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MENSAGEM DO PRESIDENTE
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Mensagem do Presidente
Este Balanço Social relativo a 2016 evidencia o avanço permanente da Pró-Saúde, que está
altamente qualificada a prestar atendimento de excelência àqueles que mais necessitam. E faz
isso sob a inspiração dos desígnios de fraternidade e amor ao próximo, cujo sentido religioso está
muito bem definido em uma frase emblemática da Carta de São Paulo aos Gálatas, pronunciada
pelo Papa Francisco, no Jubileu dos Diáconos, no Vaticano, em 30 de junho de 2016: “Quem
anuncia Jesus é chamado a servir e quem serve anuncia Jesus”.
Felizmente, temos conseguido servir bem a todos os que são acolhidos nos hospitais e unidades
sob nossa responsabilidade. É exatamente pelo respeito aos valores cristãos que norteiam
nossos serviços que buscamos o seu constante aperfeiçoamento. Por isso, é com extrema alegria
que publicamos os balanços sociais, demonstrando os resultados à sociedade e aos diversos
públicos de nossa rede de relacionamento, de modo claro e transparente.
Trabalhamos com empenho para estabelecer um modelo referencial na saúde, cuja multiplicação
pode contribuir muito com o Brasil. Foram numerosas as conquistas no ano passado, a começar
pelo novo modelo de gestão que implantamos. Instituímos uma estrutura descentralizada, na
qual não há mais a figura de um diretor-geral/CEO. As definições estratégicas passam por um
colegiado, no qual há diretores, na sede, que representam as diversas áreas, como desenvolvimento,
jurídica, filantropia, administrativo-financeira, gestão de pessoas e operações. É uma concepção
administrativa moderna e eficaz, que nos permitiu aperfeiçoar os processos e melhorar a
performance nos distintos segmentos.
O Papa Francisco, em audiência jubilar na Praça São Pedro, no Vaticano, em 6 de junho de 2016,
falando para 15 mil fiéis, salientou que “a misericórdia tem olhos para ver, ouvidos para escutar
e mãos para ajudar”. A sabedoria da frase explica os princípios que regem a Pró-Saúde!
Dom Eurico dos Santos Veloso
Arcebispo Emérito de Juiz de Fora, MG
Presidente da Pró-Saúde
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Apresentação

A Pró-Saúde iniciou suas
atividades em 1967, com uma
sede jurídica e administrativa
na cidade de João Monlevade,
em Minas Gerais.
Foi fundada sob o nome de
Associação Monlevade de
Serviço Social (AMSS). Com a
diversificação e ampliação de
suas atividades, ao longo dos
anos, em 1996, a entidade
passou a se chamar Pró-Saúde
Associação Beneficente de
Assistência Social
e Hospitalar.
Em 2013, outra mudança:
a Sede Administrativa foi
transferida para a cidade
de São Paulo.
Ao longo de quase
meio século de atuação pioneira
na administração hospitalar,
a instituição vem se dedicando
a oferecer serviços reconhecidos
pelo profissionalismo, ética e
transparência, promovendo
soluções integradas, baseadas
em modelos modernos de gestão,
viabilidade econômico-financeira
e boas práticas na administração
de unidades de saúde, educação
infantil e assistência social.

6

Missão, Visão e Valores

Missão
Promover soluções na área da saúde, educação e assistência social.

Visão
Uma entidade reconhecida nacionalmente por implementar soluções de
excelência para instituições e profissionais da saúde. Os projetos desenvolvidos
pela Pró-Saúde permeiam a vida da comunidade onde são implantados,
gerando qualidade comprovada no atendimento, emprego e renda, com uma
gestão participativa, visando à melhoria dos serviços prestados.

Valores
• Profissionalismo - competência técnica e responsabilidade para atingir os
objetivos definidos. A Pró-Saúde coloca o seu público em primeiro lugar. Por
isso, tem como valores primordiais a filantropia e a responsabilidade social.
• Qualidade - criação e aperfeiçoamento constante de produtos e serviços,
sempre considerando e visando à satisfação dos clientes internos e externos.
• Responsabilidade Social - valorização e respeito ao ser humano e ao meio
ambiente. Desde 2003, a Pró-Saúde vem adotando, em seu modelo de gestão,
valores que visam fortalecer o relacionamento entre o público e a comunidade,
por meio de um serviço de qualidade e apoio para o desenvolvimento social.
• Ética - transparência e respeito em todas as relações, marcados pelo sigilo
profissional.
• Política Ambiental - A Pró-Saúde, entidade beneficente, com atuação
nacional em assistência à saúde, social e educacional, comprometida com
os princípios e diretrizes da gestão ambiental, declara seus compromissos:
“Praticar e difundir os conceitos entre todos os colaboradores, melhorando
constantemente o Sistema de Gestão Ambiental, para reduzir os impactos,
prevenir a poluição e atender a todos os requisitos legais aplicáveis às
atividades administrativas”.
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Linha do Tempo

A AMSS assume
a gestão do
Hospital
Margarida,
em João
Monlevade (MG),
reestrutura
instalações
e amplia o
atendimento
para 100 leitos

1967

1975

Novo estatuto
transforma a AMSS
em Pró-Saúde
– Associação
Beneficente de
Assistência Social
e Hospitalar, que
assume 20 hospitais,
em quatro estados

1996

Início da gestão de
Centro de Educação
Infantil.

