

Por Adevilson Martins e Adriane Rodrigues  -  Gesti Soluções em Saúde e Federassantas
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 Realizado nas sete regionais da Federassantas, o 
PROAGS II foi estruturado em 2 módulos e utilizou uma 
metodologia que combina o conhecimento teórico às 
vivências práticas dos gestores. Durante o PROAGS II vi-
mos hospitais que já estão com trabalho muito bom, out-
ros que já começaram a desenvolver, mas que em algum 
momento se perderam e alguns que não têm ainda tra-
balho desenvolvido. Entendemos exatamente as dificul-
dades que todas instituições enfrentam no seu cotidiano, 
para poder atender todas as demandas que têm, mas 
nós sabemos também que é um exercício diário, que em 
algum momento precisa começar, e precisa ser melhora-
do a cada dia, até que consiga atingir a excelência. 

 O primeiro encontro do programa foi fazer um 
balizamento dos participantes, equalizando a turma na 
mesma sintonia. A partir do segundo encontro foi pos-
sível um mergulhar mais profundo, e um passo a passo 
nas bases principais para implantação de custos nas insti-
tuições. E também apresentações de alguns cases, afim 
de incentivar o desenvolvimento bem como a aplicação 
na prática dos conhecimentos adquiridos durante o pro-
grama.

 Os consultores e especialistas da Gesti, que
foram os responsáveis pela capacitação no PROAGS II,
Luis Santin e Adevilson Martins, avaliaram os cases e
desempenho dos participantes. Mesmo que tenha sido
um programa rápido, mas muito objetivo e focado,

quem esteve ali e aproveitou a oportunidade de assistir
as aulas, de se envolver nas atividades e mergulhou
mesmo neste projeto, tem condições de começar a
implantar a gestão de custos. É apenas o começo de
um trabalho que precisa ser feito diariamente.

 Entre mais de 125 participantes do PROAGS II, vin-
culados a aproximadamente 50 hospitais filiados, foram 
selecionados 5 finalistas para concorrer à uma pós-gradu-
ação. A premiação ocorreu durante o evento ENCONTRO 
FEDERASSANTAS que aconteceu simultaneamente ao 
evento PRÊMIO CORE FEDERASSANTAS 2021.

 Concorreram ao prêmio: Cinthia Maria S. Barro-
so do Hospital São João de Viçosa; Fernando Leite Dias 
Gonçalves Oliveira, da Santa Casa de Ouro Preto; Hellen 
de Souza Silva, do Hospital Nossa Senhora das Dores de 
Itabira; Laís Cavalher, do Hospital São Paulo de Muriaé; e 
Micheli Cristini Graciano, da Santa Casa de Itajubá.
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Na foto abaixo, Hellen de Souza, a ganhadora da Pós-Graduação oferecida pela Gesti Soluções em Saúde.

 A implantação da gestão de custos não é fácil, 
mas ela é totalmente possível. Para Hellen de Souza,
ganhadora do prêmio, “O PROAGS II foi fundamental 
para meu aprevbe avançar cada vez mais nas nossas 
prestações de serviços. Estou conseguindo colocar 
em prática muita coisa que aprendi, e já estou ansio-
sa para iniciar a Pós-Graduação.
Inclusive na data em que foi elaborada a matéria,
estava junto ao setor de Inovação e a responsável 
pela Lavanderia do hospital, realizando um trabalho 
de custo e formação de preços, e durante essa
reunião citei muita coisa que aprendi durante
o PROAGS II.”

 Quando as instituições enxergam que é uma
ferramenta, e entendem que as informações compiladas 
e organizadas de forma sistêmica, auxiliam nas tomadas 
de decisões para investimentos, aquisições de novos
equipamentos entre outros. Todos na instituição passam 
a valorizar ainda mais a gestão de custos, a tratar com 
olhar atencioso e como merece ser tratada.

 Temos a certeza que quem trabalha com gestão 
de custos consegue enxergar a instituição de uma forma 
totalmente diferente daquelas que não trabalham.
 
 

 Quando falamos de custos, passamos a entender 
que vamos muito além de receitas e despesas, falamos de 
financeiro, falamos de melhorias de investimento, e da
organização como um todo. Isso nos faz perceber que
tudo dentro da instituição pode ser melhorado..

 Considerando que esse um tema é delicado para 
as organizações de um modo geral, seja na área da saúde 
ou não, e a maneira que elas impactam no desenvolvimen-
to e melhoria dessas organizações, então deixamos aqui 
um conselho: “Gestores da saúde e suas instituições,
olhem com cuidado, dediquem tempo e aloquem
pessoas para a gestão de custos.”
 
 Vale salientar, que é de suma importância
buscar empresas qualificadas para que se possa fazer a
implantação da Gestão de Custos de forma profissional,
a Federassantas pode auxiliar nessa busca. 
 
 A Federassantas mantém o seu olhar muito 
preocupado em oferecer esse desenvolvimento aos seus 
filiados, e nos últimos meses recebemos várias solicitações 
para a continuidade do programa, com extensão para 
outras áreas hospitalares. E diante do nosso propósito em 
desenvolver as instituições e a profissionalização de todos 
os gestores e lideranças, estamos nos empenhando em 
aperfeiçoar projetos que ofereçam desenvolvimento para 
os hospitais alcançarem a alta performance. Em breve
divulgaremos esses novos projetos e você não pode
perder essa oportunidade, fiquem atentos!



30

303030

Dança
Terapia
e o parto
normal



31

Dança Terapia
e o parto normal
Santa Casa de Misericórdia de
São Sebastião do Paraíso, MG

Foto: Arquivo Pessoal

 pandemia determinou restrições inimagináveis
 nos diversos segmentos da área da saúde, en-
quanto os hospitais tiveram que readequar sua forma de 
trabalho e oferecer assistência às pessoas que, indepen-
dente do coronavírus, precisavam dos serviços hospitalares. 
Apesar desse cenário desfavorável,a maternidade da Santa 
Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso conse-
guiu desenvolver ações na hora do parto, por meio de uma 
abordagem mais humanizada às parturientes, com foco 
no acolhimento respeitoso, com cordialidade, comprom-
isso e responsabilidade com o parto humanizado.

 Dados da Santa Casa demonstraram que houve 
diminuição do número de cesarianas através do SUS, com 
a realização de 57% de partos normais no primeiro seme-
stre de 2021 e 65% no segundo semestre do mesmo ano, 
isto é, houve aumento de 8% na realização desse tipo de 
parto.

 Provavelmente, esses resultados foram alcançados 
devido à adesão à ‘assistência não farmacológica ao parto 
normal’, através da iniciativa da enfermagem da materni-
dade, com propostas para o aprimoramento do parto hu-
manizado nas cesarianas, conforme diretrizes do Programa 
Nacional de Humanização do Ministério da Saúde.

 Segundo a enfermeira responsável pelo trabalho, 
Carla Mariana de Paula, durante o trabalho de parto “o cui-
dado prestado à parturiente precisa estar em grande cone-
xão entre ela, acompanhante e equipe. Você pode chorar, 
sorrir e rezar com ela na hora do trabalho de parto, isso
é ser humano, isso é ser humanizado”.

 Assim, a equipe da maternidade aderiu à ‘assistên-
cia não farmacológica ao parto normal’, para que os cuida-
dos de alívio da dor fossem utilizados, por serem mais se-
guros e diminuírem o número de intervenções. 80% da 
equipe da enfermagem aderiu a realização do curso de 
Doula para aprimoramento das técnicas utilizadas.

A
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 As ações de acolhimento à parturiente foram 
transformadoras para que ela pudesse se sentir o mais 
confortável possível. A mãe R. C. (24 anos), passou por 
essa experiência na maternidade da Santa Casa com 
o nascimento do seu segundo filho e relatou como 
foi. “Foi meu sonho se realizando, uma das minhas 

maiores realizações”. A utilização de técnicas específi-
cas na hora do parto normal, como a bola suíça, banho 
de chuveiro, massagem lombar, além de outras como a 
adoção de posturas diferentes passou a ser de escolha 
da gestante e não do profissional, cabendo a ele apoiar 
e respeitar as vontades dela nessa hora, a realização do 
parto normal, reduzir o número de cesarianas e conse-
quentemente proporcionar a recuperação mais rápida 
das mães. 

 As danças foram gravadas no celular de famil-
iares que inúmeras vezes, por meio de assinatura do 
termo de consentimento, disponibilizaram vídeos para 
edição no aplicativo TikTok e postagem nas redes sociais 
da enfermeira. Um dos vídeos chegou a quase 44 mil 
visualizações. O interesse pela Dança Terapia na mater-
nidade teve tamanha repercussão que acabou por in-
centivar a realização do parto normal pelas gestantes 
e equipe da maternidade, porque foi observado que a 
dança desviava o foco da dor para sentimentos de satis-
fação e segurança durante todo o parto e o nascimento 
da criança.

 As danças foram gravadas no celular de familia-
res que inúmeras vezes, por meio de assinatura do termo 
de consentimento, disponibilizaram vídeos para edição 
no aplicativo TikTok e postagem nas redes sociais da en-
fermeira. Um dos vídeos chegou a quase 44 mil visual-
izações. O interesse pela Dança Terapia na maternidade 
teve tamanha repercussão que acabou por incentivar a 
realização do parto normal pelas gestantes e equipe da 
maternidade, porque foi observado que a dança desvia-
va o foco da dor para sentimentos de satisfação e segu-
rança durante todo o parto e o nascimento da criança.

 Assim, os partos normais ocorreram de forma
mais tranquila, com a participação ativa do pai ou acom-
panhante e desfechos satisfatórios para a saúde da
mãe e do bebê.
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Centros Cirúrgicos: 
Otimização e Tecnologia

A ineficiência dos Centros Cirúrgicos impacta não
 só na experiência do paciente e do trabalho dos 
profissionais de saúde, mas principalmente financeira-
mente em todos os setores de uma instituição de saúde.

 Segundo estudo citado pela Medicina S.A, 
“apesar da redução drástica de cirurgias eletivas, can-
celadas durante período mais delicado da pandemia, 
a média de custo/hora dos centros cirúrgicos é de
R$ 783, segundo indicadores do ano de 2021 no levan-
tamento realizado pela Planisa envolvendo 112 hospi-
tais privados e públicos. O valor considerável ocorre 
porque, mesmo não sendo utilizada, trata-se de uma 
unidade de alto custo e, boa parte deste, fixo”.
 
 “De acordo com o estudo, nos seis primeiros 
meses do ano, 75% dos hospitais analisados realizaram 
menos de três cirurgias diárias por sala. A pandemia, sem 
dúvidas, agravou o cenário”.

 Mas é importante ressaltar alguns pontos que 
são recorrentes em centros cirúrgicos há muito tempo: 
mesmo com a agenda fechada, o centro cirúrgico de um 
hospital sempre precisa de uma sala para atendimento 
de emergência, mesmo que ociosa. O cancelamento de 
última hora de procedimentos também é um desafio 
que impacta na produtividade desses espaços.

Tecnologia atrelada a uma gestão eficiente

 Para reduzir esses problemas, alinhar processos
e torná-los cada vez mais livres de erros, nem todas orga-
nizações contam com a tecnologia necessária aplicada
aos fluxos hospitalares para criar parâmetros e modelos
de referência. Nesse sentido, alguns pontos importantes
podem ficar esquecidos pela gestão desses espaços. 

 Algumas perguntas que precisam de respostas 
em grande parte dos casos são: Qual a capacidade de 
utilização máxima dos centros cirúrgicos? Como tem sido 
feita a gestão de leitos? Estão todos ocupados? Como está 
sendo feito o gerenciamento de tempo de permanência, 
de atrasos e do setup de sala de uma cirurgia? Os proto-
colos de cirurgia estão sendo seguidos? O mapa cirúrgico 
tem sido feito de forma adequada e eficiente?

 Para isso, cada vez mais apostar na tecnologia ade-
quada traz diversos benefícios para todo o processo dentro 
do ambiente hospitalar. A comunicação entre as áreas e 
os profissionais envolvidos serão otimizadas, reduzindo a 
ociosidade dos centros cirúrgicos, melhorando a rentabili-
dade e estabelecendo mais eficiência na gestão da jorna-
da do paciente.

 Nesse panorama, a plataforma e-hospital da
PPTA, tem se tornado uma ferramenta essencial para
controlar fluxos de forma inteligente, gerando eficiência
na relação médico-hospital e humanizando a relação
médico-paciente.

Equipe PPTA

Fonte: Medicina SA

 Para o paciente, promove uma jornada eficiente 
e gentil, desde a autorização prévia com as operadoras de 
saúde, até sua chegada ao hospital, reduzindo drastica-
mente sua espera na recepção.

 Tudo isso promove processos mais ágeis no dia
a dia com resultados positivos na rentabilidade no final
do mês.

Que tal entrar na era do
Hospital 4.0?
Acesse o site: 

pptasaude.com.br 
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A Instituição sesquicentenária, fundada em  21 de
 setembro de 1871, que era um pequeno casebre e 
acolhia os mais necessitados, com todo amor e compaixão 
que as Irmãs poderiam oferecer naquela época, se tornou 
o maior complexo hospitalar do Norte de Minas. Ali era o 
início da história da Santa Casa Montes Claros, que pas-
sou a ser presente e atuante no processo de evolução da 
medicina, da filantropia e do desenvolvimento da região. 
Graças ao trabalho das religiosas e dos primeiros médicos, 
a Santa Casa Montes Claros continuou evoluindo até
chegar nos dias atuais.
 
 O árduo trabalho daqueles que foram os respon- 
sáveis pela fundação do hospital foi fundamental para que 
a Instituição se tornasse referência em saúde no Norte de 
Minas Gerais, além de cidades dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri. Hoje também é referência no atendimento de 
média e alta complexidade em diversas especialidades, 
entre elas: cardiologia, neurocirurgia, transplantes, ortope-
dia e traumatologia, ginecologia e obstetrícia, oncologia, 
fisioterapia, medicina nuclear, hematologia, nefrologia, 
oftalmologia, entre outras.
 
 Em 2021, o maior complexo hospitalar da região 
completou 150 anos, recebendo várias homenagens e 
reconhecimentos pelo trabalho prestado, tanto em nível 
local, quanto estadual e federal. “Os dois últimos anos, em 
virtude da situação de pandemia, foram extremamente 
desafiadores para todos no mundo inteiro. Apesar das difi-
culdades impostas por aquele cenário, que ainda perdura, 
não deixamos de celebrar as superações e conquistas que 
nosso time alcançou”, diz Maurício Sérgio Sousa e Silva, su-
perintendente da Santa Casa Montes Claros.

 Com foco na humanização e otimização de recur-
sos, anualmente o hospital realiza mais de um milhão e 
meio de atendimentos. Somente em partos, a média é
de 5 mil por ano. “Dedicamos aproximadamente 80%
do atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS),
contribuem para o avanço sustentável do hospital.

Para continuar prestando essa assistência de forma 
mais humanizada, além de um setor de Captação de 
Recursos, o hospital vem expandindo seus serviços com 
foco na sustentabilidade”, explica José Gilson Veloso Cal-
deira, provedor da Instituição. Como exemplo, Gilson cita 
o Centro Médico Dom José Alberto Moura, no bairro Ma-
jor Prates; a Santa Casa Coração; o Serviço de Check-up, as 
clínicas Radialis e Oncocenter, a Medicina Nuclear, a San-
ta Casa Olhos, a Clínica Vacine, o Memorial Santa Casa, a 
Medicina Hiperbárica, a Nefrologia; além de laboratório e 
serviço de imagem próprios; entre várias outras parcerias 
que contribuem para o avanço sustentável do hospital.

 Como reconhecimento pelos avanços e melhorias 
que a Santa Casa vem buscando, a Instituição foi reconhe-
cida e premiada a nível estadual, nacional e até mesmo in-
ternacional. No ano passado, o hospital foi classificado, pela 
primeira vez, como um dos melhores hospitais do mundo 
pela revista americana Newsweek. Além deste reconheci-
mento, a Instituição foi vencedora, por três vezes na cate-
goria filantropia, como um dos melhores hospitais do país, 
sendo a última premiação em outubro de 2021, feita du-
rante um dos mais importantes eventos na área da saúde 
na América Latina: o Fórum Healthcare Business, com o 
troféu Excelência da Saúde 2021 - uma iniciativa da revista 
Healthcare Management, realizada pelo Grupo Mídia.