1997 1998

A entidade ﬁlantrópica,
Associação Monlevade de
Serviços Sociais (AMSS),
nasce, em Minas Gerais,
para exercer a caridade

Começa a administrar
hospitais de empresas
no Pará (Mineradora
Vale e Eletronorte)
e na Bahia (Suzano,
antiga Bahia Sul
Celulose)
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2000

A Pró-Saúde chega a
12.559 colaboradores,
administra 38
hospitais e 2.087 leitos
e cuida de 276.275
pacientes/dia

Assume o Hospital
Alayde Costa, em
Salvador (BA).
Conquista a ONA 1 para
o Hospital de Urgência
da Região
Sudoeste (GO). No
Rio de Janeiro, a
maternidade do
Hospital Rocha
Faria obtém a inédita
chancela de ‘’Amigo da
Mulher e da Criança’’;
o IEC e Hospital
Adão Pereira Nunes
recebem o PQ-Rio

Assume o Hospital
Bom Pastor, em
Guajará Mirim
(RO). Conquista as
acreditações ONA para
o Hospital Municipal
de Araucária (PR),
Hospital Dr. Luiz
Camargo da Fonseca
e Silva (SP), Hospital
Regional Público da
Transamazônica (PA)
e Hospital Estadual
Central de Vitória (ES)

2007

2010

Ação contra a malária,
no Hospital de Porto
Trombetas (PA), reduz
o número de casos a
dois por ano

2013

2014 2015

A Pró-Saúde assume
o Instituto Estadual
do Cérebro Paulo
Niemeyer e
mais cinco hospitais
no Rio de Janeiro. O
Hospital Municipal
de Araucária conquista
a acreditação ONA 3
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A Sede Administrativa
(SP) obtém a
certiﬁcação ISO 14001,
em Sistema de Gestão
Ambiental. Hospital
Regional Público da
Transamazônica (PA)
recebe a acreditação
ONA 3. Hospital
Municipal de Mogi
das Cruzes (SP) e
Hospital Público
Estadual Galileu
(PA) conquistam a
acreditação ONA 1

2016

Início da gestão de um
Centro de Educação
Infantil em São Paulo
(SP), além do Hospital
Oncológico Infantil, em
Belém (PA) e o Hospital
Estadual de Urgência
e Emergência, em
Vitória (ES). Conquista a
acreditação ONA 3 para
o Hospital Regional do
Baixo Amazonas (PA)
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Governança e Gestão
A partir da Sede Administrativa, em São Paulo,
os diretores podem acessar informações que
geram comparativos de desempenho em
relação às metas quantitativas, qualitativas,
sobre o cumprimento dos contratos, bem como
as questões que envolvem administração de
pessoal e a gestão orçamentária e financeira dos
projetos.
Dessa forma, além da economia de recursos, há
um ganho de tempo, que permite focar, ainda
mais, as ações na assistência humanizada ao
paciente/usuário e aos padrões de qualidade
oferecidos pela instituição.
O objetivo é que o "Mais Eficiente" esteja
integralmente implantado no primeiro semestre
de 2017, para que possa integrar todas as
unidades administradas.
No Brasil, ainda são poucas as redes de saúde
que contam com essa tecnologia, que faz parte
da gama das soluções mais modernas em
termos de administração hospitalar. E o olhar
estratégico da Pró-Saúde está voltado à realidade
que o mercado impõe e à importância dada à
constante profissionalização, modernização e
eficiência que renderam à instituição um grande
reconhecimento do setor.

O ano de 2016 ficará marcado na história da
instituição como o período em que a Pró-Saúde
iniciou um programa de modernização do
gerenciamento, com ferramentas de tecnologia
da informação voltadas à eficiência e à integração
dos processos internos, e um novo modelo
de gestão, descentralizado, no qual todas as
decisões institucionais e estratégicas passam por
um colegiado. Este é constituído por diretores que
representam diversas áreas, como Operações,
Jurídica, Filantropia, Administrativa e Financeira,
Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.
O objetivo do novo modelo de governança e gestão
é aumentar agilidade, integrar informações,
reduzir custos e modernizar os processos
internos e a forma de administrar.
Para isso, no segundo semestre de 2016,
a entidade deu os primeiros passos na
concretização do “Mais Eficiente”, programa
que reúne as mais modernas ferramentas de
gestão de dados, que, juntas, conseguem reunir
informações de todas as unidades administradas,
estruturando e integrando um banco de dados
que pode acompanhar, em tempo real, mais de
600 indicadores de cada uma delas, espalhadas
pelo território nacional.
12

3.1 Compras

Implantação do sistema

A meta para 2017 será ampliar o alcance
do sistema aos processos de compras das
categorias essencialmente locais, como
gêneros alimentícios, manutenção predial e
engenharia clínica.

Participante do Sistema de Gestão Integrado, a
Central de Compras realizou, no início de 2016,
a implantação da nova plataforma de aquisições
(VSSUPLY), acarretando benefícios à Pró-Saúde,
em melhoria de performance, agilidade no acesso Melhoria dos processos internos
às informações e contribuição para a governança
corporativa, por meio da ampliação da transparência. Após a estabilização do sistema, a Central
de Compras realizou melhorias em seus
O primeiro semestre do ano foi destinado à procedimentos internos. Foram implantados
estabilização do sistema e personalizações do progressos na plataforma e maior monitoramento
portal, para adequar a plataforma à robustez dos processos e indicadores, com a realização
da operação da Central de Compras, que de ciclos mensais de análises críticas.
contabilizou mais de três mil cotações e mais
de 100 mil itens comercializados em 2016, Outra iniciativa refere-se às negociações para
bem como prepará-la para a segunda etapa manutenção de preços, por até 12 meses, em
do processo de implantação: centralização dos algumas das linhas da curva A de materiais
e medicamentos, que permitiram reduções
processos locais de compra dentro do portal.
consideráveis nos valores praticados. Essas
ações integradas, no segundo semestre de
Centralização das compras locais
2016, permitiram uma redução de 14% nos
preços médios de compra, contribuindo para o
Atendendo a um dos objetivos definidos pela
alinhamento da empresa aos desafios gerados
direção da Pró-Saúde, realizou-se, no segundo
pela situação recessiva do País.
semestre de 2016, o ciclo de treinamentos
aos colaboradores dos setores de compra das
unidades da entidade. O propósito foi utilizar a Integração: Plataforma de Compras e
plataforma nos processos locais de aquisições, Sistemas Integrados
que antes eram realizados manualmente.
No último trimestre de 2016, iniciou-se o projeto
De maneira itinerante, foram ministrados de integração entre a Plataforma de Compras
treinamentos em Belém (PA), Marabá (PA), Rio de e os sistemas das unidades (Salux, MV, Tasy,
Janeiro (RJ) e, em duas ocasiões, no auditório da Sede SPData etc.), que reduzirá o tempo do processo
Administrativa, em São Paulo, reunindo, durante dois e a incidência de erros na transcrição.
dias, gestores e compradores das unidades.
Diminuirão, assim, as etapas manuais nas
Foram 16 horas de treinamento prático dentro filiais. Já está em etapa de implantação o
do ambiente. A iniciativa permite que 100% dos piloto na unidade do Hospital Público Estatual
processos de compras fiquem registrados na Galileu, em Belém. A meta da Central de
plataforma, possibilitando o acompanhamento Compras é que, em 2017, a instituição tenha
de indicadores de preços e desempenho dos todas as filiais com os sistemas de gestão
fornecedores.
integrados.