2021
um ano de desafios,
superações e conquistas
para a Santa Casa de
Montes Claros

Por Ana Paula Paixão
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 Outro importante destaque foi a recognição atra- 
vés do Prêmio Core Federassantas Dr. Eduardo Levindo 
Coelho. O hospital foi classificado entre os nove finalistas. 
De acordo com o diretor de Comunicação, Marketing e 
Relacionamento da Instituição, Hugo Soares, “foram vários 
projetos enviados por concorrentes de todo o estado de 
Minas Gerais. Entre os nove projetos finalistas, a Santa Casa 
foi selecionada em dois, sendo um sobre a Unidade AVC e 
outro sobre Giro de Leitos, que é o indicador que mensura 
o uso eficiente do leito hospitalar. Concorremos nos eixos 
melhoria de processos/sustentabilidade econômico-
financeira e qualidade assistencial: segurança do paciente; 
a Santa Casa Montes Claros ficou em primeiro lugar com
o projeto ‘Dê uma alta e salve duas vidas”, conta. 

 O superintendente ressalta ainda que a premiação 
coroa o trabalho de todo um time. “Diariamente temos no-
vos desafios e, todos os dias, pensamos em alternativas
inovadoras para mudar a realidade da Santa Casa.
Receber uma premiação como esta, confirma e reafirma
ma todos os esforços dos nossos colaboradores para
prestar um atendimento cada vez mais digno e
humainizado aos nossos pacientes”, diz.

 O projeto que levou a premiação teve como base a 
constante demanda por leitos nas instituições hospitalares, 
o que é um desafio diário. Na Santa Casa foi implementa-
do o Núcleo Interno de Regulação (NIR), que monitora o 
paciente desde sua entrada, ao longo da internação,  até 
o momento da alta, para que seja cumprido todo o plano 
terapêutico. O processo adotado pelo hospital envolve vári-
os setores, tanto administrativo, quanto assistencial. “Cada 
setor tem papel igualmente importante para o processo 
do NIR, pois com a atuação de cada um conseguimos re-
alizar o giro de leito de forma mais eficiente, garantindo 
ao paciente a acomodação digna para que possa receber 
a assistência segura e de qualidade que merece”, explica 
Maurício Sérgio. 

 O superintendente ressalta ainda que a premiação 
coroa o trabalho de todo um time. “Diariamente temos no-
vos desafios e, todos os dias, pensamos em alternativas
inovadoras para mudar a realidade da Santa Casa. Receber 
uma premiação como esta, confirma e reafirma todos os 
esforços dos nossos colaboradores para prestar um aten-
dimento cada vez mais digno e humanizado aos nossos 
pacientes”, diz.

 A Santa Casa Montes Claros também foi home-
nageada em 2021 pela Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) com a Medalha de Ordem do Mérito Espe-
cial. O superintendente Maurício Sérgio recebeu a comen-
da representando o hospital. A edição do ano passado teve 
como tema “Mineiras e mineiros na recuperação econômi-
ca e social do Estado no pós-pandemia, destacando a atu-
ação das instituições unidas à sociedade, em prol da vida”. 
De acordo com o boletim interno da instituição, de março 
de 2020 até o momento, mais de 11.500 pessoas
(confirmadas e/ou com suspeita para COVID-19)
foram atendidas. 

 “A dedicação incondicional de todo o nosso time 
para mobilizar e transformar a Santa Casa em referên-
cia para atendimento das vítimas da COVID-19 foi imen-
surável. Durante este período de pandemia, chegamos a 
ter mais de 80 pacientes suspeitos e/ou confirmados no 
hospital. No início, mesmo com todos os obstáculos, incer-
tezas sobre o futuro e atendendo já acima da capacidade 
instalada em relação às demais situações de emergência, 
movemos o possível e o impossível para nos adaptar à nova 
situação. Além dos dez leitos que já existiam no CTI Geral 
e dez leitos no CTI Cardio, durante o período crítico, conse-
guimos credenciar outros 20 leitos de CTI somente para o 
atendimento dos pacientes COVID-19. Além disso, com re-
cursos próprios, instalamos a parte estrutural, equipamen-
tos e contratação de novos profissionais num curtíssimo 
espaço de tempo: uma semana”, ressalta Maurício Sérgio.

 Todos esses reconhecimentos e homenagens que 
a Santa Casa Montes Claros recebeu em 2021 coroaram os 
150 anos da Instituição. São homenagens e premiações de 
destaque que colocam o hospital ladeado com hospitais 
do porte do Sírio-Libanês, Albert Einstein, Rede D’or,
Moinhos de Vento, que são instituições de altíssimo nível. 
Isso demonstra o quanto a Santa Casa está empenhada 
em oferecer o que existe de melhor e mais moderno para 
seus pacientes.
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Mais valor para
sua instituição com
uma ferramenta de
gestão hospitalar
integrada  

A Hospidata reúne um conjunto de soluções 
que facilitam o fluxo de dados financeiros, 
administrativos, estratégicos, 
clínico-assistenciais, obtendo uma
gestão de alta performance
que otimiza todos
os processos nos
hospitais de
pequeno
e médio porte. 

Saiba mais
MAIS VALOR PARA VOCÊ
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Durante a
pandemia de Covid-19 
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HNSD supera crise e 
prepara cenário de
desenvolvimento
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D esde o seu início, em 2020, a pandemia  Covid-19  
 impôs uma série de desafios às organizações —
sobretudo para as instituições hospitalares, como o
Hospital Nossa Senhora das Dores (HNSD). Porém, o ano 
de 2021 se mostrou ainda mais complicado, pois foi o mo-
mento em que enfrentamos os períodos mais severos da 
crise sanitária. Um cenário que exigiu empenho, criativi-
dade e coragem para que pudéssemos superar as dificul-
dades e, ainda, assegurar aos nossos pacientes o melhor 
atendimento de saúde possível.
 
 Ao longo de 2021 foram inúmeros os momentos 
de tensão e preocupação - aumento das hospitalizações, 
segurança de colaboradores, aumento de preços e escas-
sez de insumos, dentre outros. Tudo isso acompanhado de 
uma crise econômica que se abateu no país com a inter-
rupção de serviços em todos os setores devido à necessi-
dade de realizar quarentenas para conter o avanço do vírus. 
Na pior crise da sua história, o HNSD viu oportunidade para 
se reinventar.
 
 Em 2021, o maior complexo hospitalar da região 
completou 150 anos, recebendo várias homenagens e 
reconhecimentos pelo trabalho prestado, tanto em nível 
local, quanto estadual e federal. “Os dois últimos anos, em 
virtude da situação de pandemia, foram extremamente 
desafiadores para todos no mundo inteiro. Apesar das difi-
culdades impostas por aquele cenário, que ainda perdura, 
não deixamos de celebrar as superações e conquistas que 
nosso time alcançou”, diz Maurício Sérgio Sousa e Silva,
superintendente da Santa Casa Montes Claros.

 Ao mesmo tempo em que se organizou para ga-
rantir o bom atendimento à população das microrregiões 
de saúde de Itabira, João Monlevade e Guanhães —reun-
indo 24 cidades, chegando a uma população estimada 
de 500 mil pessoas, que têm o HNSD como referência—, 
em especial aos acometidos pela Covid-19, o nosso hos-
pital também começou a planejar e pensar o seu futuro.  
Afinal, se aprendemos algo com a crise sanitária foi que 
um sistema de saúde forte, abrangente e preparado é tão 
necessário para a saúde das pessoas quanto para o desen-
volvimento de uma cidade. 

 A manutenção e ampliação do Pronto Atendi-
mento (PA) Dr. José Cesário Martins Carneiro fortaleceu 
ainda mais o atendimento à população em geral, com fun-
cionamento 24 horas. Com área física total de 617 metros 
quadrados, o prédio conta com consultórios, salas de espe-
ra, leitos e outras instalações que permitem atendimento 
clínico, clínica Covid-19, ortopedia e cirurgia geral, além de 
especialidades, conforme avaliação médica, em cardiolo-
gia, urologia, neurologia, cirurgia cardiovascular e hemodi-
nâmica. Além de tudo isso, também conta com pediatria 
completa — uma novidade no atendimento para a região.

 A estrutura do PA 24 horas tem capacidade para 
realizar, em média, 150 atendimentos por dia, mas pode 
ser ampliado para até 450 atendimentos por dia. Sendo 
que, no total, em 2021, foram 39.890 consultas realizadas, 
além de 9.864 atendimentos ambulatoriais. 

Gustavo Linhares - Assessor de imprensa do HNSD

Ampliação e inauguração de novos
serviços marcam novo momento
para a instituição hospitalar 

Durante a pandemia
de Covid-19 
HNSD supera crise e prepara
cenário de desenvolvimento
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 Para isso, firmou parceria com a Universidade Fe-
deral de Itajubá (Unifei) – Campus Itabira no programa de
inovação e empreendedorismo “H4.0”. O núcleo vai gerir 
projetos desenvolvidos com a Unifei e outras entidades, 
como o Serviço BrasileirodeApoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), que utilizam a tecnologia e o em-
preendedorismo.

 Ainda com vistas ao futuro — dando destaque ao 
desenvolvimento do conhecimento e estabelecendo uma 
cultura de melhoria constante —, o HNSD se prepara e 
se credencia como um ambiente propício e aberto para 
grandes projetos. A exemplo da construção da radioterapia 
para atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS), per-
mitindo que a instituição ofereça tratamento oncológico 
completo. Uma iniciativa confirmada pelo governo federal 
ainda em 2021 e com início previsto para 2022.

 Nesses 163 anos de dedicação à saúde, o HNSD se 
posiciona como um hospital moderno e inovador, que a 
cada dia busca se preparar para atender às novas deman-
das da saúde. Tudo isso com a prática diária dos valores 
cristãos por meio do trabalho dedicado de 1.200 colabora-
dores.

Outro ponto de destaque foi a manutenção da materni-
dade HNSD, que poderia ter tido as operações encerradas 
no último ano. O serviço não apenas permaneceu, mas 
também ganhou um novo conceito e expandiu a sua
metodologia de trabalho.

 Além da Unidade Materno-infantil, foi criada a ala 
de Saúde da Mulher, que dará prioridade no atendimen-
to às mulheres, gestantes ou não, e também às puérperas 
e seus filhos. Neste novo modelo, as mulheres passaram 
a ser acompanhadas por médicos, equipes de enferma-
gem, técnicos e assistência multiprofissional. “Passamos 
por momentos muito difíceis com a pandemia de Covid, 
mesmo assim, em 2021, conseguimos desenvolver pro-
jetos importantes. A ampliação do Pronto Atendimen-
to permitiu, por exemplo , o atendimento pediátrico 
24h na porta de entrada, trazendo tranquilidade para 
os pais de Itabira e região. Já a manutenção da ma-
ternidade do HNSD fez com que o Município siga com 
uma opção de atendimento obstétrico aos usuários da 
saúde suplementar”, avalia Alexandre José Coelho, dire-
tor-executivo do HNSD.

 Ao pensar no futuro, o HNSD não se restringiu
apenas na organização e inauguração de novos serviços.
A instituição hospitalar tem demonstrado atenção especi-
al em desenvolver um ambiente de inovação. 
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Além das
fronteiras
de Minas 
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O Centro de Educação Continuada da Federassantas
 (CEC) continua ofertando cursos na modalidade 
online, em tempo real, o que tem contribuído muito para 
que colaboradores de instituições distantes da região cen-
tral do estado também possam participar e se qualificar
profissionalmente.
 
 A modalidade foi introduzida em função da pan-
demia da Covid-19 e será mantida mesmo como retorno 
das aulas presenciais, visando facilitar o acesso de outros 
alunos de instituições de saúde de todo o Brasil.
 
 Nesses cursos, o aluno participa das aulas de for-
ma interativa, tirando dúvidas com o instrutor, trocando 
experiências, discutindo casos como se estivesse em uma 
sala de aula presencial, e com número reduzido de alunos 
em cada turma, o que mantém a qualidade dos cursos.

 Além dos cursos de capacitação realizados ao lon-
go de 2021, o CEC também concluiu a 1ª turma da Espe-
cialização Gestão Estratégica em Saúde. Uma pós-gradu-
ação, fruto de uma grande parceria entre a Federassantas 
e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que teve

início em janeiro de 2019 e formou 34 profissionais de hos-
pitais filiados e não filiados, que atuam em diferentes seto-
res, como gestores e coordenadores de áreas.

 A Presidente da Federassantas, Kátia Rocha, felici-
tou os alunos pela conclusão do curso. “O conhecimento 
liberta nossas almas e nos permite não apenas sonhar, mas 
agir com sabedoria para que nossas instituições possam 
usufruir de dias melhores, dias de maior respeito. Desejo 
a cada um de vocês que lutaram nesta especialização, a 
força, a coragem e a sabedoria necessárias para que juntos 
possamos alcançar a sustentabilidade dos nossos hospitais 
e, assim, que as próximas gerações entendam o valor do 
SUS e das instituições que o concretizam”, afirmou.

 O objetivo do CEC é ampliar cada vez mais as par-
cerias com novas instituições de ensino e também ofertar 
novos temas de capacitação, diversificando as áreas
contempladas. 

Além das
fronteiras
de Minas
Magda Mascarenhas - Coordenadora do CEC

Seja um
aluno do CEC!

Acesse o site
usando o QR Code:
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Em nossa plataforma você consegue, de
forma rápida e prática, adquirir produtos
com qualidade e segurança

Na Conecta
você tem! • Melhora na performance

operacional

• Transparência do processo
de compras

• Automação das atividades
operacionais

• Aumento de produtividade

• Otimização da gestão de
compras visando redução
de custos

Quer agilidade
na hora de comprar
os seus insumos?
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Clínica de Transição
Paulo de Tarso

474747

O elo para a saúde 
mais completa e 
funcional
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A Rede Paulo de Tarso não para de evoluir e começou
 2022 com mudanças estratégicas: o hospital pas-
sou a se chamar Clínica de Transição Paulo de Tarso. O novo 
posicionamento de Comunicação e Marketing foi pensado 
para fazer com que mais pessoas conheçam os Cuidados 
Continuados Integrados oferecidos na instituição – modelo
de atendimento pioneiro no Brasil e único em Minas Gerais.
 
 A mudança de nomenclatura visa tirar a visão 
de competição entre hospitais, deixando mais claro para 
pacientes, familiares e parceiros o que fazer quando é 
necessário sair do hospital geral, mas ainda não se está to-
talmente preparado para o retorno ao lar. Neste modelo 
de clínica (unidade hospitalar de caráter especializado), a 
abordagem é pautada na promoção e na preservação das 
funcionalidades e da qualidade de vida dos clientes. São 
oferecidas terapias de elevado contato humano e tecnolo-
gia leve para pessoas com perda de autonomia e declínio 
funcional, que demandam atendimentos em Reabilitação, 
Cuidados Crônicos e Cuidados Paliativos. A segurança e a 
ambiência são elementos que destacam e diferenciam 
uma unidade de transição de um hospital geral.

 A Superintendente Técnica da Rede Paulo de Tar-
so, Ana Carolina de Souza, destaca que o nosso modelo de 
internação para transição de cuidados se difere do modelo
hospitalar tradicional: “Nossa missão, valores, essência, 
qualidade, segurança e cuidado centrado no cliente 
não mudaram. Continuamos engajados na efetiva 
transição de cuidados na modalidade de internação, 
sendo a ponte entre o hospital geral e o lar. Prepara-
mos o paciente que passou por mudanças no seu es-
tado funcional ou de saúde e seus familiares para esse 
novo momento da vida”.

 De acordo com o Diretor Técnico da Rede Paulo 
de Tarso, Dr. Vinícius Lisboa, essa mudança de nomencla-
tura melhora o entendimento sobre a transição de cuida-
dos: “Oferecemos um plano de cuidados personalizado 
para garantir a recuperação adequada, no momento 
em que o paciente precisa de suportes integrados. Com 
apoio da equipe transdisciplinar, realizamos a retira-
da de dispositivos como traqueostomia, gastrostomia 
e ventilação mecânica, permitindo que eles redescu-
bram os prazeres nas coisas simples da vida”.
 

 Sobre a clínica de transição Paulo de Tarso

 A essência da instituição continua a mesma, que é
oferecer o verdadeiro cuidar que transforma vidas. O servi-
ço é indicado para pessoas com perda de autonomia e de-
clínio funcional que estiveram ou estão internados por al-
gum tempo e já passaram pela fase aguda da doença, mas 
ainda precisam de cuidados de alta intensidade. Já trans-
formamos a vida de Dona Regina e de milhares de paci-
entes, que voltaram a respirar e se alimentar livremente, 
conversar, caminhar, dirigir, cozinhar, trabalhar e cuidar de
quem eles amam.

Clínica de Transição
Paulo de Tarso

Mariana Castello Branco -
Assessora de Comunicação e Marketing

O elo para a saúde mais
completa e funcional

Use o QR Code para 
conhecer a história
de Dona Regina
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 “Cheguei à Clínica de Transição Paulo de Tarso 

com muitas sequelas, sem falar e andar e com disposi-

tivos. Graças a vocês me recuperei e quando tive alta já 

conseguia andar. Agradeço a todos os profissionais que 

contribuíram para a minha recuperação.

Deus abençoe vocês!”

Acesse o vídeo
pelo QR Code. 

Conheça o Sr. Roberto Gonçalves, paciente
e reabilitação pós-COVID-19 e saiba como
o nosso tratamento fez a diferença dele.

José Antônio dos Santos - Ex-paciente
em reabilitação pós-COVID-19

Fabiana Aparecida - Ex-paciente
em reabilitação pós-AVC

Sr. Júlio César - Ex-paciente em reabilitação 

‘ Experiência do cliente

 2022 é o ano da Experiência do Cliente na Clínica 

de Transição Paulo de Tarso. Estão sendo promovidas di-

versas ações para oferecer a melhor experiência em saúde 

e para inspirar mais pessoas a defenderem e compartilha-

rem nossos valores, como o “Dia do Desejo”, a comemo-

ração de aniversário e as ações de voluntariado. O Núcleo 

de Experiência do Cliente – que reúne profissionais da 

equipe assistencial e área administrativa – tem um papel 

importante nessa iniciativa e foi constituído para pensar 

em estratégias que acolhem e encantam os pacientes e 

seus familiares e os colaboradores.

caminho para percorrer, mas graças a Deus e a todos que 

cuidaram de mim, sou um vitorioso por estar vivo e por ter 

vencido a COVID-19. Muito obrigado por tudo”.

“Quando cheguei à Rede Paulo de Tarso, estava com mui-

to medo pelo que tinha me acontecido. No entanto, a e-

quipe me tranquilizou e dia após dia fui me recuperando. 

Eu sou muito grata a todos os profissionais que cuidaram 

de mim neste período tão difícil. Vocês realmente fazem 

a diferença na vida dos pacientes.”

 “Agradeço à equipe da Clínica de Transição Pau-

lo de Tarso, que foi fundamental na minha recuperação. 

Cheguei muito debilitado e com muitas sequelas, mas 

aos poucos me reabilitei. Fui muito bem tratado por to-

dos os profissionais. Sei que ainda tenho um longo

Confira o que alguns dos nossos
pacientes dizem sobre o nosso serviço:

49

Quer saber mais sobre
os nossos serviços?

(31) 3191-4179

(31) 98920-8059. 

Ligue para: 

ou mande uma mensagem
de WhatsApp para 

Acesse também o nosso hotsite: 
cuidadosespecializados.redepaulodetarso.com.br
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Prêmio
CORE 2021
e 35 anos da
Federassantas

515151
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E mocionante é a palavra que define a terceira edi-
 ção do Prêmio CORE Federassantas, pois foi mar-
cado por apresentações e discursos emocionados diante 
dos projetos finalistas. Neste ano, para trazer mais equi-
dade para a competição, cada eixo de premiação teve um 
projeto vencedor. No eixo Qualidade assistencial: segu-
rança do Paciente, o projeto Redução de erros de dispen-
sação de materiais e medicamentos, do farmacêutico 
da Santa Casa de Passos, Sidiney Vilela de Carvalho, foi
contemplado.
 
 Já no eixo Melhoria de processos/Sustentabilida-
de econômico-financeira o projeto ganhador foi Giro de 
Leitos: dê 1 alta e salve 2 vidas, da autora Sammya An-
tunes, Gerente do Núcleo Interno de Regulação da Santa 
Casa Montes Claros. No terceiro eixo, Humanização/expê-
riência do cliente,  o projeto premiado foi Reconstrução 
do complexo aréolo-mamilar pós-tratamento de cân-
cer de mama com tatuagem tridimensional (3D) ex-
clusivo, de autoria de Lucia Aiko Hamaji Homma, Coorde-
nadora do Serviço de Mastologia do Complexo Hospitalar 
São Francisco de Assis.

 O evento foi realizado presencialmente na tar-
de desta quinta-feira (9) e transmitido ao vivo pelo canal 
da Federassantas no Youtube. Na abertura, a Presidente 
da Federassantas, Kátia Rocha, e o Presidente do CORE 
Saúde, Helder Yankous, deram as boas-vindas ao público 
que compareceu na sede da Associação Médica de Minas 
Gerais e receberam a comissão julgadora, composta por 
Dr. Gláucio Nangino, Dr. João Baptista Magro Filho e Dra. 
Mariane Tarabal. Em seguida, os nove projetos finalistas 
foram apresentados por ordem alfabética dos nomes de 
seus autores e segmentados pelos eixos. Todos foram co-
mentados e elogiados pela comissão, que analisou, deta-
lhadamente os objetivos, etapas de execução e resultados

dos projetos. Encerradas as apresentações, foram sorte-
ados oferecidos pela empresa parceira SPDATA e uma
mochila solar oferecida pela empresa parceira Detronic. 

Projetos qualificados

 Convidada ao palco, Shirley Berti, integrante da 
comissão técnica – também composta por Edemir Bel-
trame e Luciane de Oliveira – falou sobre a dificuldade em 
selecionar os finalistas, visto que todos os projetos eram al-
tamente qualificados. “Fico feliz e muito orgulhosa por 
cada um desses trabalhos. Foi muito desafiador escol-
her alguns para passar para a segunda banca. Contin-
uamos no caminho! Nós devemos mostrar tudo, sem 
falsa modéstia, o que a área da saúde faz e do que a 
área da saúde é capaz”, disse.

 Edemir Beltrame também contou sobre sua expe-
riência no processo. “Com satisfação recebemos o convite 
para participar da comissão técnica e poder compartilhar 
e avaliar o conhecimento, o que os nossos hospitais têm 
feito para melhorias e avanços, dentro de um período de 
muitas dificuldades, crises e falta de recursos,  que sem-
pre é a realidade dos nossos hospitais filantrópicos. Quero 
agradecer e parabenizar a todos que participaram. Sem 
dúvidas, foi uma grande dificuldade avaliar”, considerou.

 Na ocasião, a representante do Complexo Hospita-
lar São Francisco de Assis, Camila Rinco, apresentou o Pro-
grama de Liderança para a Inovação, lançado pela institui-
ção em outubro, e sorteou duas isenções para participação 
nos próximos módulos do programa.

Expectativas para o próximo ano

 Enquanto a comissão julgadora avaliava as apre-
sentações dos finalistas, Kátia Rocha conduziu o painel 
“2022 – Construção de uma saúde melhor para todos” que 
contou com a participação do Secretário de Estado de 
Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti; do Deputado 
Estadual, Arlen Santiago; do Coordenador do CAO Saúde, 
Luciano Moreira; do Presidente do COSEMS Belo Horizon-
te, Fabrício Simões; do Vice-Presidente da Federassantas,

Prêmio
CORE 2021
e 35 anos da
Federassantas

Camila Madeira -
Assessora de Comunicação

Evento celebrou a eficiência da maior rede
hospitalar de Minas e marcou o início de um
novo momento na longeva história da Federação
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 Kátia Rocha abriu o debate agradecendo a dis-
ponibilidade das autoridades, em especial ao Dr. Luciano 
Moreira por estar aberto e ouvir sempre as necessidades 
dos hospitais sempre que foi procurado nos momentos 
desafiadores vividos pelo setor nos últimos tempos. “Cada 
um aqui foi surpreendido com sua própria capacidade. 
Nós não imaginávamos tamanha capacidade de superar 
problemas como nós superamos. E imaginamos que 2022 
não será um ano fácil , será um ano de muito trabalho e 
que nós ainda vamos enfrentar um pós-pandemia não 
apenas estritamente na questão da saúde, mas na reper-
cussão econômica no nosso país e também na questão 
política”, pontuou.

 O secretário Fábio Baccheretti iniciou a discussão 
dizendo que o que espera de 2022 é que o ano não tenha 
como protagonista ou vilã, a pandemia. “Certamente es-
tamos em um momento extremamente diferente, temos 
cada vez mais pessoas vacinadas contra a Covid-19 e com
a dose de reforço. (…) Está na hora de voltarmos aos proble-
mas estruturais do Sistema Único de Saúde (SUS) e dizer 
que a Secretaria de Estado de Saúde tem dentro das políti-
cas de saúde estabelecidas, especialmente as hospitalares, 
uma grande dependência dos hospitais que são represen-
tados aqui. A gente vem tentando construir a nova política 
hospitalar, o Valora Minas – que veio estabelecendo novos 
critérios – com a humildade de saber que temos que dar 
um prazo para que esta rediscussão aconteça. Então, nós 
também temos uma resolução que garante pelos próxi-
mos três anos nenhuma perda. Por que sabemos que para 
quem vive nessa dificuldade financeira da saúde pública, 
perder qualquer real faz a diferença”, afirmou.

Nova marca da Federassantas

 A Federassantas não teria melhor ocasião
para apresentar a nova logomarca e identidade visual da
Federassantas se não o Prêmio CORE 2021. Lourdes Paiva, 
que é colaboradora da instituição há 23 anos, falou sobre 
sua história. “É acreditar no nosso setor! Acreditar que mui-
to já foi feito, mas ainda tem uma caminhada grande pela 
frente. E quando percebemos o espírito de cada um des-
ses guerreiros, que liderados pela nossa presidente e ami-
ga, continuamos a acreditar que vamos conseguir nosso 
lugar de respeito e reconhecimento do peso e do valor que 
nós temos. Tenho orgulho de fazer parte desta história”,
finalizou. A nova identidade visual foi apresentada por me-
io um vídeo que será divulgado nas redes sociais da Fede-
rassantas em breve. Os vencedores do Prêmio CORE 2021 
foram anunciados por Helder Yankous e Kátia Rocha, que 
como das outras vezes, se emocionou.

Confira os nove projetos finalistas:

Eixo Melhoria de Processos / Sustentabilidade 
econômico-financeiro

 • Projeto Sistema de controle da vacinação con-
tra COVID-19 e Pesquisa – Alessandra Bastos – Especialista 
em Pesquisa Científica – Analista Administrativa de Custos 
– Hospital Márcio Cunha (Ipatinga)
 • Projeto Painel de Controle Estratégico como for-
ma de Gestão a Vista Hospitalar – Fernanda Del Ducca dos 
Santos – Analista Administrativa de Custos – Santa Casa de 
Itajubá
 • Projeto Giro de Leitos: dê 1 alta e salve 2 vidas 
– Sammya Antunes – Gerente do Núcleo Interno de Regu-
lação – Santa Casa Montes Claros

Eixo Qualidade Assistencial/Segurança do Paciente

 • Projeto CME com qualidade e segurança: um 
sonho de 30 anos – Aurecília Figueiredo Garrocho Ottoni 
Vieira – Gerência de Enfermagem – Hospital Nossa Senhora 
dos Anjos (Itambacuri)
 • Projeto Linha AVC: ciclo de melhoria projeto ter-
apêutico singular – Jhoyce Silva Pereira – Gerente Assisten-
cial – Santa Casa Montes Claros
 • Projeto Redução de erros de dispensação de ma-
teriais e medicamentos – Sidiney Vilela de Carvalho – Far-
macêutico – Santa Casa de Passos

Eixo Humanização/Experiência do Cliente

 • Projeto Plano de Gestão com pessoas – José 
Marcelo de Azevedo – Gerente de Pessoas – Complexo Hos-
pitalar São Francisco de Assis
 • Projeto Acolher – Ana Paula Carvalho Gestora de 
Projetos – Assistente Social e Josinette Campos Carvalho 
Oliveira – Gestora de Pessoas – Santa Casa de Itajubá
 • Projeto Reconstrução do complexo aréolo-ma-
milar pós-tratamento de câncer de mama com tatuagem 
tridimensional (3D) exclusivo – Lucia Aiko Hamaji Homma 
– Coordenadora do Serviço de Mastologia – Complexo Hos-
pitalar São Francisco de Assis

Use o QR Code para 
assistir ao video do
evento na integra
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146 Solicitações de renovação/concessão do CEBAS

SUPORTE AOS FILIADOS:
ASSESSORIA TÉCNICA DA FEDERASSANTAS

ASSESSORIA AO CEBAS

A Assessoria Técnica da Federassantas é um setor que tem como objetivo assessorar os filiados 
nos diversos assuntos referentes à Gestão SUS. Desenvolvendo estudos de cunho coletivo para 

fortalecimentos dos filantrópicos e ações individuais de acordo com as demandas
institucionais. Entre as principais atribuições destacam-se:

NÃO FILIADOS

DEFERIDO NÃO DEFERIDO

FILIADOS

DEFERIDO NÃO DEFERIDO
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Assessoria no processo
de renovação contratual
junto aos entes públicos:

Esclarecimento a instituições no que se refere à 
elaboração do ajuste público a ser formalizado 
com o gestor local do SUS, de acordo com as
diretrizes da política de contratualização, com

objetivo de fortalecimento das ações que
visem o alcance do equilíbrio econômico.

Política Hospitalar
Estadual Valora Minas:

Esclarecimento sobre as diretrizes
das legislações vigentes, alterações

realizadas em relação a política
hospitalar e programas já instituídos.

Referencial
Federassantas

Monitoramento de
repasse dos programas

estaduais

Acompanhamento dos repasses
realizados pelas esferas estadual e
federal, bem como a orientação na

execução e prestação de contas destes.

Disponibilização de ferramenta que
contém informações e indicadores da
saúde, com o objetivo de otimizar o
desempenho hospitalar e fornecer 

parâmetros para os gestores
desenvolverem estratégias e

tomada de decisões;

Assessoria
ao CEBAS

Monitoramento das
Emendas Parlamentares

Orientação para renovação,
supervisão, cancelamento e

indeferimento da Certificação
em filantropia (CEBAS).

Divulgação dos prazos para indicações, assim 
como acompanhamento e publicidade diária das 
Emendas Parlamentares Federais e Estaduais que 

possuem publicações destinadasàs Instituições 
Filiadas. Acionamento dos órgãos e responsáveis 
para garantir o repasse dos recursos para às Insti-
tuições e, a partir dos instrumentos formalizados,

orientações para a execução dos recursos.
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HBS de Governador Valadares
conquista Acreditação Plena, 
título considerado o
“ISO da Saúde”
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O Hospital Bom Samaritano (HBS), mantido pela
 Beneficência Social Bom Samaritano (BSBS), con-
quistou, pela terceira vez, a Acreditação Hospitalar - desta 
vez em Nível Pleno. O título é considerado a “ISO da Saúde” 
e, dos mais de 6.000 hospitais em todo território nacional, 
apenas 95 possuem a certificação neste nível, entre os
filantrópicos, 16 sendo o HBS um deles.

 A certificação é concedida pela Organização Naci-
onal de Acreditação (ONA), instituto que mede a qualida-
de do atendimento de saúde. Graças ao processo de aval-
iação da estrutura e das unidades de serviço em saúde é 
possível garantir uma assistência de qualidade aos pacien-
tes, com segurança e organização. “A certificação é reflex-
odo empenho de todas as equipes e ressalta ainda mais 
a qualidade dos nossos serviços” comenta Samilly Januth, 
gerente de qualidade do HBS e responsável pelo processo 
de certificação internamente.
 