BALANÇO SOCIAL | 2016

3.2 Comunicação

Em 2016, a Gerência de Comunicação da Pró-Saúde
teve um crescimento significativo, resultado de
um processo de reestruturação iniciado em anos
anteriores. Houve um grande aprimoramento
nas relações com seus principais stakeholders,
em um movimento de maior proximidade com o
público interno e contato com a imprensa.

A Política Nacional de Comunicação foi ministrada
aos colaboradores das unidades gerenciadas
pela Pró-Saúde, para promover um sentimento
de pertencimento aos recursos humanos, de
conhecimento da missão da instituição e de respeito
e preservação tanto da imagem institucional
quanto daqueles que recebem atendimento nos
serviços prestados pela entidade.

O ano foi marcado pelo desenvolvimento e
implementação de uma Política Nacional
de Comunicação (PNC). Com ela, nasceram
definições de métodos e procedimentos de
atuação, replicados à Sede Administrativa e a
todas as unidades gerenciadas pela entidade.
O principal objetivo da PNC está em preservar
a imagem e reputação da Pró-Saúde, ampliando
o alcance de suas principais mensagens-chave,
diante do direito à informação e transparência
na gestão, tanto para o público interno quanto
para o externo.

Essa
política também é responsável por
consolidar um dinâmico fluxo de produção,
aprovação e compartilhamento de informações,
de cunho interno - por meio de campanhas,
boletins informativos e comunicados institucionais
- e externo, para atendimento às solicitações da
imprensa e divulgação de notícias institucionais.
Esse fluxo é resultado do trabalho de jornalistas
presentes em diversas unidades da Pró-Saúde
pelo País. Os profissionais monitoram, produzem
e disseminam informações para o público
interno dos projetos e dão suporte à Gerência de
Comunicação nas divulgações externas.

A PNC contempla o engajamento entre os
colaboradores no âmbito da qualidade e da
humanização de suas relações interpessoais
e de atendimento ao público em seus diversos
serviços. Também se dedica às estratégias
de comunicação institucional, englobando
planejamento e ações no contexto da
comunicação interna, assessoria de imprensa e
gerenciamento de crise.

A estratégia, planejamento e investimento
envolvidos nesse novo momento da Gerência
de Comunicação visam à profissionalização dos
processos comunicacionais para fortalecer a
presença da entidade filantrópica como uma das
maiores gestoras de unidades de saúde do Brasil.
14

3.3 Áreas Contábil, Fiscal e Financeira

Tendo em vista o programa
corporativo "Mais Eficiente", que
visa à renovação e melhoria dos
softwares da entidade, as áreas
Contábil, Fiscal e Financeira
promoveram a readequação dos
processos internos, objetivando
maior fluidez nas rotinas e,
consequentemente, melhorando a
qualidade das informações reportadas
aos públicos interno (gestores)
e externo (contratantes e órgãos
fiscalizadores).
O principal objetivo é a uniformização
dos processos, de forma que se consiga
abranger todas as áreas da Sede
Administrativa da entidade e as
unidades externas. Com isso, será
possível, em um futuro próximo,
diminuir os prazos do fechamento
contábil mensal para que a Pró-Saúde
tenha informações fidedignas da real
situação econômica e financeira de
suas unidades.
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3.4 Gestão de Pessoas
Diante de um quadro de 20 mil colaboradores
e dentro da sua visão de modernização e
profissionalização para expandir a excelência de
seus serviços, a Pró-Saúde ampliou a área de
Recursos Humanos, criando uma diretoria de
Gestão de Pessoas, no segundo semestre do ano.

considerando as singularidades de uma entidade,
sem fins lucrativos, nas áreas de saúde, educação
infantil e assistência social, aperfeiçoando
processos, melhorando a produtividade e a
assertividade na tomada de decisões. Nesse
sentido, ela tem exercido grande papel no suporte
à integração do programa "Mais Eficiente", para
realinhar a eficácia e esforços de milhares de
colaboradores da Pró-Saúde com o novo momento
de governança da instituição.

A área vem desenvolvendo novas políticas
internas para garantir transparência e equidade
em suas práticas, troca de conhecimentos e
experiências, reforçar a promoção e valorização
da diversidade, da igualdade de direitos e
oportunidades para todos os profissionais,
pessoas com deficiência e que buscam a sua
primeira experiência de trabalho.