 O resultado de todo o empenho chegou em 2019, 
quando o HBS conquistou pela primeira vez o Nível I, já em 
2020 reconquistou o mesmo nível e, em 2021 deu mais 
um passo e avançou para o nível II. “Nos empenhamos para 
melhorar a qualidade dos cuidados oferecidos aos paci-
entes e proporcionar um ambiente mais seguro. Isso nos 
trouxe agilidade para trabalhar. A ONA 2 é resultado da 
mobilização de todos os setores do hospital que trabalha-
ram para manter o que já havíamos conquistado e avançar 
ainda mais” explicou Januth.

 A acreditação chegou para coroar o trabalho de 
tantos profissionais envolvidos diariamente no fortaleci-
mento de assistência segura e acolhedora. O Superinten-
dente Administrativo Elvis Deivis Andrade, destaca que 
apesar de pouco conhecido, o termo acreditação é sinôni-
mo de excelência e que quem ganha é toda comunidade 
do Vale do Rio Doce. 

“Não significa apenas que estamos prestando o aten-
dimento da maneira correta, vai além, a conquista 
reitera que nossa instituição está sempre na busca 
contínua pela melhoria. Hoje a pessoa recebe o atendi-
mento, o protocolo é realizado, avaliado e melhorado”, 
explica Andrade.

O processo de certificação

 Ter o selo de acreditação hospitalar é agrande 
meta para quem presta serviços de saúde. Considerado o 
ISO da Saúde, atesta que a instituição segue rígidos proto-
colos de segurança e qualidade, buscando sempre o mel-
hor atendimento a todos.

 

Hospital Bom Samaritano
de Governador Valadares
conquista Acreditação
Plena, título considerado
o “ISO da Saúde”

Com a Acreditação o HBS faz parte do grupo
de hospitais brasileiros que adotam protocolos
internacionais de segurança
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 Para o nível I, foi exigida a criação de um planeja-
mento estratégico, abrangendo todos os requisitos para a 
atividade e garantindo a melhoria do serviço prestado. Em 
2015, o Hospital Bom Samaritano deu início ao processo 
implementando, naquele ano os 5S (senso de arrumação, 
senso de ordenação, senso de limpeza, senso de higiene e 
saúde e o senso da autodisciplina) alterando toda a rotina. 
“Desde simples hábitos no administrativo, como por 
exemplo a ordenação de pastas, documentos, padroni-
zação de etiquetas, arquivos, passando pela conscien-
tização sobre a importância de manter os ambientes 
limpos, desde quem visita o hospital até o fornecedor 
que utiliza nosso espaço para entrega de materiais, 
até conseguirmos criar um padrão de organização”, 
explica Januth gerente de qualidade do hospital.

 Outro passo foi o mapeamento do relacionamen-
to/práticas de trabalho de todos os setores, desde cozinha, 
farmácia, almoxarifado, recepções, etc. A partir daí, os co-
laboradores conseguiram visualizar melhor quem é seu
cliente, quem é o seu fornecedor e como ele se comporta. 
Isso gerou uma melhora significativa nas atividades.

 A terceira etapa para a acreditação foi o gerenci-
amento de riscos, toda a equipe foi incluída no processo, 
verificando as probabilidades de risco, a gravidade e o
que poderia ser feito para evitar que ocorra.

 No Nível II foi preciso definir as metas para cada 
setor, seguindo os padrões ONA de gestão integrada, com 
processos ocorrendo de maneira fluída e com ampla inte-
gração entre os setores do hospital “O HBS cumpre todas 
as exigências para a certificação com aproveitamento de 
80%, meta que é obrigatória”, afirma Januth.

 O processo de certificação

 Mantido pela Beneficência Social Bom Samarita-
no, que há 73 anos trabalha em prol da saúde dos valada-
renses e demoradores dos mais de 85 municípios de todo 
Vale do Rio Doce, o Hospital Bom Samaritano está em 
pleno funcionamento há 21 anos (completa 22 em Maio
de 2022), mas desde 1998 presta o serviço de combate ao
câncer na cidade (23 anos como hospital do Câncer de
Governador Valadares).

 É considerado um Complexo Hospitalar, tem cerca 
de 1.250 colaboradores (incluindo os serviços terceirizados) 
e é responsável por cerca de 40% dos leitos hospitalares da 
cidade.

 O HBS teve em 2021, 88,53% dos seus atendimen-
tos voltados para pacientes encaminhados pelo SUS o que 
reforça seu caráter filantrópico e os outros 11.47% de aten-
dimentos restantes são de convênios, particulares e filan-
tropia.

 Números de 2021, registrados no Relatório de
Gestão da mantenedora, mostram que foram realizados
8.054 internações hospitalares e 310.479 atendimentos
ambulatoriais.

 O Hospital Bom Samaritano conta com residên-
cia médica, autorizada pelo MEC, nas áreas de Cardiologia
gia, Nefrologia, Otorrinolaringologia, Intensivista e Oncolo-
gia Clínica e tem convênio com a Universidade Federal de 
Juiz de Fora e com a Univale, ambos para garantir espaço 
de estágio aos estudantes, cumprindo seu papel e sua 
missão junto à comunidade onde está inserido.

 E considerado referência em alta complexidade 
para toda a região nas áreas de Oncologia, Nefrologia, Ciru-
rgia Bariátrica, Ouvido Biônico, Cardiologia, Traumatologia e 
Ortopedia, sendo todos serviços os credenciados pelo SUS e 
administra UPA 24h considerada Tipo III de Complexidade 
Intermediária (100% SUS).

Fonte: Dados do Relatório de Gestão de 2021
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Receita digital
inteligente:
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estratégia para otimizar
a gestão hospitalar, agilizar
o atendimento e impulsionar
a transformação digital da saúde
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35 toneladas em papel é o total que, desde 2017, hospi-
tais e clínicas de todo o Brasil, parceiros da Nexodata, 
pouparam ao digitalizarem suas receitas médicas. O dado 
é significativo e representa um impacto positivo para
os processos de sustentabilidade e otimização da gestão
hospitalar. Ainda assim, essa é apenas uma das vantagens
por trás da transformação digital e da digitalização das
receitas.

 De forma geral, ao setor, a adoção da tecnologia 
tem representado uma mudança cultural profunda que 
culmina com processos e fluxos digitais mais seguros e efi-
cientes, contribuindo para facilitar e descomplicar a vida
dos profissionais da saúde e dos pacientes, em sua jornada 
de tratamento. Sob a ótica assistencial, a digitalização, no 
caso da Nexodata – e agora Mevo –, transforma a experiên-
cia de prescrição porque possui mecanismos de apoio e 
suporte à decisão clínica (Clinical Decision Support), facil-
itando o dia a dia do prescritor e levando mais segurança 
para o paciente, identificando e apontando quaisquer ti-
pos de alergias e interações medicamentos antes da re-
ceita ser emitida, mitigando possíveis erros.

 Integrada aos principais HIS e PEP do mercado,
a Mevo Receita Digital também pode oferecer inúmeros
elementos de apoio para que a gestão de grandes hospi-
tais e instituições de saúde possa, por exemplo, acompan-
har a aderência do paciente ao tratamento e até auxiliar 
na padronização de protocolos clínicos.
 
 “Quando a Nexodata foi fundada, pensamos
em uma solução democrática para o Brasil, com o de-
sejo de atingir seus mais de 200 milhões de habitantes, 
entendendo os desafios do segmento e as característi-
cas regionais. Pelo nosso modelo comercial, não há in-
vestimento por parte da instituição de saúde.

Portanto, entendemos que nossa contribuição pode 
ser significativa para as Santas Casas parceiras da Fe-
derassantas. Nós não só ajudamos na digitalização e 
em uma drástica redução de impressão de documen-
tos, como também passamos a contribuir com novos 
dados estruturados, que auxiliam em uma nova for-
ma de atendimento assistencial, ou seja, alta tecno-
logia para a tomada de decisão baseada em dados. 
Atualmente, temos uma dificuldade de cruzar dados 
de geolocalização, essenciais para gestão da saúde 
pública, com os dados relacionados à assistência 
médica prestada ao cidadão. Estruturando dados 
de receituário, pedidos de exame, atestados, conse-
guimos contribuir significativamente com a atenção 
primária e secundária como um todo. Já na perspecti-
va do paciente, podemos contribuir significativamente 
com o engajamento ao tratamento e uma redução 
considerável com os gastoslogísticos, principalmente 
a pacientes crônicos e que demandam um tratamen-
to contínuo”, explica César Giannotti, diretor de operações 
da Mevo.

 Descomplica: nova fase para uma saúde em trans-
formação De fato, recentemente, durante a pandemia da
Covid-19, todos os setores da economia viveram uma acel-
erada transformação digital. E isso não foi diferente na 
saúde, uma das áreas mais impactadas com todo este 
processo vivido mundialmente. As crescentes demandas e 
necessidades da sociedade exigiram propostas inovadoras 
das healthtechs, que trouxeram soluções para gargalos já 
latentes.

Receita digital inteligente:
estratégia para otimizar a gestão
hospitalar, agilizar o atendimento
e impulsionar a transformação
digital da saúde

Em nova fase, Nexodata amplia integração
com soluções que descomplicam a vida de
prescritores, farmacêuticos e pacientes
e passa a se chamar Mevo
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 O setor se aqueceu ainda mais. Prova disso foram 
os crescentes investimentos nas startups de saúde. Se-
gundo dados recentes do Distrito, apenas em janeiro de 
2022, as startups de saúde receberam US$10,9 milhões em 
investimentos. Desse total, 98,5% foi para a categoria de 
telemedicina, área que, por conta da sua possibilidade de 
atendimento remoto, tem despontado – segundo a Fede-
ração Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde), desde 
abril de 2020, já foram realizados mais de 6,5 milhões de 
atendimentos em telemedicina. Um número que não para 
de crescer.

 Este boom vivido por todo o setor de saúde fez com 
que a Mevo encontrasse uma oportunidade de negócio ao 
ampliar sua atuação, oferecendo novos serviços. “Na práti-
ca, nós aprofundamos nosso olhar sobre o quanto a pre-
scrição está no centro da transformação digital da saúde e 
como ela pode ser uma das saídas para novos passos rumo 
a níveis mais altos de interoperabilidade. A todo tempo es-
tamos refletindo sobre como podemos aprimorar a inte-
gração da jornada do tratamento do paciente, principal-
mente entre os diferentes sistemas tecnológicos das insti-
tuições de saúde, mas também, do diagnóstico à dispen-
sação do medicamento pelo farmacêutico”, complementa 
Giannotti.

 Nessa evolução do setor e do negócio, a empresa 
sentiu necessidade de também se transformar, assumindo 
um novo posicionamento de mercado, mais alinhado ao 
seu propósito atual: atuar como plataforma de saúde que 
descomplica a vida das pessoas – de prescritores, médicos
e farmacêuticos até os pacientes. Para isso, a empresa dei-
xou de lado o nome Nexodata e passou a se chamar Mevo. 
Mas essa mudança foi muito além do nome. A assinatura 
de marca “mais saúde, menos complicação” é a diretriz de-
sta nova fase, atualizando toda a identidade visual, verbal, 
cultura, posicionamento, além do portfólio de produtos e
estratégia de negócios da empresa.

 “A nossa tagline reflete a estratégia de tornar
a marca mais humana, trazendo o paciente para o
centro, na linha do conceito de customer centricity.
Por isso, queremos que nossa marca fale de forma
mais humanizada, simples e próxima com os nossos 
diferentes públicos. Até então, havíamos percebido
que o mercado de saúde tende a usar uma lingua-
gem um tanto complexa mesmo para os próprios 
profissionais, mas, principalmente, para os
pacientes”, explica Vinicius Lotti, head de
marketing da Mevo.

 Para seguir com seu plano de descomplicar a 
saúde tanto para os profissionais, como para os pacientes, 
a Mevo adotou uma estratégia de marca e negócios que 
prioriza promover conexões com seus públicos de forma 
direta e prática, por meio de uma linguagem clara. Isso se 
traduz pelos seus produtos para grandes hospitais, opera-
doras e empresas do setor, que visam levar mais saúde por 
meio de serviços fáceis e simples de usar, e que descom-
plicam o fluxo da prescrição médica, etapa da jornada de 
saúde que, para a Mevo, está no cerne da transformação 
digital.

 “Enquanto muito se fala sobre inovação e tecnolo-
gia, nós optamos por outro caminho. E isso porque enten-
demos que a tecnologia e a inovação não são o fim, mas 
o meio. Na prática, o que a gente fez foi dar luz ao que a 
Mevo entrega para as pessoas, que é descomplicar a vida 
delas. Por isso, dizemos que nosso desafio se ampliou e
cresceu. Agora, ficou bem mais palpável o que a Mevo
entrega ao mercado, oferecendo uma melhor experiência 
em saúde, que facilita a vida das pessoas, sejam elas
profissionais ou pacientes”, compara Lotti.

 Para escalar a operação, além de apostar na in-
teroperabilidade de sua solução de receita médica digital, 
a Mevo decidiu também oferecer novas soluções que tor-
nam seu serviço mais completo. Na prática, quando o paci-
ente recebe uma Mevo Receita Digital, além de poder usar 
sua receita presencialmente em qualquer farmácia do
Brasil que tenha acesso à internet, ele também tem a op-
ção de comprar seus medicamentos online. Pela interface 
mobile da Mevo, o paciente possui a opção de acessar, de 
forma segura, um ambiente digital com as mais diferentes 
opções de farmácias pelas quais ele consiga comprar
os medicamentos prescritos pelo médico, em sua
receita digital.
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 Acompanhar a transformação digital é imprescin-

dível para todos os segmentos. E não seria diferente para 

a área da saúde. É preciso estar conectado e atento às no-

vas tendências.

 Nos últimos anos, a SPDATA vem investindo em

pessoas, capacitação, desenvolvimento e novas tecnolo-

gias, assumindo seu propósito de incentivar e participar 

da transformação digital de seus clientes, promovendo 

grandes impactos positivos para o setor.

 A SPDATA está a todo tempo, pesquisando e 

buscando veemente por melhorias que tragam mais 

benefícios. Nosso foco é proporcionar menos impacto 

digital para as instituições durante todo o processo de 

transformação. Queremos trazer mais facilidade e agili-

dade para a rotina dos hospitais. Por isso, já estamos tra-

balhando o desacoplamento de alguns micros serviços 

do SGH. Trata-se de um trabalho minucioso e complexo, 

que está sendo feito pouco a pouco. Tudo isso, pensando 

na melhor experiência de nossos clientes.

 Destacamos também, que o nosso SGH possui

Certificação de S-RES SBIS NGS2 que comprova a quali-

dade dos sistemas de informação em saúde, garantindo a 

privacidade e confidencialidade da informação de saúde 

dos cidadãos e atendendo à legislação brasileira sobre 

documentos eletrônicos.

 Evolução, tecnologia, INOVAÇÃO! Na SPDATAé

assim, queremos estar cada vez mais próximos dos

nossos clientes. O nosso relacionamento é a base

para irmos mais longe, impulsionando negócios,

na busca por soluções tecnológicas, inovadoras e

personalizadas.

Por: Silmara Oliveira e Fabiana Daher
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O Centro de Educação Continuada oferece
cursos de capacitação e atualização para
profissionais de diversos setores da saúde,
atendendo desde a área de higienização
hospitalar até o setor administrativo.

O CEC possibilita o ensino a distância
com qualidade e excelência, visando
conforto e praticidade para os alunos.

No CEC
você investe
em conhecimento
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A tabela
TUNEP:
é a solução
para os hospitais
filantrópicos?
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A tabela TUNEP é a solução
para os hospitais filantrópicos?
Em cada canto deste País certamente os gestores dos mais de 1800 hospitais 
filantrópicos já sofreram o “assédio” para a propositura de demandas perante
o Poder Judiciário que ficou conhecida como “ação judicial da Tunep”.