A Diretoria de Gestão de Pessoas fortaleceu as bases
da origem da Pró-Saúde, que, em quase meio século
de história, sempre esteve calcada na importância
do fator humano, em gente que cuida de gente,
mantendo a humanização no relacionamento entre
Entre os principais objetivos da diretoria estão os profissionais e no atendimento aos pacientes
atrair, desenvolver, reter e engajar profissionais, como uma de suas principais características.
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3.5 Operações e Tecnologia da Informação

Implantação de Sistemas

informatizado. Com essa solução, otimizou-se
substancialmente o trabalho dos consultores do
Desde o final de 2015, quando a Diretoria da Pró- Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente
Saúde aprovou um projeto de evolução tecnológica Corporativo – NQSPC, gerando redução de custos
para a entidade, as áreas de Operações e quanto ao tempo de permanência da equipe em
Tecnologia da Informação (TI) passaram a atividade, bem como agilidade e consolidação das
realizar diversas análises de oportunidades de informações. O software proporcionou, também,
melhoria, busca por ferramentas (sistemas) em a comparação de todas as auditorias realizadas
destaque e que são utilizadas mundialmente. O nas Unidades Assistenciais da instituição.
objetivo principal foi disponibilizar informações
para a alta gestão, para reduzir custos por • Modernização da plataforma de Controle de
meio das análises de dados, de modo a mitigar, Atividades (Indicadores Corporativos)
de
software
desenvolvido,
ao máximo, qualquer tipo de retrabalho e Implantação
divergência de informações e, principalmente, exclusivamente, para a entidade, responsável
otimizar o tempo da apresentação de indicadores pelo preenchimento de todos os indicadores
corporativos (Assistenciais, Administrativos,
para a tomada de decisão.
Contábeis e Financeiros). A solução contribuiu
Diante disso, a Pró-Saúde deu andamento à diretamente para a redução de custos, devido
implantação e reformulação de suas ferramentas à agilidade no preenchimento dos dados, além
de viabilizar integrações com diversos sistemas,
e processos, exemplificados abaixo:
otimizando os prazos para fechamento das
análises.
• Gestão de Desempenho Corporativo
A Gestão de Desempenho Corporativo visa
gerenciar o desenvolvimento das atividades • Implantação – Business Intelligence
estratégicas das Unidades de Saúde, por meio Implantação de uma das ferramentas mais
do monitoramento da execução do Contrato de utilizadas no mercado de softwares de Business
Gestão e do Cumprimento Orçamentário. Além dos Intelligence – BI (MicroStrategy), responsável
aspectos de economicidade e obrigatoriedades, pela consolidação das informações obtidas
o modelo também contempla Auditorias e em todos os sistemas utilizados na entidade,
Consultorias relacionadas à Qualidade dos alimentando cenários específicos criados
Serviços, promovendo a padronização das linhas para a alta gestão, garantindo a alimentação
automática de dashboards (painéis), com os
de cuidados assistenciais.
pontos de atenção de cada assunto relacionado
(financeiro, contábil, assistencial etc). A solução
• Integração de Soluções de TI
Criou-se um banco de dados centralizador, proporciona acesso rápido e on-line das
na Sede Administrativa da instituição, por informações institucionais, apoiando fortemente
meio de uma ferramenta responsável pelo a tomada de decisão pelos gestores, com
armazenamento de todas as informações, com apresentação clara dos cenários.
possibilidade de integração com os sistemas
disponíveis no mercado. Essa base de dados é o • Reestruturação do sistema de Gestão
principal canal para a integração das aplicações Estratégica – Proposta de Estrutura de Gestão de
utilizadas, contribuindo diretamente para a Desempenho – Implantação de novos módulos
extinção de retrabalho.
O sistema de informação Strategic Adviser – SA é
• Informatização dos Requisitos de Apoio à
Gestão - RAG
Houve a implantação de software desenvolvido,
exclusivamente para a Pró-Saúde, facilitador do
processo de auditorias corporativas e totalmente

responsável pelo gerenciamento e concentração
de todo o histórico administrativo das Unidades
de Saúde da entidade. Com a reestruturação
dessa solução, foi possível gerenciar informações
quantitativas e qualitativas integralmente das
Unidades, além da concentração das obrigações
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3.5 Operações e Tecnologia da Informação
áreas ligadas diretamente à utilização do sistema
e os usuários-chaves de cada departamento.
• Implantação de Sistema Integrado – Workforce
Management (ponto eletrônico, controle de
escalas humanizado).

contratuais, documentos legais, prestação de
contas e relatórios gerenciais, dentre outros
informes relevantes ao monitoramento da
gestão.
• Implantação de Sistema Integrado – BackOffice
(DP, RH, Financeiro, Contábil, Fiscal, Ativo Fixo)
– TOTVS
Implantação da ferramenta Protheus, da TOTVS,
que é utilizada em cerca de 2.300 empresas
no Brasil. O processo foi um dos maiores
desafios do programa “MAIS EFICIENTE”, pois
foi o projeto com o maior número de usuários
envolvidos (aproximadamente 300), bem como
gerou mudança na rotina presente há mais de 15
anos na instituição. Esse processo proporcionou
a padronização do sistema de BackOffice
(Contabilidade, Financeiro, Fiscal, Patrimônio e
toda a parte de Gestão de Pessoas).
Abaixo, uma listagem de benefícios diretos com
a implantação de um sistema atual e integrado
como o Protheus:

Implantação da ferramenta MaxPro da SISQUAL,
especializada no Gerenciamento de Força de
Trabalho – WFM. Trata-se de software de origem
portuguesa, recomendado mundialmente pela
Gartner inc.
Destacam-se,
abaixo,
as
principais
funcionalidades e objetivos relacionados à
implementação da ferramenta:

Planejamento de Equipes - Sistema de
Planejamento e Gestão de Equipes de acordo
com o âmbito definido na proposta, que garante a
• Implantação do ERP, incorporando melhores alocação dos colaboradores certos, nos lugares
práticas de mercado com novas funcionalidades certos e nos horários certos, permitindo aos
líderes planejar e gerir, no dia a dia, todas as
nos processos;
• Eliminação dos controles manuais e planilhas questões relacionadas às escalas de trabalho,
como: atualização automática do cadastro dos
eletrônicas;
colaboradores, gestão diária das escalas e do
• Extração de relatórios e indicadores gerenciais;
espelho de ponto a elas integrado, relatórios
•Agilidade na qualidade, confiabilidade e gerenciais e de inconformidades e informações
segurança das informações;
para Folha de Pagamento.
• Controle integrado de todo o Backoffice;
Alertas trabalhistas – Este módulo do SISQUAL
• Praticidade na personalização de relatórios;
WFM permite que alertas visuais sejam ativados
• F lexibilidade e compatibilidade com as
nas escalas, informando previamente que
principais demandas do mercado;
determinadas opções feitas nas escalas pelas
• A limentação do software de Business chefias podem infringir regras trabalhistas.
Intelligence (BI), também utilizado pela
instituição;
Custos - Com este módulo, a Pró-Saúde pode
• P ossibilidade de integração com qualquer promover a partilha, gerindo automaticamente
os tempos trabalhados, com visão de duas
outro software de mercado.
estruturas de centros de custos: operacional
A Pró-Saúde criou um comitê para a implantação (gerencial) e contábil.
desse projeto, que é responsável pelas definições
e decisões corporativas. Para o sucesso do Legislação – O SISQUAL WFM aglutina todas
colegiado, foi envolvida a participação do as informações, simplifica e automatiza
responsável pela execução do projeto, no caso, todo o processo, garantindo controle total e
o diretor administrativo, todos os gerentes das permanente, incluindo os cálculos conforme a
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dinâmica das ausências, gerida no dia a dia nas
escalas, de maneira integrada.
Pré-Cálculo de Folha Salarial - Geração de
todos os dados do SISQUAL WFM em tempo real,
por arquivos de texto, banco-a-banco ou web
services, necessários para serem importados
para os sistemas de Cálculo de Salários e Folha
de Pagamento.
Portal dos Colaboradores - Sistema Web para
acesso dos colaboradores às informações e
interação com as chefias e o setor de Recursos
Humanos.
Com a implementação desse sistema, a PróSaúde poderá obter outros benefícios:
• Melhor qualidade do serviço percebido pelos
clientes.
• Otimização do dimensionamento, ajustando o
quadro ideal em função dos colaboradores.
• Redução do tempo diário dos líderes/gestores
das equipes para validação do espelho de ponto,
planejamento e controle das escalas dos seus
colaboradores;
• Redução do tempo necessário para fechamento
da folha de pagamento, com redução do esforço
das equipes envolvidas, em especial da equipe
do Departamento de Recursos Humanos;

• Alocação dos colaboradores certos, nos lugares
certos e nos horários corretos.
• Redução das horas extras e do banco de horas.
• Gestão eficaz das folgas e férias dos
colaboradores.
• Gestão por equipes e visão corporativa da
alocação dinâmica das equipes.
• Melhoria da qualidade de trabalho dos gestores.
• Aumento da produtividade dos gestores, com
mais tempo livre para liderar e fazer coaching
das equipes.
• Identificação e alocação de colaboradores
substitutos em situações imprevistas.
• Alertas de rupturas/inconformidades para
garantir serviços críticos mínimos.
• Ambiente de colaboração para aprovação
hierárquica de todos os pedidos e justificativas
feitas pelos colaboradores, relativas a ausências,
atrasos, férias, folgas etc.
• Visualização da Escala de Trabalho, dos saldos/
bancos de horas, do espelho de ponto, dos
pedidos e justificativas aprovadas e pendentes.
• Gestão e controle total sobre os recursos
alocados e sobre todos os custos associados.
• Redução do passivo trabalhista.
• Transparência, por meio da disponibilização
de todas as informações para todos os
colaboradores.
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presente em

11 estados
e em
28 municípios
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ÁREA DE ATUAÇÃO

4
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4 Área de Atuação
Com excelência técnica e credibilidade nacional,
uma Organização Social de Saúde (OSS) que oferece
uma gama de serviços em benefício da vida.

A Pró-Saúde Associação Beneficente de
Assistência Social e Hospitalar é uma entidade
filantrópica, sem fins lucrativos, de valores
cristãos, prestes a completar cinco décadas de
existência, que exerce assistência em saúde,
educação infantil e social, respeitando seus valores
institucionais e suas finalidades estatutárias.

Com quase 20 anos de atuação na área, administra
quatro Centros de Educação Infantil (CEI), em
parceria com o Município de São Paulo, atendendo
crianças de zero a cinco anos e 11 meses.

Possui hospitais próprios, tem forte atuação
na gestão de unidades do Sistema Único de
Saúde (SUS). É responsável pela administração
de hospitais estaduais e municipais, Unidades
de Pronto Atendimento (UPAs), Serviços de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Rede
Básica de Saúde.

Em assistência social, a entidade atua buscando
garantir o atendimento às necessidades de
inclusão, pautado pelo acesso às políticas
públicas e aos direitos inerente à cidadania,
reforçando os laços da convivência familiar e
comunitária.
Tanto na assistência em saúde, quanto social e
em educação infantil, a atuação da Pró-Saúde é
pontuada pela dignidade às crianças e cidadãos,
pelo atendimento sem discriminação de
qualquer natureza e com benefícios e serviços
humanizados e de qualidade.