A maioria destas ações têm sido propostas na Justiça
 Federal, em Brasília, e buscam, em linhas gerais, a 
reversão do desequilíbrio econômico-financeiro dos con-
tratos dos hospitais filantrópicos que participam de forma 
complementar ao Sistema Único de Saúde – SUS. Estas 
ações propostas a partir de 2013 não mais buscam propria-
mente a diferença da aplicação da Tunep em favor do hos-
pital, mas do IVR – Índice de Valorização do Ressarcimento 
(RN n° 367, de 18 de dezembro de 2014)  que representa 
um multiplicador sobre a conta SUS fechada (AIH, APAC, 
BPA) no parâmetro de 1,5, ou seja, incrementando 50% 
sobre o valor da Tabela que figura, portanto, como o 
parâmetro indenizatório de ressarcimento ao SUS pe-
las operadoras de planos de saúde na medida em que 
o seu usuário demanda a rede pública ou contratada do 
SUS. 

 Assim, os Tribunais têm entendido que, com fun-
damento especial nos princípios constitucionais da isono-
mia, razoabilidade e proporcionalidade, e na aplicação do 
art.26 da Lei 8080/90, a União deveria pagar ao prestador

de serviços com fundamento no mesmo critério que adota 
quando busca o ressarcimento dos cofres públicos em face 
de operadoras de planos de saúde, admitindo que este se-
ria, minimamente, um justo parâmetro de remuneração.

 Há 22 anos, quando comecei minha trajetória no 
SUS, logo nos primeiros meses de atuação em uma enti-
dade representativa do setor hospitalar em Minas Gerais, 
já me instigava saber como eram pactuados os preços 
dos contratos firmados pelos hospitais com Estados e 
Municípios na prestação de serviços ao SUS, sendo que a 
resposta era sempre a mesma: o Hospital não define va-
lores dos serviços prestados, estes são precificados pelo 
Ministério da Saúde. 

 E nestas duas décadas de intenso trabalho na 
representação do setor, inclusive na via judicial, sempre 
pautei junto aos nossos hospitais a necessidade de 
apurarmos a real necessidade de recursos para se 
equacionar, minimamente, os custos (diretos e indire-
tos) do serviço contratado pelo Poder Público.

Kátia Rocha -
Presidente Federassantas 
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Em 2006, inclusive, cheguei a confeccionar ação coletiva 
em prol do segmento buscando que o Judiciário determi-
nasse ao Poder Público que estabelecesse um índice que 
permitisse uma atualização monetária da Tabela Nacional 
de Procedimentos posto que esta, na prática, em razão do 
preceito inserto no art.26 da Lei 8080/90 se transformou 
não apenas em fonte principal de pagamento de presta-
dores privados que atuam de forma complementar, mas 
a fundamental base definidora de repasses fundo a fun-
do na parte ambulatorial e hospitalar, contrariando, clara-
mente, o disposto na Lei Complementar 141 que dispõe 
sobre os critérios para rateios de recursos entre os entes 
federados para o SUS. Saliente-se que tal ação judicial se 
encontra há mais de 10 anos no TRF da primeira região 
aguardando julgamento.

 Em meio a esta jornada tive acesso a docu-
mentos do Ministério da Saúde reconhecendo o déficit 
de remuneração existente na referida Tabela Nacional
de Procedimentos, bem como que os vários incremen-
tos criados sob a denominação de incentivos em prol 
dos Hospitais Filantrópicos tiveram a finalidade de 
minimizar este déficit e propiciar melhorias na quali-
dade dos serviços. O Ministério da Saúde, em docu-
mentos oficiais, ainda relata que para alguns prestado-
res que evidenciaram o custo real de suas atividades, por 
meio de seus gestores públicos contratantes, ainda tem 
adotado um parâmetro de repasse diferente da referida 
Tabela, sob a denominação de incentivo de orçamen-
tação global, sendo que neste caso, ainda assim, apenas 
repassa 70% do custo real apurado (Relatório de Auditoria 
Anual de Contas - Relatório n. 201305858 do processo n° 
25000049692201348).

 Ao ter conhecimento da ação judicial precurso-

ra da tese conhecida como “Tunep” pude constatar que 

o primeiro julgamento favorável foi proferido em prol de 

um hospital com fins lucrativos de pequeno porte e, desta 

feita, aqui residem as primeiras observações de extrema 

importância que pretendo fazer neste breve relato, posto 

que no decorrer destes anos o Ministério da Saúde nun-

ca adotou para tais empresas hospitalares valores finan-

ceiros incrementais sobre a Tabela Nacional como o fez 

com os Filantrópicos.

 Como já salientei, sempre busquei encorajar nos-
sos gestores públicos e de hospitais filantrópicos a superar 
ou mesmo enfrentar os graves problemas oriundos desta 
relação contratual que nunca se lastreou minimamente 
nos custos reais dos serviços contratados, em completa 
inobservância do art.26 da Lei 8080/90, figurando muitas 
vezes o gestor público contratante (municipal ou estadual) 

como mero repassador dos valores insatisfatórios fixados 
pela gestão nacional. E a história, nas últimas décadas, 
revelou a ineficiência deste modelo, posto que boa parte 
dos hospitais remunerados apenas no parâmetro federal 
acumularam dívidas especialmente com fornecedores, 
trabalhadores, bancos e o fisco, muitas destas impagáveis 
se mantido o mesmo formato de remuneração.

 O SUS, assim, se revelou na seara hospitalar ex-
tremamente fragmentado, posto que na ausência do 
cumprimento do dever legal da União Federal quanto a 
definição dos parâmetros remuneratórios devidamente 
fundamentados, nos moldes do artigo 26 da Lei 8080/90, 
inúmeros modelos de pagamento e cobertura se delinea-
aram junto aos Hospitais na medida da capacidade dos 
gestores públicos contratantes Estaduais e Municipais. 
Todavia, não obstante a nítida relação de prestadores de 
serviços públicos mediante remuneração, a maioria dos 
“complementos” para a mínima viabilização financeira ou 
redução dos prejuízos impostos pelo parâmetro federal, 
não se deram, na maioria dos casos, de forma claramente 
agregadora da relação jurídica contratual de base. 

 Assim, não obstante este não ser o intento do Hos-
pital, para uma mesma relação jurídica de prestação de 
serviços a Instituição costuma se vincular a um instrumen-
to principal (que deveria ser o contrato) e, ainda recebe re-
cursos denominados equivocadamente de transferências 
voluntárias (como Programas Estaduais de incrementos 
financeiros, subvenções ou auxílios financeiros municipais 
na forma de convênio e emendas parlamentares) para o 
custeio dos mesmos serviços que recebem as insuficien-
tes transferências federais. E nada disso ocorre por acaso 
e, sim, pela necessidade de manutenção das atividades 
hospitalares, todavia tais medidas não ordenadas para a 
noção do custo real acabam se pulverizando e nem sem-
pre satisfazem as necessidades financeiras para a justa 
remuneração dos serviços. Mas o que é fato, na maioria 
dos Hospitais Filantrópicos, nos serviços da média com-
plexidade, em que a defasagem da Tabela Nacional é 
absurda, os valores não se pautam exclusivamente nes-
ta referência federal, no entanto, mesmo com valores 
adicionais, diante da inexistência de uma matriz nacio-
nal de custos reais mínimos, a lógica da remuneração 
se consolida em parâmetros não isonômicos para um 
mesmo pacote de serviços em face de cada uma das 
Instituições.

 Friso que em 2005 o Ministério da Saúde adotou, 
ainda, um novo modelo de remuneração para os serviços 
da média complexidade, de modo a afastar o pagamento 
por produção, ou seja, por unidade de serviço, e, assim, 
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implementou um novo parâmetro em que os serviços seri-
am “orçamentados” mediante acréscimos financeiros nos 
valores da média de produção de serviços com fulcro na 
Tabela Nacional de Procedimentos, valendo-se da deno-
minação de incentivos para tais valores adicionais.

 Assim, vários foram os incentivos, merecendo 
destaque o IAC – Incentivo de Adesão à Contratualiza-
ção – que desde 2013 passou a representar um acrésci-
mo de 50% sobre a série histórica de produção de 
serviços (ano base 2012/13), bem como os incentivos 
das Redes Temáticas que, por exemplo, praticamente 
triplicaram em 2011 o valor previsto na Tabela Nacional
para Clínica Médica, Cuidados Continuados, tendo 
acrescido um percentual aproximado de 70% na diária 
de UTI. O Ministério ainda criou valores fixos para incorpo-
ração no custeio dos hospitais classificados como referên-
cia nas Portas Hospitalares de Retaguarda da Urgência e 
Emergência. Todavia, por outro lado, é forçoso reconhe-
cer que o Ministério da Saúde, apesar de criar os referi-
dos valores incrementais sobre a Tabela Nacional de 
Procedimentos, deixou no decorrer do tempo de, mini-
mamente, aplicar índices de atualização monetária 
anual em face destes valores, o que provocou a deteri-
oração dos valores novamente no decorrer do tempo.

 Neste aspecto, cumpre dizer que os contratos 
firmados por Municípios e Estados promovem uma ver-
dadeira indexação da remuneração e possíveis reajustes 
aos parâmetros federais, sendo que na ausência de uma 
ação contundente da gestão nacional o que se consta-
ta é um complemento congelamento no tempo dos va-
lores praticados contratualmente. Outro fato inconteste é 
que os Hospitais Filantrópicos de longa data se dedicam 
a prestação de serviços públicos, muito antes da própria 
criação do SUS com a CF/88, o que torna patente a carac-
terística singular de serem prestadores de serviços, na ma-
ioria dos casos, desde a própria criação do SUS, mediante 
contratos que se pautam essencialmente nas bases fede-
rais da Tabela Nacional e seus incrementos financeiros, 
sem qualquer atualização monetária periódica.

 O que se busca alertar os gestores hospita-
lares em todo o Brasil é que atualmente o parâmetro 
IVR favorece muito mais às operadoras de planos de 
saúde que os Hospitais Filantrópicos, caso se tornasse 
o parâmetro de remuneração do serviço SUS na média 
complexidade para boa parte dos Hospitais, posto que 
significaria um retrocesso ao modelo de pagamento 
por produção e, ainda, em parâmetros inferiores para 
os Hospitais Filantrópicos que são contemplados com 
os recursos incrementais do Ministério da Saúde.

 Ora, é preciso que o Hospital que aciona todo o 
aparato do Poder Judiciário saiba se o que realmente 
busca é a solução da patente situação de desequilíbrio 
econômico-financeiro do seu ajuste com o SUS ou se, por 
falta de orientação, não estará postergando uma verdadei-
ra solução para o problema que enfrenta desde a origem 
de sua participação no SUS. Quando analisei os pagamen-
tos recebidos de origem federal na média complexidade 
por hospitais com mais de 100 leitos, pude constatar que a 
maioria já é contemplado com valores que representam o 
faturamento com base na Tabela Nacional de Procedimen-
tos SUS, mais 70% em média de recursos incrementais do 
gestor nacional. Ora, como pode o hospital requerer, 
com fulcro na Tabela IVR (conhecida por todos como 
Tunep) o multiplicador de 1,5 sobre a tabela nacional 
quando já recebe valores superiores a este parâmetro 
de recursos federais, sem considerar, ainda, os recur-
sos Estaduais e Municipais?

 Outra ponderação apropriada que faço reside na 
urgente necessidade de revisão do referido parâmetro da 
ANS (Agência Nacional de Saúde) de ressarcimento ao 
SUS perante as operadoras de planos de saúde, posto que 
exigir a título de indenização das operadoras o importe de 
1,5 da conta faturada para o SUS se mostra, na maioria dos 
casos danoso aos cofres públicos, o que merece uma atu-
ação primorosa e urgente do Ministério Público Federal e
Tribunal de Contas da União. Isto porque, quando se bus-
ca o extrato da conta faturada nos sistemas oficiais do 
Ministério da Saúde não se detectam os recursos incre-
mentais federais criados para reduzir o déficit da referida 
Tabela Nacional, o que induz muitos atores, que não con-
hecem com profundidade o sistema atual de pagamento 
dos hospitais filantrópicos, a acreditar que estes recebem 
exclusivamente a Tabela em questão. Frise-se que os referi-
dos incentivos também não resolveram a questão da justa 
remuneração, tanto é assim que àqueles gestores Estadu-
ais e Municipais que possuem compreensão e responsabi-
lidade com o SUS promovem complementos (de maneira 
não ordenada) financeiros para minorar o déficit federal.

 Já na alta complexidade é forçoso reconhecer 
que a sistemática de remuneração dos hospitais 
filantrópicos permaneceu no modelo de pagamento 
por produção, ou seja, por unidade de serviço, sem va-
lores incrementais. Assim, a Tabela Nacional do Ministério 
da Saúde ganha destaque como a principal fonte de re-
muneração destes serviços, sendo plausível a tese defen-
dida atualmente nos Tribunais, se o hospital não recebe 
para tais serviços valores adicionais de recursos Estaduais 
ou Municipais, o que se apresenta mais comum apenas na 
média complexidade. 
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 O potencial de repercussão destas ações, conside-
rando o recurso financeiro atualmente destinado pelo 
Ministério da Saúde representa, tem como parâmetro o 
valor aproximado de 30 bilhões de reais, de serviços re-
alizados por instituições públicas e privadas com base na 
Tabela Nacional, sendo que deste valor global foi deduzi-
do o importe referente aos incentivos destinados exclusiv-
amente para os hospitais filantrópicos. Ou seja, uma saída 
vitoriosa, em definitivo da tese de equiparação do ressar-
cimento ao SUS (IVR) como parâmetro de remuneração/
custeio de serviços tem um potencial de impacto de 15 
bilhões por ano, ou ainda, 75 bilhões nos últimos 5 anos, o 
que praticamente representa 2 orçamentos federais para 
o custeio total anual da média e alta complexidade (com 
incentivos). Se esta se revelar uma solução estruturada e 
com segurança para o SUS e os hospitais filantrópicos que 
os nossos Poderes Legislativo e Executivo no âmbito fed-
eral se apressem para repensar a remuneração SUS e, fi-
nalmente, cumprir os comandos insertos na Lei 8080/90, 
especialmente os artigos 26 e 19U (rateio tripartite), posto 
que a solução isolada dada pelo Poder Judiciário certa-
mente acirrará os conflitos entres gestores públicos con-
tratantes e prestadores. Isto porque quando os gestores 
públicos vislumbrarem os acréscimos de recursos da esfera 
federal em seus fundos de saúde, na permanência do des-
cumprimento dos preceitos legais citados, estes acabarão 
por promover, ainda, uma retração de suas participações, 
mesmo que insatisfatórias, a título de complemento de re-
muneração (base federal) em prol destes prestadores.

 Todavia, é certo que os Tribunais ao utilizarem 
como fundamento basilar para as decisões favoráveis aos 
Hospitais a necessidade de se afastar práticas que des-
respeitam os princípios constitucionais da isonomia, ra-
zoabilidade e proporcionalidade, além do art.26 da Lei 
8080/90, abrem um leque considerável de possibilidades 
para reversão do déficit SUS diante da existência de várias 
práticas remuneratórias desiguais praticadas pelo próprio 
Ministério da Saúde em prol das Instituições Filantrópicas 
que pagam por um mesmo serviço contratado valores di-
erenciados sem qualquer fundamentação válida de ori-
gem técnica ou normativa.

 O que mais desejo e lutei, até hoje, pelos hos-
pitais filantrópicos e pelo SUS em nosso País, sempre 
foi a justa e equânime distribuição de recursos finan-
ceiros que viabilizem serviços de saúde com segurança 
e qualidade para o cidadão, e que a União assuma o 
seu papel de organizador de um sistema verdadeira-
mente único e universal, garantindo-se equidade de 
acesso não apenas na rede pública, mas também na 
rede privada contratada. Sempre trabalhei para realizar 
o anseio de que nossas instituições

 É certo que o Poder Judiciário desponta, em um 
cenário de omissão da gestão nacional do SUS, como um 
caminho válido e necessário para afastar ilegalidades e ga-
rantir uma remuneração mais digna aos nossos hospitais, 
no entanto se finalmente nossos hospitais assumiram o 
protagonismo destas inciativas, que estas se traduzam em 
ações que tenham realmente o potencial para superar os 
problemas históricos e não para apenas remendar “panos 
novos em vestes velhas”, como já dizia a Bíblia em Mateus 
9:16 sob pena de se agravar os problemas crônicos.