É reconhecida pelo setor por sua pioneira e
longa atuação na administração hospitalar do
Brasil, bem como em assessoria e consultoria,
planejamento
estratégico,
capacitação
profissional e diagnósticos hospitalares, dentre
outros serviços de gestão em saúde.
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4.1 Saúde

8.806.483

exames/consultas

2.628

leitos

584.219

internações
54.963

cirurgias

6.839
partos
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4.1 Saúde
indivíduo, a fim de evitar o surgimento da doença.
Por exemplo: exercícios físicos e comportamento
alimentar. Já a promoção consiste em apresentar
meios para a população cuidar da sua saúde e,
consequentemente, melhorar a qualidade da vida.

A Pró-Saúde desenvolve na área da saúde
soluções concretas para atender mais de 2.628
leitos existentes em todo o Brasil. Sua equipe
multidisciplinar, com 2.900 médicos, garante
90% de seu atendimento integral à saúde,
por intermédio do SUS, além de promover
assistência de alta e média complexidades e
atenção básica. Sua atuação é alinhada aos
princípios norteadores da Política Nacional
de Humanização (PNH), que resultam na
consolidação do atendimento humanizado.

Os eixos acima encontram-se interligados com
a redução de risco à saúde, pois desenvolvem
ações que minimizam a possibilidade da
ocorrência de um fato indesejado, ou seja, de
uma pessoa desenvolver uma doença crônica,
por exemplo. Por meio de ações de saúde e
cidadania, as Unidades da Pró-Saúde asseguram
a higidez física e mental aos usuários do SUS.
Assim, no eixo de garantia de direitos existe
uma articulação e integração com a rede
socioassistencial e instâncias do poder público
para aplicação de promoção, defesa e controle
para efetivação de direitos.

A disseminação do conhecimento e cuidado a
favor da vida são refletidos na universalidade do
atendimento, assegurado à população por meio
dos eixos de Promoção e Prevenção de Saúde,
Redução de Risco, Ações de Saúde e Cidadania e
Garantia de Direitos. Todos eles convergem para
proporcionar a universalidade e integralidade
das ações desenvolvidas nos hospitais.

Todos esses eixos, em comunhão, garantem
A prevenção debruça-se em medidas educativas a integralidade das ações desenvolvidas nos
e orientações para melhoria do bem-estar do hospitais abaixo demonstrados:

Rede Própria
Hospital Alayde Costa
Está localizado na cidade de Salvador/
BA, unidade própria, desde de 2014.
Nº Leitos: 81
Internações: 23.105
Complexidade: Média

Hospital Bom Pastor
Está localizado na cidade de Guajará Mirim/
RO, unidade própria, desde de 2010.
Nº Leitos: 68
Exames/consultas: 2.926
Internações: 7.823
Complexidade: Média
24

Hospital 5 de Outubro
Está localizado em Canaã dos Carajás/
PA, unidade própria, desde 2006.
Nº Leitos:27
Exames/consultas: 200.622
Internações: 3.631
Complexidade: Média

Porto de Trombetas
Está localizado em Oriximina / PA,
unidade própria, desde 1997.
Nº Leitos: 15
Exames/consultas: 55.662
Internações: 309
Complexidade: Média

Hospital Yutaka Takeda
Está localizado no município de
Parauapebas/PA, unidade própria, desde
1997.
Nº Leitos: 40
Exames/consultas: 142.477
Internações: 6.456
Complexidade: Média
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4.1 Saúde

Rede de Gestão
BAHIA
UPA 24h Subúrbio
Está localizada na cidade de Salvador,
administrada, desde 2014.
Nº Leitos: 43 de observação
Exames/consultas: 468.925
Complexidade: Média

Hospital Deputado Luís Eduardo
Magalhães
Está localizado no município de Mairi,
administrado, desde 2012.
Nº Leitos:33
Exames/consultas: 107.596
Internações: 5.030
Complexidade: Média

Centro de Saúde M. Conceição
Santiago / 16º Centro de Saúde de
Imbassay
Está localizado na cidade de Salvador,
administrado, desde 2006.
Complexidade: atenção básica.
Exames/consultas: 42.570
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BAHIA
UPA – 24h Valéria
Está localizada na cidade de Salvador,
administrada, desde 2014.
Nº Leitos: 27 de observação
Exames/consultas: 420.157
Complexidade: Média

MINAS GERAIS
UPA São Benedito
UPA 24h Dr. Humberto Ferreira Mirante no município de Uberaba,
Localizada
administrada, desde janeiro de 2015.

Localizada no município de Uberaba,
administrada, desde janeiro de 2015.

Nº de Leitos: 35 de observação
Exames/consultas: 475.063
Nº de Leitos: 27 de observação
Complexidade:
Média
Exames/consultas:
519.003
Complexidade: Média

UPA 24h São Benedito
Localizada no município de Uberaba,
administrada, desde janeiro de 2015.
Nº de Leitos: 35 de observação
Exames/consultas: 475.063
Complexidade: Média
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Rede de Gestão
PARÁ
Hospital Regional
Transamazônica

Público

da

Localizado no município de Altamira,
administrado, desde 2006.
Nº de Leitos: 110
Exames/consultas: 218.199
Internações: 31.406
Complexidade: Alta

Hospital Metropolitano de Urgência e
Emergência
Localizado no município de Ananindeua,
administrado, desde 2012
Nº de Leitos: 198
Exames/consultas: 116.132
Internações: 65.009
Complexidade: Alta

Hospital Público Estadual Galileu
Localizado na cidade de
administrado, desde 2014.
Nº de Leitos: 108
Internações: 28.609
Complexidade: Alta
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Belém,

PARÁ
Hospital Oncológico Infantil Octávio
Lobo
Localizado em Belém, administrado,
desde 2015.
Nº de Leitos: 89 leitos
Exames/consultas: 54.870
Internações: 8.775
Complexidade: Alta

Hospital Regional do Baixo Amazonas
do Pará Waldemar Penna
Localizado no município de Santarém,
administrado, desde 2008.
Nº de Leitos: 147 leitos
Exames/consultas: 485.439
Internações: 40.128
Complexidade: Alta