 Vale destacar que as decisões proferidas nas ações 
TUNEP/IVR são relevantes para reduzir as deficiências 
da gestão nacional do SUS que insiste em não respeitar 
o art.26 da Lei 8080/90 desde a sua edição, a fim de af-
astar práticas remuneratórias desiguais da rede prestadora 
e que violam a segurança jurídica e isonomia que devem 
ser respeitadas perante todas as instituições pela gestão 
pública. Todavia é preciso analisar as receitas auferidas pe-
los serviços prestados, notadamente as que têm origem 
nos cofres públicos federais nos serviços de média com-
plexidade. Cito, inclusive, na oportunidade, recente inicia-
tiva do Ministério da Saúde que inaugurará a reversão de 
valores adicionais à Tabela de Procedimentos também na 
alta complexidade, na área de Cardiologia, com incremen-
tos sobre a referida Tabela que podem chegar a 75% sobre 
um determinado rol de procedimentos.

 É preciso requerer ao Poder Judiciário aquilo que 
efetivamente agregará recursos aos hospitais de forma 
perene, promovendo-se tratamento isonômico e consid-
erando a realidade de remuneração/custeio fragmentada 
praticada em cada canto deste País para que os recursos 
públicos finitos cheguem de forma devidamente distrib-
utiva aos que mais necessitam e, assim, não se incentive 
o litígio posterior entre o Ente Público contratante e o 
prestador. E arremato que qualquer valor agregado em 
prol dos Hospitais Filantrópicos que são prestadores de 
serviços de forma contínua por décadas, precisam ser 
acompanhados de, minimamente, atualização mon-
etária, posto que, de forma contrária, o problema de 
custeio inadequado jamais será superado.

 E, por fim, que o Poder Judiciário seja capaz de 
ser um garantidor da ordem jurídica para que os mecanis-
mos legais criados para se efetivar um sistema de saúde 
que garanta acesso universal seja realidade de fato, e não 
assunto apenas para teorizações jurídicas que não se re-
vertem em serviços de qualidade e respeito aos milhares 
de trabalhadores que dedicam suas vidas aos hospitais em 
todo o País. 
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 dificuldades que o sistema de saúde enfrenta, nos 
dias de hoje, para manter e melhorar o atendimento são 
evidentes em todo o país. Desafios intermináveis pesam 
ainda mais na gestão das entidades filantrópicas que estão 
sempre em busca de alternativas para equilibrar as contas.

 A GESTI Soluções conhece bem a realidade que
afeta essas entidades e, também hospitais particulares,
independentes de tamanho e recursos que movimentam.

 Há 13 anos, se dedica à análise de gestão em todo 
o Brasil, procurando adequar os recursos que cada enti-
dade dispõe e extrair daí ajustes e redimensionamentos 
que possam gerar positividade administrativa.

Atuação em Parceria

 A parceria com instituições sérias como a Federas-
santas - Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópi-
cos de Minas Gerais, comprometidas com o desenvolvi-
mento de seus associados, é um dos pilares sólidos para 
realização dos trabalhos da GESTI, reconhecidos pela se-
riedade das análises e objetividade das propostas, focados 
em geração de resultados e melhoria dos processos de 
gestão.

Santa Casa de Passa Tempo

 Com a Federassantas, que representa mais de 320 
hospitais filantrópicos, a GESTI mantém uma parceria que 
já se estende por quatro anos, com excelentes resultados

para várias instituições. A mais recente delas é o projeto 
desenvolvido para a Santa Casa de Passa Tempo, contando 
com o provedor Bráulio Gestrude de Morais e a gerente 
administrativa Síntia Aparecida Reis com suas importantes 
contribuições durante todo o projeto. 
 
 Como faz em todos os projetos, no primeiro mo-
mento a GESTI realiza um Diagnóstico Situacional, anal-
isando todos os fluxos e processos da instituição, que vão 
desde a recepção do paciente até o momento da alta, 
analisando todos os procedimentos adotados na rotina
administrativa e de atendimento, passando pela assistên-
cia, farmácia, suprimentos, faturamento, financeiro entre 
outros. apresenta o quadro situacional com proposta de 
avaliação para as lideranças das áreas e também propõe 
ações de correção e ou melhorias quando necessárias.

Procedimentos de Sucesso

 Com profissionais experientes na área da saúde, 
a GESTI destaca possíveis pontos de conflito existentes no 
dia a dia do atendimento, calcula impactos na gestão hos-
pitalar, apresenta sugestões, propõe readequações cus-
tomizadas.

 Assim como no Hospital de Passa Tempo, os re-
sultados aparecem porque as propostas GESTI contam 
com adesão e envolvimento das diretorias e provedores 
dos hospitais para a implementação com sucesso de suas 
recomendações.

Case de Sucesso!
Por: Newton Nakamura

As
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O Centro de Oportunidades e Relacionamento para
Executivos da Saúde fomenta a troca de experiências,
estudos e networking entre executivos da saúde,
visando a criação de melhorias para a gestão
hospitalar.

Acesse o site para conhecer mais e saber como ser um associado: federassantas.org.br/ 

Elabora projetos de ação de iniciativa
do próprio CORE SAÚDE

Criação de um banco de talentos com a
identificação das competências e
qualificações dos associados

Divulgação de projetos de sucesso
de seus associados e parceiros

Estudos de eficiência técnica em saúde

Publicações próprias

Divulgação de dados e análises

Elaboração de modelos de governança
das organizações de saúde

Organização de eventos, seminários e treinamentos 
que contribuam para a consecução de seus objetivos

Compartilhe experiências
com outros profissionais
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02
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04
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Projeto Piloto
Valor em Saúde

P ara elaboração do Projeto: “Aplicação do Escore de
  Valor em Saúde em 16 hospitais sem fins lucrativos 
do estado de Minas Gerais para avaliação da performance: 
um projeto piloto” utilizou-se como premissa o “Valor em 
Saúde”, termo esse que tem sido empregado para men-
surar a qualidade do serviço prestado por instituições de 
saúde de forma a se avaliar, conjuntamente, o custo atre-
lado aos serviços. Assim, vale dizer que “é um sistema de 
saúde que entrega os melhores resultados possíveis aos 
pacientes com o mais baixo custo possível” (ICHOM, 2020). 
A definição do assunto “valor em saúde” pode variar na 
doutrina, mas com a pretensão de se delimitar um con-
ceito amplo e atual, de forma objetiva e pragmática, pode 
ser descrito como uma análise dos resultados no cuidado 
assistencial, com fundamento em indicadores e parâmet-
ros de atendimento, em relação aos custos do serviço 
prestado. Segundo Porter (2010), a definição de valor em 
saúde também pode ser entendida como a determinação
de uma estrutura para melhorar o desempenho dos cuida-
dos de saúde (PORTER, 2010).

 No cenário atual pelo qual os hospitais sem fins 
lucrativos enfrentam, concretizar uma avaliação da perfor-
mance das instituições torna-se imprescindível, a fim de 
contribuir diretamente para a definição dos parâmetros de 
sustentabilidade, equilíbrio financeiro e geração de valor 
das organizações. Atualmente, no estado de Minas Gerais, 
os Hospitais Sem Fins Lucrativos representam 62,62% do 
total de hospitais no estado. Além disso, as internações 
verificadas no SUS em Minas Gerais são realizadas por 503 
hospitais públicos e privados, sendo que desta amostra 
global o recorte de hospitais que compõem o presente es-
tudo representa 14,84% do total de internações realizadas
no estado em 2021 e 3,18% do quantitativo global de hos-
pitais prestadores de serviços ao SUS (FEDERASSANTAS, 
2021). Por fim, fez-se necessária a elaboração de um proje-
to com o objetivo de propor a definição de métricas para 
medir o valor entregue pelas instituições, a fim de possi-
bilitar uma melhora na entrega do valor em saúde dessas 

instituições.

Atuação em Parceria

 Para elaboração do projeto piloto de avaliação da 
performance por meio de um Escore de Valor em Saúde 
(EVS), foram convidados os hospitais que formam o comitê 
gestor da Federassantas.

 O elenco é formado por 24 hospitais, que estão vinculados 
aos órgãos administrativos da federação, sendo: Diretoria,
Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e Coordenadorias
Regionais. Destes hospitais, 16 aderiram de forma plena
ao projeto e foram subdivididos em duas categorias, a
partir das características relacionadas abaixo:

 MACRORREGIONAL COMPLEMENTAR - MICRO-
RREGIONAL: São hospitais de relevância Macrorregional, 
que ofertam mais de 100 leitos totais e apresentam pro-
dução para todas as microrregiões da macrorregião a 
qual pertence. Além disto, estão entre os hospitais com 
maior contribuição observada nas especialidades de alta
complexidade da macrorregião (trauma, ortopedia, GAR, 
cirurgia oncológica, neurologia e cardiologia).

 ESTADUAL MACRORREGIONAL: São hospitais 
que apresentam maior contribuição percentual para a 
resolubilidade observada nas especialidades de média 
complexidade da microrregião (clínica médica, clínica 
pediátrica, cirurgia geral, obstetrícia, ortopedia) e taxa de 
referência observada. Destacam-se como macrorregion-
ais complementares aqueles que ofertam serviços de alta 
complexidade com significativa contribuição para a reso-
lutividade na região de saúde. Todos os hospitais que pos-
suem essa classificação no projeto piloto possuem mais de 
75 (setenta e cinco) leitos e ofertam mais de 60% destes ao 
SUS, além de estarem localizados em polos de micros.

 Dos 16 hospitais participantes do projeto sete per-
tencem ao grupo macrorregional complementar – micror-
regional e nove ao grupo estadual macrorregional. Os da-
dos mensurados se referem ao ano de 2019, período que 
antecedeu a pandemia provocada pela COVID-19, com 
vistas a não absorver o impacto provocado nos processos, 
condições e causas de internações, além dos desfechos 
clínicos, elementos que foram extremamente afetados 
pela maior crise de saúde dos últimos tempos.

 Ademais, a Nova Política de Atenção Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais - Valora Minas, que foi estrutura-
da a partir das metodologias e conceitos trabalhados no 
projeto piloto apresentado, utilizou-se da série histórica de 
2019 para definição do escopo assistencial e indicadores 
que serão desdobrados ao longo da execução da referida
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Indicador Domínio Peso

CÁLCULO DO ESCORE DE VALOR EM SAÚDE
 

 Para a execução do projeto piloto nas 16 instituições de Minas Gerais, utilizou-se
uma métrica validada da empresa 2iM Inteligência Médica para avaliação da performance dos
hospitais. O script elaborado e disponibilizado para as instituições pela 2iM utiliza a fórmula de

cálculo do Escore de Valor em Saúde (ABICALAFFE, 2020). Essa fórmula, permite ponderar
o Índice de Qualidade (IQ) que é medida gerada pela composição de indicadores nas
dimensões de estrutura, eficiência, efetividade, experiência do paciente e o Índice de

Custeio (IC) que representa a medida gerada pela composição de indicadores de custeio.
A 2iM adota como peso padrão 70% para o IQ e 30% para o IC. O EVS é uma escala

que vai de 0 a 5, definida com base nas avaliações adotadas mundialmente, facilitando
as comparações e as análises (ABICALAFFE, 2020). A fórmula final do EVS é representada abaixo:

EVS2iM = [IQ x p + IC x (1-p)] x 0,05

Relação de enfermagem por leito

Existência de protocolo assistencial

Taxa de ocupação

Taxa global de infecção hospitalar

Existência de educação continuada

Taxa de Mortalidade (Ajustado pelo APRDRG)

Realiza pesquisa de satisfação

Custeio Federal Total por Leito CUSTEIO 30

10

02

02

QUALIDADE 100

05

02

02

10EXPERIÊNCIA DO PACIENTE

EFETIVIDADE

EFETIVIDADE

EFETIVIDADE

EFETIVIDADE

EFICIÊNCIA 15

EFICIÊNCIA

ESTRUTURA

ESTRUTURA

ESTRUTURA

ESTRUTURA

ESTRUTURA

ESTRUTURA

EFICIÊNCIA

CUSTEIO 30

10

02

CUSTEIO 40

10

02

CUSTEIO 100

15

13

Resultado Líquido

Custo Operacional por Leito

Tabela 1 - Distribuição dos indicadores por Domínio

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADORES DE CUSTEIO

Taxa de Reinternação em até 30 Dias (Ajustado pelo APRDRG)

Existência de núcleo de segurança do paciente

Existência de gestão de custos

Taxa de Desempenho em Tempo de Permanência

(Ajustado pelo APRDRG)

Taxa de reoperação em 180 dias

Taxa de infecção relacionado à CVC (Cateter Venoso Central)

Existência do grupo gestor da qualidade com política definida
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COLETA DOS DADOS

 Após definição das métricas e dos respectivos pe-
sos de cada indicador foi solicitado aos hospitais através 
de uma planilha padrão, as informações referentes aos in-
dicadores dos domínios de Estrutura e Experiência do Pa-
ciente. Os indicadores dos domínios de Eficiência, Efetivi-
dade e Custeio foram coletados através das informações
contábeis oficias das instituições e por meio da ferramen-
ta desenvolvida pela empresa TechTrails, onde os dados 
foram extraídos da base oficial do SUS – DATASUS.

PLATAFORMA DE AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE

 A avaliação das instituições ocorreu no período de
janeiro a dezembro de 2019. Os dados coletados foram 
introduzidos em uma plataforma desenvolvida pela 2IM. 
Essa plataforma permite com que tanto a instituição 
gestora – FEDERASSANTAS - quanto cada instituição par-
ticipante possa visualizar os dados gerais, performance por 
domínio e também por indicadores. A plataforma é aces-
sada utilizando um usuário e senha específico, permitindo
assim que os gestores visualizem a avaliação geral de todos 
os hospitais participantes, e, há também a possibilidade 
de aplicação de filtros que permitem visualizar os resulta-
dos de grupos específicos (macrorregional complementar 
– microrregional e estadual macrorregional).

 As instituições participantes do projeto têm acesso 
apenas aos resultados da avaliação da própria organização. 
Entretanto, é possível que os hospitais sem fins lucrativos 
visualizem a posição do hospital na distribuição geral, con-
siderando todas instituições avaliadas.

 Para os gestores uma das principais vantagens de
consolidar os dados coletados dos hospitais dentro da 
plataforma da 2iM, refere-se à possibilidade de realizar 
uma análise global do desempenho dos indicadores, além 
de visualizarem o EVS médio de todas instituições partici-
pantes. Além disso, é possível visualizar os resultados dos 
hospitais em um período definido, permitindo acompam
nhar o comportamento ao longo do tempo.

 Cada indicador que compõe o EVS possui um 
peso atribuído, em que o resultado coletado será aplicado
na respectiva fórmula do indicador avaliado. A composição 
do EVS proposto possuía métricas pré-estabelecidas a ser-
em coletadas pelo script computacional. Portanto, para 
garantir a paridade na comparação final, a não submissão 
dos dados de um determinado indicador impacta negati-
vamente o resultado final do EVS da instituição. 

A plataforma que agrupa os dados coletados permite que 
tanto gestores quanto instituições visualizem os detalhes 
de cada indicador, que incluem: nome do indicador, fór-
mula, descrição, banda atual e desempenho.

 Todas as métricas supracitadas e toda plataforma
desenvolvida é de propriedade da 2iM. O método desen-
volvido pela empresa para avaliação do EVS podem ser 
consultados na integra no documento do Instituto de Es-
tudos de Saúde Suplementar (ABICALAFFE, 2020).

 RESULTADOS

 ESCORE DE VALOR EM SAÚDE

 A performance média do EVS do programa no 
período de 12 meses foi de 3,69. Também é possível vi-
sualizar a distribuição do EVS por grupo (macrorregional 
complementar – microrregional e estadual macrorregion-
al nos gráficos 1 e 2). No gráfico 1, quanto mais à direita e 
acima, melhor o EVS. Nota-se por meio deste gráfico que a 
maioria dos hospitais tiveram desempenho satisfatório nos 
indicadores de qualidade. Seis hospitais ficaram na área 
verde do gráfico, pois obtiveram um EVS superior a 3,33.
Observa-se que dos 7 hospitais do grupo apenas um está 
na região amarela e atingiu o EVS médio entre 1,67 e 3,33.