Hospital Regional do Sudeste do Pará
Dr. Geraldo Veloso
Localizado na cidade de
administrado, desde de 2006.
Nº de Leitos: 115
Exames/consultas: 165.162
Internações: 35.917
Complexidade: Alta
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Marabá,

4.1 Saúde

Rede de Gestão
RIO DE JANEIRO
Hospital
Nunes

Estadual

Adão

Pereira

Localizado na cidade de Duque de Caxias,
administrado, desde 2013.
Nº de Leitos: 411
Exames/consultas: 873.066
Internações: 109.851
Complexidade: Alta

Hospital Estadual Getúlio Vargas
Localizado na cidade do Rio de
Janeiro, administrado, desde 2013.
Nº de Leitos: 287
Exames/consultas: 690.858
Internações: 92.579
Complexidade: Alta

UTI- Hospital Estadual Carlos Chagas
Localizado no município do Rio de
Janeiro, administrado, desde 2013.
Nº de Leitos:48
Exames/consultas: 41.082
Internações: 5.708
Complexidade: Alta
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RIO DE JANEIRO
Instituto Estadual do Cérebro Paulo
Niemeyer
Localizado no município do Rio de
Janeiro, administrado, desde 2013.
Nº de Leitos: 49
Exames/consultas: 49.781
Internações: 7
Complexidade: Alta

UPA 24h Itaboraí
Localizada na cidade de Itaboraí/RJ,
administrada, desde 2015.
Nº de Leitos: 19 de observação
Exames/consultas: 218.383
Complexidade: Média

Hospital Estadual Anchieta
Localizado no município do Rio de
Janeiro, administrado, desde 2013.
Nº de Leitos: 63
Internações: 12.420
Complexidade: Média
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Rede de Gestão
SÃO PAULO
Pronto-Socorro do Engenho Novo
Localizado no município de Barueri,
administrado, desde 2013.
Nº de Leitos: 15 de observação
Exames/consultas: 643.830
Complexidade: Média

Hospital de Clínicas de Campo Limpo
Paulista
Localizado no município de Campo Limpo
Paulista/ SP, administrado, desde 2013.
Nº de Leitos: 58
Exames/consultas: 390.023
Internações: 7.665
Complexidade: Média

Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) de Mogi das Cruzes
Localizado na cidade de Mogi das Cruzes/
SP, administrado, desde 2011.
Exames/consultas: 149.125
Complexidade: Média
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SÃO PAULO
UBS Alto Ipiranga
Localizado na cidade de Mogi das Cruzes/
SP, administrado, desde 2016.
Projeto recente, em fase de habilitação.

UNICA Fisioterapia e Reabilitação
Localizada na cidade de Mogi das Cruzes/
SP, administrada, desde 2016.
Projeto recente, em fase de habilitação.

UPA 24h - Porte II Dra. Corasi Alves
de Andrade (Oropó)
Localizada na cidade de Mogi das Cruzes/
SP, administrada, desde 2016.
Nº de Leitos:12 de observação
Projeto recente, em fase de habilitação.
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Rede de Gestão
SÃO PAULO
Pronto Atendimento Matão
Localizado no município de Sumaré,
administrado, desde 2014.
Nº de Leitos:10 de observação
Exames/consultas: 126.804
Complexidade: Média

UPA 24h Macarenko
Localizada no município de Sumaré,
administrada, desde 2014.
Nº de Leitos: 39 de observação
Exames/consultas: 639.081
Complexidade: Média

Hospital Municipal de Mogi das
Cruzes Pref. Waldemar Costa Filho
Localizado na cidade de Mogi das Cruzes,
administrado, desde 2014.
Nº de Leitos: 79
Exames/consultas: 410.652
Internações: 13.951
Complexidade: Média
34

Rede de Gestão
PARANÁ
Hospital Municipal Nossa Senhora da
Luz dos Pinhais
Localizado no município de Pinhais,
administrado, desde 2009.
Nº de Leitos: 58
Exames/consultas: 373.608
Internações: 12.304
Complexidade: Média

UPA 24h Pinhais
Localizado no município de Pinhais,
administrado, desde 2009.
Nº de Leitos: 21 de observação
Exames/consultas: 19.181
Complexidade: Média
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Rede de Gestão
ESPÍRITO SANTO
Hospital Estadual de Urgência e
Emergência
Localizado no município de Vitória,
administrado, desde 2015.
Nº de Leitos: 177
Exames/consultas: 66.659
Internações: 47.276
Complexidade: Alta

GOIÁS
Hospital de Urgências da Região
Sudoeste
Localizado na cidade de Santa Helena de
Goiás, administrado, desde 2010.
Nº de Leitos: 94
Exames/consultas: 21.090
Internações: 26.260
Complexidade: Alta
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755
crianças
atendidas
77
professores
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4.2 Educação
Visando contribuir para a melhoria dos serviços
públicos, a Pró-Saúde, em 1998, estendeu
sua área de atuação em prol da educação. Em
parceira com a Prefeitura Municipal de São Paulo
e a Secretaria Municipal de Educação, garante
atendimento 100% gratuito, em tempo integral,
para 755 vagas em Educação Infantil. A parceria
tem por objetivo disponibilizar um ensino que
prima pela qualidade e equidade das crianças
que residem em regiões menos favorecidas.

Assim, atuam diretamente no desenvolvimento
físico, emocional e intelectual das crianças,
respeitando os dispositivos constitucionais e
fortalecendo o trabalho integrado do cuidar e do
educar.