 Gráfico 1 - Distribuição do Escore de Valor em 
Saúde médio dos hospitais do grupo Macrorregional 
Complementar – Microrregional
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 No gráfico 2, quanto mais à direita e acima, me-
lhor o EVS. Nota-se por meio deste gráfico que a maioria 
dos hospitais do grupo Estadual - Macrorregional tiveram 
desempenho superior nos indicadores de qualidade. Oito 
hospitais ficaram na área verde do gráfico, pois obtiveram 
um EVS maior que 3,33. Observa-se que dos 9 hospitais do 
grupo apenas um está na região amarela, pois atingiu o 
EVS médio entre 1,67 e 3,33.

contrapartida, as instituições puderam observar em quais 
indicadores pode-se buscar aprimorar para alcançar me-
lhores resultados. Dessa forma, as instituições puderam 
visualizar na plataforma os detalhes desse indicador com
o objetivo de aprimorá-lo.

 Os resultados do projeto piloto desenvolvido pela 
FEDERASSANTAS em parceria com a 2iM e com o apoio 
das instituições hospitalares evidenciam que houve uma 
variação entre algumas métricas das instituições de mes-
ma categoria e entre as categorias diferentes. Também se 
notou uma tendência da aglomeração da distribuição do
EVS entre determinados hospitais. Assim, foi possível visu-
alizar se as entregas feitas estavam em consonância com o
custeio hospitalar. No eixo da qualidade, a entrega de valor
teve um bom resultado observado, portanto, após com-
provação da viabilidade de execução do projeto há uma 
necessidade de expandir a aplicação do EVS às outras ins-
tituições filiadas, a fim de possibilitar melhorias de valor 
para toda a rede.

 Conclui-se, indubitavelmente, que o presente 
método poderá ser extrapolado para 100% dos hospitais
filiados, proporcionando avaliar o cenário assistencial e os 
custos para incentivar a busca por melhorias constantes
no valor em saúde das instituições. Por outro lado, o EVS se 
mostrou também uma métrica viável de ser utilizada
para uma remuneração diferenciada frente aos hospitais.

 MELHORA DE VALOR NAS INSTITUIÇÕES

 Esse projeto piloto avaliou a viabilidade e o impa-
cto da aplicação do EVS, em que os resultados permitiram
com que os gestores visualizassem a entrega de valor dian-
te de um grupo de hospitais que representam parte im-
portante de uma rede hospitalar participante do SUS, em 

 Gráfico 2 - Distribuição do Escore de Valor
em Saúde médio dos hospitais do grupo Estadual
Macrorregional

Untitled-1   1Untitled-1   1 09/04/2021   16:11:0209/04/2021   16:11:02
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Hospital Manoel Gonçalves
amplia infraestrutura com
inauguração do complexo
José Mendes Nogueira

O Hospital Manoel Gonçalves, localizado em Itaúna,  
 presta um serviço médico de excelência e acolhe
pacientes da microrregião. Cidades como Itatiaiuçu, 
Itaguara e Piracema são beneficiadas pelos procedimen-
tos realizados no Hospital. O atendimento alcança uma 
população estimada em 385 mil pessoas, transformando a 
Instituição em uma referência regional em saúde.

 Sendo referência também em atuação de alta 
complexidade, devido ao seu Centro Oncológico, o Hospi-
tal não parou de avançar mesmo em um cenário adverso 
ocasionado pela pandemia da Covid-19. 

 No ano de 2021, um grande passo foi dado para 
o crescimento da infraestrutura: uma parceria benéfica 
entre a Família Nogueira e o Hospital Manoel Gonçalves, 
que resultou na construção do Complexo Hospitalar José 
Mendes Nogueira.

 Crescimento da estrutura física e avanço 
na melhoria dos atendimentos hospitalares

  Complexo Hospitalar possui 4 andares em uma 
área de aproximadamente 2.850 m², conta com uma infra-
estrutura moderna e confortável, dentro das exigências da 
Vigilância Sanitária e padrões recomendados para o
funcionamento de instituições de saúde.

 Ao todo, o Complexo dispõe de 31 leitos de inter-
nação para atendimento à população, ampliando a ca-
pacidade do Hospital Manoel Gonçalves para 132 leitos, 
uma expansão de 23%, possibilitando um incremento de 
900 diárias de internação por mês.

  A estrutura ainda terá uma unidade de 
CTI, hemodinâmica, cardiologia e uma nova maternidade, 
com a possibilidade de ser implementado o serviço de 
cirurgia cardiovascular. 

 Por se tratar de um período de incertezas, inúme-
ros desafios e aprendizados, a inauguração do Complexo 
Hospitalar José Mendes Nogueira é um marco e im-
prime uma nova realidade à trajetória do Hospital Mano-
el Gonçalves. São esses avanços significativos que trazem 
crescimento e impactam positivamente na experiência 
dos pacientes e na Instituição como um todo.
 
Transformações e foco no futuro

 A Instituição segue fazendo mudanças e além da 
ampliação da estrutura, está  buscando inovação em seus 
processos através da implementação de novos setores. Se-
gundo o Administrador da Instituição, Belmiro Filho, as 
transformações são fundamentais para melhorar a quali-
dade do atendimento prestado aos pacientes. “Os desafios 
na área da saúde são imensos, nossa missão é atender as 
necessidades e expectativas de nossos pacientes, prestan-
do assistência médico-hospitalar com dignidade, eficiên-
cia, ética e humanização. Para garantir o cumprimento de-
sta missão, estamos modernizando a nossa infraestrutura, 
aplicando recursos também em áreas como a Tecnologia 
da Informação e Gestão de projetos, sempre na busca da 
excelência administrativa e equilíbrio econômico-financei-
ro”, afirma.

Por: Laisa Maciel
Analista de marketing
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A evolução da digitalização:
da telemedicina à jornada
on-line do paciente

Estamos em 2022 e ainda combatemos a COVID- 19. Com 
a onda da variante Ômicron e de casos de influenza que 
atingiram fortemente as primeiras semanas do ano, a de-
manda por pronto atendimento hospitalar teve mais um 
pico importante. A incerteza do final da pandemia fará o 
nosso maior desafio manter o nível de receita do setor e se-
guir reduzindo as despesas, ajustando as capacidades dos 
hospitais evitando riscos de colapso do setor e a retomada 
para um momento de novo normal. 

  Um dos maiores aliados da evolução da cadeia de
atendimento e monitoramento de saúde é a telemedicina.
Em meio ao prosseguimento da pandemia, as pessoas es-
tão cada dia mais conectadas, gerando um volume cres-
cente de dados digitais onde, certamente, grande parte 
desse volume está diretamente voltado para os serviços 
de teleatendimento, teleconsulta e telemonitoramen-
to, a partir do acompanhamento a distância e de outros 
serviços disponíveis

 Alguns dados estatísticos mostram a importân-
cia da telemedicina no cenário atual. De acordo com um 
levantamento feito pela Saúde Digital Brasil, foram regis-
trados cerca de 7,5 milhões de teleatendimentos no país 
entre 2020 e 2021. Além disso, segundo dados da principal 
associação representante das operadoras de telemedicina 
no Brasil, os atendimentos utilizados por essa tecnologia 
cresceram consideravelmente no último mês de janeiro.

 Já o estudo feito pelo Panorama das Clínicas e 
Hospitais em 2021 mostra que 70% das instituições de 
saúde no Brasil já oferecem algum tipo de atendimento 
via telemedicina. Entre elas, 24% declararam que a adesão 
à prática digital foi total e 48% informaram que tiveram 
adesão parcial de seus profissionais. Outra tendência mui-
to forte é o avanço da segmentação do setor. Especiali-
dades como a teleterapia, telecardiologia, teleoftalmologia 
e telerradiologia devem crescer consideravelmente.

 No que se refere à aceitação, de acordo com uma 
pesquisa realizada pela Associação Paulista de Medicina 
(APM) e pela Associação Médica Brasileira (AMB) junto a 
3.517 médicos, o cenário é muito positivo. 64,3% dos médi-
cos ouvidos disseram que os pacientes aceitam e gostam-
da telemedicina, e somente 1,3% dos entrevistados afir-
mam ter resistência por parte da população. 

 A realidade digital está ao nosso alcance e o obje-
tivo é de continuar a progredir com a construção de ferra-
mentas e plataformas que aprimorem o atendimento de 
saúde, com alcance maior e mais assertivo para aumentar 
a produtividade do corpo clínico, reduzir custos da rede 
hospitalar e disponibilizar a melhor experiência aos paci-
entes e seus familiares e amigos.

 Na techtools health buscamos a valorização da 
ciência e da inovação na transformação digital do sistema
filantrópico de saúde do Brasil. Um exemplo prático é a 
nossa plataforma tecnológica digital Atende Saúde, que 
possibilita a digitalização da jornada do paciente e a pro-
moção da gestão integrada das linhas de cuidado – funcio-
nando como interface de atendimento e engajamento dos 
pacientes, profissionais da área de cuidado, instituições de
saúde e fonte pagadora.

 O Atende Saúde permite, entre outras coisas: ras-
treamento de cada interação da jornada; triagem com in-
teligência artificial; agendamento inteligente de consultas; 
monitoramento pós atendimento; acesso digital aos exa-
mes; teleatendimento por vídeo; chat com prontuário;
e prescrição digital.

 A capacidade cientifica, tecnológica e de inovação 
da techtools health, aliada ao comprometimento da Fede-
rassantas e sua rede vai promover a transformação digital, 
geração de oportunidades concretas de melhoria de efi-
ciência operacional, gestão de vazios assistenciais, melho-
ria da compreensão dos perfis epidemiológicos e redução 
de custos para a rede afiliada, aumentando a sua sustent-
abilidade.

 A saúde deixou no passado aquele modelo de
atuação passivo, reativo, centrado no hospital e dirigido por
sintomas. O que vemos hoje é um padrão mais direciona-
do a um atendimento preventivo, preditivo, personalizado 
e participativo.

Por: Jeff Plentz
Presidente do Conselho de Administração da techtools health.
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Um ano de
transformações
Ainda diante do enfrentamento da pandemia 
de COVID-19, Grupo Santa Casa BH se reinventa, 
inaugura novos serviços e projetos e reforça seu 
lugar de referência na saúde do estado.

No Grupo Santa Casa BH (GSCBH), o ano de 2021 foi 
marcado por inúmeras transformações que deram novos 
rumos e perspectivas para toda a organização. Em 122 
anos de história, a instituição sempre foi reconhecida pela 
excelência na gestão e foi pensando justamente em for-
talecer esse importante pilar que a Alta Direção passou a
atuar no sentido de aprimorar, cada vez mais, o sistema 
de governança. O objetivo é que essas mudanças sejam 
traduzidas em sustentabilidade, transparência e credibi-
lidade, bem como em mais satisfação para os colabora-
dores e qualidade nos serviços para os pacientes, acom-
panhantes, clientes e alunos.

 O maior grupo hospitalar de Minas Gerais, referên-
cia em saúde, inovação, formação profissional e pesquisa 
no Brasil, é composto pela Santa Casa BH, Centro de Es-
pecialidades Médicas Santa Casa BH (atendimentos ex-
clusivos aos usuários do Sistema Único de Saúde), Hospital 
São Lucas (saúde suplementar e particular), Faculdade
Santa Casa BH, Funerária Santa Casa BH e Instituto Geriá-
trico Afonso Pena.

 Após mais de 20 anos à frente dessa cidade da 
saúde, em 2021, o sr. Saulo Levindo Coelho optou por en-
cerrar a sua missão como provedor - o segundo mandato 
mais longevo

 A batalha pela vida continuou

 Depois de um 2020 extremamente desafiador, o 
ano de 2021 começou trazendo esperança em forma de 
vacina contra a COVID-19. No entanto, o cenário ainda de-
moraria a se normalizar e, nesse período, enfrentamos o 
pico da pandemia, com recordes de novos casos e óbitos 
pela doença. Diante disso, a batalha pela vida continuou 
e o Grupo Santa Casa BH manteve a estrutura de leitos e 
equipes assistenciais de acordo com a demanda, reforçan-
do o seu compromisso de ser a primeira instituição hospi-
talar da capital a abrir leitos para a COVID-19 e a última a 
fechar.

 Nesse contexto, a Santa Casa BH, que havia se di-
vidido em duas unidades - Hospital Respiratório (alas B, 
C e D) para atendimento à COVID-19 e Hospital Geral (ala 
A), que deu continuidade ao tratamento nas 35 especiali-
dades médicas - destinou, no auge da pandemia, 441 leitos 
para os pacientes infectados pelo novo coronavírus, sendo
287 de enfermaria, 44 semi-intensivos e 110 de CTI, núme-
ros altamente expressivo, considerando que, no fechamen-
to do ano, o número total de leitos do Grupo era de 1.223. 
Além disso, o Hospital São Lucas também manteve sua
estrutura para atendimento aos casos da doença.

 No dia 16 de março de 2021, exatamente um ano 
após o primeiro caso de COVID-19 em Belo Horizonte, a 
Santa Casa BH realizou a Homenagem de Luz, um even-
to para reconhecer o trabalho de todos os profissionais de 
saúde que atuavam na linha de frente da pandemia. Trans-
mitido por meio de uma live, o evento contou com um 
telão com mensagens de carinho, agradecimento e incen-
tivo, enviadas pelas redes sociais para os colaboradores,
um show de luzes no topo do icônico prédio de 13 andares 
da Santa Casa BH, representando o modo como os profis-
sionais seguiam iluminando a vida dos mineiros, e um 
túnel de luz na portaria dos funcionários.

Acesse o vídeocase
pelo QR Code.
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Nossos projetos

 Com a proposta de evoluir continuamente na oferta de serviços, o GSCBH realizou o maior projeto de investi-
mento anual de todos os tempos, o que possibilitou importantes avanços em 2021, como a inauguração do Instituto 
de Oncologia, que marcou o aniversário de 122 da Santa Casa BH e triplicou a capacidade de atendimento na espe-
cialidade. Também foi aberto o Centro de Parto Normal Irmã Dulce (CPN), que conta com uma moderna estrutura 
para atender as parturientes de forma segura e humanizada e mais um CTI pediátrico. No Hospital São Lucas, foram 
realizadas as reformas do Bloco Cirúrgico e do Centro de Diagnóstico e Tratamento (CDT).
 O maior grupo hospitalar de Minas Gerais, referência em saúde, inovação, formação profissional e pesquisa 
no Brasil, é composto pela Santa Casa BH, Centro de Especialidades Médicas Santa Casa BH (atendimentos exclu-
sivos aos usuários do Sistema Único de Saúde), Hospital São Lucas (saúde suplementar e particular), Faculdade 
Santa Casa BH, Funerária Santa Casa BH e Instituto Geriátrico Afonso Pena.

 Outra importante ação promovida no último ano foi o lançamento do projeto “Doe seu Troco”, realizado em 
parceria com o Grupo Supernosso e a rede de drogarias Pacheco e que tem como objetivo a materialização do Insti-
tuto Materno Pediátrico Santa Casa BH. Para participar, o cliente deve manifestar interesse em doar o seu troco, no 
ato da compra, nas lojas das redes parceiras.
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Inovação e visão de futuro

 Com a inovação presente em seu DNA, o Grupo 
Santa Casa BH tem se voltado cada vez mais para as no-
vas tecnologias, com o intuito de levar mais excelência aos 
seus serviços. Um marco nesse sentido, em 2021, foi o Robô 
Rosa, primeiro robô-cirurgião especializado em cirurgias
ortopédicas de Minas Gerais. Instalado no Hospital São 
Lucas, o sistema colaborativo, desenvolvido pela multina-
cional Zimmer Biomet, é considerado o mais avançado no 
mundo em procedimentos de substituição total do joelho 
por prótese, permitindo procedimentos menos invasivos, 
mais seguros e que proporcionam uma recuperação mais 
rápida do paciente.

 Ainda nesse campo, o GSCBH deu início ao Cen-
tro de Inovação, que trabalha com o conceito de “Open 
Innovation”, que consiste em um funil aberto em que em-
presas e startups validam e cocriam com a instituição seus 
produtos e serviços, com foco na melhoria da saúde e do 
bem-estar dos nossos pacientes.

 Essas são apenas algumas transformações pelas 
quais o Grupo Santa Casa BH passou em 2021, ano, tam-
bém, em que o ensino híbrido permitiu a continuidade 
das aulas na Faculdade Santa Casa BH e que a telemedici-

na começou a ser testada no Centro de Especialidades 
Médicas para atender os pacientes do interior do estado.

 Após o pico da pandemia e com o avanço da vaci-
nação, o cenário foi melhorando, o que permitiu ao Grupo 
voltar, cada vez mais, o seu olhar para o futuro e retomar a 
capacidade plena de produção e oferta de serviços, inclu-
indo a realização das cirurgias eletivas, que foram impact-
adas pela COVID-19. Outro grande projeto lançado foi o de
certificação da Organização Nacional de Acreditação 
(ONA), que vai promover a melhoria na qualidade dos pro-
cessos, no atendimento e na experiência dos pacientes, 
contribuindo para a sustentabilidade e o desenvolvimento 
da instituição.

 Em 2021, os desafios foram grandes, mas as con-
quistas também. Nesse sentido, o Grupo Santa Casa BH 
segue se transformando diariamente para reforçar o seu 
propósito de melhorar a vida das pessoas.

Por: Laio Amaral
Analista de Comunicação

Cobertura de plantões,
férias e feriados com

radiologia 24h por dia, 7
dias por semana.

Maior agilidade e
rapidez na entrega dos

laudos.

Redução de custos
operacionais e

otimização de processos
internos

VX TELERRADIOLOGIA
é a tecnologia trabalhando para humanizar a
telerradiologia.

A telerradiologia é uma metodologia em que radiologistas externos fazem a interpretação diagnóstica e / ou oferecem uma segunda
opinião consultiva, gerando, ao final, o laudo médico a distância.

Principalmente em locais em que é difícil encontrar subespecialistas, a telerradiologia é capaz de suprir a falta quantitativa e qualitativa de
médicos radiologistas, simplificando e, ao mesmo tempo, aprimorando os processos de medicina diagnóstica.

Para conhecer mais sobre as nossas soluções médicas, visite
nossas redes sociais ou entre em contato.

Carolina Lessa

+55 31 9704-0967
carolina.lessa@vx.med.br

@vx.med.br

vx.med.br
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Hospital no Rio
Grande do Sul tem
gestão beneficiada
através do Hospidata
Sediado em Santa Maria, Hospital São Francisco 
de Assis obteve ganhos nas operações através do 
uso da tecnologia

Em cenário de “novo normal”, o investimento em no-
vas tecnologias para saúde na América Latina deve crescer 
ainda mais. Segundo o International Data Corporation, o 
valor investido nas empresas do setor deve chegar a 10 bil-
hões de reais em 2022. Do grande ao pequeno, a missão é 
trazer maior qualidade para pacientes e profissionais. E foi 
pensando nisso que o Hospital São Francisco de Assis,
instituição tradicional do Rio Grande do Sul decidiu
apostar na otimização da gestão como melhoria.

 Com 53 anos de existência e centenas de atendi-
mentos realizados, o hospital passou a ter melhorias nas 
operações através do uso da tecnologia e de software de 
gestão para hospitais de pequeno e médio porte.

 A MV, maior desenvolvedora de sistemas para a
saúde da América Latina, possui a solução Hospidata, que 
atua na gestão hospitalar integrada para instituições de 
pequeno e médio porte, capaz de gerir diversas áreas de 
uma instituição de saúde. A solução abrange toda a opera-
ção e gestão de unidades, desde o atendimento até o 
setor de suprimentos, passando pelo faturamento e a área 
financeira do hospital.

 “O Sistema Integrado de Gestão Hospitalar Hos-
pidata é uma ferramenta de constante evolução e mel-
horia, essencial para a realidade de um hospital que 
busca crescimento e desenvolvimento dos seus proces-
sos”, afirma Rogério Carvalho, administrador do Hospital 
São Francisco de Assis.

 A partir da utilização da ferramenta o hospital 
obteve o aperfeiçoamento no registro de enfermagem, 
com a evolução de informações como sinais vitais, balanço 
hídrico entre outros conteúdos importantes que auxilia-
ram na transcrição médica para a equipe de enfermagem.

 Os módulos de gestão também fornecem maior
mais agilidade, clareza nas rotinas, na administração de 
medicamentos e nas informações de aprazamento que

antes eram feitas manualmente . Menos papel, maior auto-
mação e facilidade tanto para pacientes quanto para os 
profissionais que utilizama plataforma.

 “A solução trouxe automação de diversos pro-
cessos dentro do Hospital, em todo nosso fluxo, além de 
melhorias significativas na segurança medicamentosa 
dos pacientes, nas rotinas do faturamento e na gestão 
da conta hospitalar”, completa o gestor.

 É mais um símbolo de sucesso entre tecnologia
e saúde, demonstrando o futuro do setor no Brasil.
 
 Para saber mais acesse: https://mv.com.br/.
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Histórias e reflexões
sobre realidade
e utopia
O tempo passa depressa e com ele ficam as nossas histórias

Em junho de 1998, aceitei o desafio de participar da 
coordenação de um ousado projeto que certamente teria 
sido um marco no setor da saúde: a criação de um plano 
unificado dos hospitais beneficentes, liderado pela Con-
federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e 
Entidades Filantrópicas (CMB) em parceria com as Feder-
ações Estaduais. 

 Tínhamos uma competente estrutura de consul-
tores e fizemos todo o mapeamento e a classificação da 
rede filantrópica de Minas Gerais, enquadrando a com-
plexidade e resolubilidade dos hospitais nos respectivos 
níveis (1, 2 e 3).

 Nesta ocasião, a Federação – chamada de “FHF” - 
era presidida pelo Saulo Coelho (ex-deputado e provedor 
da Santa Casa de Belo Horizonte) e o seu xará Saulo Lara, 
advogado e fiel escudeiro, ocupava o cargo de Secretário 
Executivo e mais tarde, antes de se aposentar, foi Presiden-
te da Federassantas.

 Para minha surpresa e confesso, frustração, neste 
mesmo ano nascia a Lei 9656 inviabilizando o empreen-
dimento. Muitos planos próprios das santas casas e hos-
pitais sem fins lucrativos foram vendidos ou passaram por 
um processo migratório, desaparecendo literalmente do 
mapa.

É UTOPIA PENSARMOS EM TER UM PLANO DE SAÚDE 
DA MAIOR REDE HOSPITALAR?
 Simultaneamente a este projeto, fui responsável 
pela implantação do Grupo de Compras Hospitalares 
(GCH), que tinha o objetivo nada fácil de agrupar e 

negociar os altos volumes de insumos para compras co-
letivas e integrar as diversas comunidades envolvidas na 
gestão de suprimentos: administradores, compradores, 
farmacêuticos, médicos, enfermeiros e convidados repre-
sentando entidades como a Vigilância Sanitária e Ministé-
rio da Saúde.

 O GCH sobreviveu aproximadamente por 7 anos! 
Durante este período alcançamos excelentes resultados 
e tive a oportunidade de visitar quase todos os hospitais 
do Estado conhecendo de perto a diversidade das nossas 
Minas Gerais. 

 Lamentavelmente, o grupo não conseguiu acom-
panhar a evolução tecnológica do mercado, sendo engoli-
do pelas plataformas de compras que apesar de excelentes 
ferramentas de gestão continuam incentivando os proces-
sos individualizados de negociação, sem compartilhamen-
to de informações como preços, consumos, formas de pa-
gamento, qualidade e padronização.  

  A Federassantas passou por muitas mudanças, o 
que é natural e positivo. De uma época em que se usava 
máquina de datilografia, telegrama, fax, microcomputador 
sem rede Wi-Fi; e a equipe era composta por apenas 3 ou 
4 colaboradores; houve uma verdadeira transformação.

 Entre as memoráveis recordações, algumas 
trazem muita saudade, como, por exemplo, o brilho das 
reuniões de diretoria que era composta por notáveis, não 
vinculados estatutariamente a algum hospital filantrópi-
co. Merecem destaque os ilustres: Drs. Antônio Otaviano 
de Almeida, Archimedes Theodoro, Bernardo Guimarães, 
Eduardo Biagionni, Mario Guimarães; Profs. Hilton Rocha e 
Jayme Neves; Eng. Harlen Anselmo. Todos tinham uma ba-
gagem invejável de cargos e eu me sentia muito bem, pois 
era tratada como uma menina (rsrsrs). Além dos assuntos 
de pauta, ouvíamos atentos os causos contados pelo então 
presidente Saulo Coelho.

 Periodicamente era publicado o jornal (chamado 
de Hora H) e os encontros anuais aconteciam nas cidades 
do interior. Habitualmente, o anfitrião era escolhido ante-
cipadamente a cada evento. 

 As cidades nos acolhiam e ofereciam os seus mel-
hores produtos:  A Maria Fumaça, em São João del Rei; a 
beleza do prédio onde funcionava o cassino, de Lambari; 
a alegria do baile, em Divinópolis (só tinha pé de valsa); a 
belíssima estrutura e o coquetel servido às margens da es-
tação ferroviária de Ouro Preto; as instalações do Colégio e 
Hotel Providência, de Mariana (fundado em 1850); a cacha-
ça (da boa) em Montes Claros, as lindas lagoas de Sete La-
goas e por aí vai todo o saudosismo destas lembranças.

Lourdes Paiva - Administradora, especializada em Saúde
Pública e Administração da Qualidade 

É UTOPIA PENSARMOS EM TER UM PROCESSO DE
COMPRAS COLETIVAS DA MAIOR REDE HOSPITALAR?
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 Tradicionalmente, havia a entrega da comenda 
Dr. Eduardo Levindo Coelho (fundador da Federação) para 
ilustres e renomados filantropos que tinham seus nomes 
indicados e aprovados em reunião de diretoria. 

 Estes mais de 20 anos marcaram – e marcam – a 
minha vida não só profissional, como de conquistas e re-
alizações, mas sobretudo de grandes amizades. O propósi-
to sempre foi trazer melhorias para os hospitais através da 
união, do respeito e da confiança nos relacionamentos. 

 De alguma forma, seja na idealização ou coorde-
nação, participei de vários projetos relevantes e cito alguns 
deles: 

• CEC – Centro de Educação Continuada;
• GSC – Grupo de Soluções Continuadas (produzimos duas 
cartilhas, uma sobre “Municipalização” e a outra com o 
tema “Administração e o Corpo Clínico: Parceiros na Vida”);
• Fórum Integra Saúde;
• Eventos institucionais; 
• Programa Mais Gestão;
• EducaSus;
• Congresso Internacional das Santas Casas (levamos 
quase 40 brasileiros para Portugal);
• Coordenadorias Regionais;
• Manual do Provedor;
• Prêmio de Boas Práticas – Core Federassantas;
• PAPPS – Programa de Acreditação – Passo a Passo;
• PROAGS (1 e 2) – Programa de Atualização para Gestores 
de Saúde;
• Sistema Referencial (fui madrinha do nome!).

 Também me sinto agradecida porque, de certa 
forma e sob olhar clínico, consegui trazer excelentes profis-
sionais, que certamente agregaram - e agregam – substan-
cialmente para o crescimento e reconhecimento da
Federassantas:
 
 O Francisco Figueiredo, que inicialmente – acred-
item – mesmo com a vida sendo “uma loucura” ministrou 
um programa de capacitação na área de Suprimentos 
(show de bola), depois foi diretor, vice-presidente, presi-
dente e se tornou o “nosso Ministro da Saúde” por um bom 
tempo sobrevivendo às mudanças políticas. 

 A Katia Rocha, que me lembro tão bem daquele 
primeiro encontro numa reunião sobre o ProHosp. Feliz-
mente, desde este dia nunca mais se distanciou da Feder-
assantas, dispondo do seu precioso tempo, de forma vol-
untária e apaixonada, em prol da defesa dos filiados. Fica 
difícil enumerar as qualidades desta amiga maravilhosa de 
coração gigante, porque não caberiam neste anuário. 

 Ao fazer esta breve retrospectiva, deixo uma reflex-
ão sobre alguns gargalos que insistem em fazer moradia 
nos hospitais filantrópicos e que certamente causam en-
traves e limitações. São problemas que demandam en-
frentamento conjunto e soluções desafiadoras, especial-
mente para a maioria dos gestores (e consequentemente, 
para a Federassantas): 

• A maior rede hospitalar não se organiza enquanto rede; 
• É quase impossível construir cenários e pensar no setor 
como um todo;
• Ainda há necessidade de quebra de paradigmas por ser 
entidades que não podem gerar “lucro”;
• Existem muitos discursos (e reivindicações) sem efetivas 
ações estruturadas e CONJUNTAS;
• Os hospitais não são promotores de saúde e sim presta-
dores de uma assistência às doenças;
• Há falta de financiamento e dependência de imposições 
da saúde pública;
• Os contratos com as operadoras de planos de saúde es-
tão longe de uma relação ganha-ganha;
• Falta ambientes adequados (e recursos financeiros) para 
prestar uma assistência com maior qualidade e segurança 
para o cliente;
• Convivemos com uma árdua tarefa de padronização e 
comprovação dos custos hospitalares, sem ainda dados 
consolidados;
• São imensas as dificuldades para acompanhar o avanço 
da tecnologia; 
• Não conseguimos vocacionar e tornar autossustentáveis 
os hospitais de pequeno porte;
• Não há clareza para a comunidade do que são as San-
tas Casas (e hospitais filantrópicos), tampouco a real im-
portância destas entidades, principalmente para a existên-
cia do SUS.  
 Por fim, deixo registrado que não estou me des-
pedindo, ao contrário, me sinto plenamente capaz de 
continuar contribuindo com a atual diretoria e tenho or-
gulho em fazer parte desta equipe tão bem gerida pelo 
incansável Júnior (menino bom que vai longe!). 

 Em breve divulgarei novidades, mas deixo uma
última pergunta: 

COMO TRANSFORMAR A UTOPIA EM REALIDADE?

 UTOPIA
 “Qualquer descrição imaginativa de uma so-
ciedade ideal, fundamentada em leis justas e em insti-
tuições político-econômicas verdadeiramente compro-
metidas com o bem-estar da coletividade”.
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Santa Casa de Caeté
Reinaugura a Maternidade
Após um período de obras, em julho de 2022 foi reinaugurada
a maternidade “Saúde da Mulher e Maternidade Dr. Paulo Diogo
Monteiro de Barros”.

A revitalização do espaço foi pensada visando a 
melhoria do atendimento, oferecendo um ambiente mais 
confortável e seguro para mamães e bebês.

 O Hospital faz em média 25 partos por mês e es-
pera ampliar o atendimento para 100% dos partos de risco 
habitual, acolhendo mais gestantes após as melhorias re-
alizadas.

 A conclusão deste trabalho só foi possível graças 
aos parceiros que nos ajudaram com doações de tintas, 
materiais e modernização do
parque tecnológico.

 Vale ressaltar o empenho da Gerente Assistencial 
Rosana Arruda, a Enfermeira Responsável Camila Schimdt 
e o Médico Obstetra Dr. Gabriel Ferreira Neto.

 Estiveram presentes o Prefeito Lucas Coelho e sua 
equipe, o Presidente da Câmara Diemerson Porto e de-
mais vereadores, o Provedor Sérgio Aquino e membros da 
provedoria, parceiros representados pelo Sr. Aloísio Ataíde, 
Corpo Clínico, o Gestor Geral Carlos Junior e alguns colabo-
radores, respeitando as medidas de restrição.

 A reinauguração marca a realização de um sonho 
para a Instituição dada a importância deste setor para a 
saúde da mulher e gestantes.

 Registramos aqui nossa gratidão a todos que
se dedicaram para que este importante projeto
fosse concretizado!

 #maternidade #saudedamulher
@prefeituradecaete @camara_caete

créditos das imagens: Prefeitura Municipal e Câmara Municipal
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Seja uma
empresa
parceira da
Federassantas

Entre em contato com Adriane Rodrigues

Baixo valor de investimento

Networking e acesso aos principais
dirigentes hospitalares

Banco de dados com informações
segmentadas

Maior visibilidade da marca

Participação em eventos

Para a sua empresa:

(31) 99601-5452
adriane@federassantas.org.br

Traga sua empresa
para a nossa rede!

Benefícios &
Oportunidades
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FEDERASSANTAS
Federação das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos de Minas Gerais

comunicacaofederassantas@gmail.com

(31) 3241-4312

@federassantasmg

youtube.com/federassantasmg