Durante o ano, os Centros de Educação Infantil
(CEIS) proporcionaram um ambiente humano e
físico, com amplas oportunidades de troca de
experiências e conhecimentos entre as crianças.
Além disso, ofereceram atividades e projetos
As Unidades contam com 77 professores e pedagógicos, passeios, festas e comemorações,
supervisão pedagógica por parte da entidade. tais como:
Projetos
África e tradições brasileiras
Higiene
Descobrindo Sabores
Como eu Vejo o Mundo
Respeitando as Diferenças
Dengue não é brincadeira
Contos Infantis

Passeios
Chácara Encantada
EMEI da região
Parque do Carmo

Festas e comemorações
Baile de Carnaval
Comemoração Dia das Mães
Festa Junina
Festa da Família
Comemorações Semana da Criança
Festa de Natal

Também promoveram ações que incentivaram diversos momentos de interação e integração
a prevenção e ajudaram a desenvolver atitudes com as famílias, tais como:
pessoais que favorecem a saúde e a qualidade
da vida, como:
• reunião de pais;
• festa da família;
• alerta conta a dengue;
• passeio ao Parque do Carmo;
• vacinação contra a gripe;
• construção do jardim sustentável;
• limpeza e revitalização da praça em frente ao CEI;
• avaliação institucional;
• avaliação antropométrica;
• mostra cultural;
• treinamento de Brigada de Incêndio;
• projeto ‘Maletinha da Leitura’;
• palestra para prevenção da dengue e Zika vírus;
• construção do Parque Sonoro;
• palestra de Prevenção e Orientação de
• almoço de Natal.
Acidentes Domésticos;
• palestra com tema: Violência doméstica;
A partir das propostas inseridas no cotidiano dos
• Campanha Outubro Rosa.
CEIs, foi possível a construção de interações entre
as crianças e adultos, em diversos ambientes e
Em busca de uma efetiva participação dos pais, na momentos, consolidando um fazer pedagógico
vida escolar das crianças, os CEIs promoveram que prima pelo respeito às infâncias e ao outro.
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CEI Jardim Eliane
Localizado no bairro: Jardim Eliane, São
Paulo/, administrado desde 1/7/1998.
Faixa etária: 0 a 3 anos
Nº de Crianças atendidas:142

CEI Jardim São Jorge
Localizado no bairro: Lageado, São
Paulo/SP,
administrado,
desde
1/7/1998.
Faixa etária: 0 a 3 anos
Crianças atendidas:160

CEI Lageado
Localizado no bairro: Lageado, São
Paulo/SP,
administrado,
desde
01/07/2008.
Faixa etária: 0 a 5 anos
Crianças atendidas: 244

CEI Santa Rita
Localizado na Cidade Tiradentes,
São Paulo/SP, administrado, desde
01/07/2015.
Faixa etária: 0 a 3 anos
Crianças atendidas: 209
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23
ações sociais
6
estados
atendidos
2.456
pessoas
beneficiadas
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4.3 Ações Sociais

Partindo da valorização e do respeito às pessoas,
a Pró-Saúde e seus colaboradores realizaram
ações sociais pautadas pela promoção humana
e o desenvolvimento comunitário em regiões
vulneráveis. As ações no campo social surgiram a
partir da preocupação em estreitar os vínculos com

as comunidades nas quais a entidade está inserida.
Contando com uma rede de solidariedade
baseada em transformações sociais, foi
possível garantir o acesso de bens e serviços
de necessidade básica para mais de duas mil
pessoas.
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4.3 Ações Sociais
Nº

Data

Ação Social

Local

1

mai/16

Campanha de arrecadação de 320Kg de alimentos para a
Casa de Apoio Semear, para ex-moradores de rua.

PA

2

mai/16

Arrecadação de alimentos não perecíveis, material de
limpeza e cobertores para uma instituição que abriga
idosos.

BA

3

mai/16

A Campanha do Agasalho de 2016.

SP

4

jun/16

Arrecadação e doação de material de higiene para o Lar
dos Idosos no município de Altamira.

PA

5

jul/16

Arrecadação e doação de roupas para a comunidade ao
entorno do Pronto Socorro (ou unidade de saúde).

SP

6

ago/16

Arrecadação de 65L de leite para o Abrigo Esperança

PA

7

set/16

Famílias carentes recebem cestas básicas arrecadadas em
simpósio de psicologia do HRBA.

PA

8

out/16

Arrecadação de roupas, brinquedos, material de higiene
pessoal, fraldas e alimentos para crianças da Casa de
Passagem.

PA

9

out/16

Doação de brinquedos, roupas, calçados e lanches para o
Projeto Recanto Pastorinho.

PA

10

out/16

Arrecadação e doação de brinquedos para o Dia das
Crianças.

BA

11

dez/16

A Campanha do Árvore dos Sonhos de 2016.

SP

12

dez/16

Visitação e entrega de cestas básicas para os idosos do lar
São Vicente de Paula .

PA

13

dez/16

Entrega de cestas básicas para crianças presentes no
Serviço de Acolhimento Institucional de 0 a 12 anos .

PA

14

dez/16

Brincadeiras e distribuição de presentes na ONG Semear e
no Instituto Vida Bela.

PA

15

dez/16

Entrega de, aproximadamente, 300 produtos alimentícios
para a Creche Seara.

PA

16

dez/16

Natal Solidário: Padrinhos e Madrinhas do Bem, doação de
brinquedos na Creche Comunitária.

BA

17

dez/16

Natal na Creche Mundo Encantado: entrega de brinquedos,
atividade lúdica e lanche especial

BA

18

dez/16

Arrecadação de presentes por meio de doações feitas
por colaboradores.

MG

19

dez/16

Doação de alimentos não perecíveis .

PA

20

dez/16

Doação de lanches e presentes para idosos do Lar Maria
Madalena.

GO

21

dez/16

Arrecadação de 44 brinquedos e 142 Kg de alimentos não
perecíveis para o Projeto Semear

PA

22

dez/16

Campanha Interna de Doação de Alimentos não perecíveis
para a Pastoral da Criança.

SP

23

dez/16

Arrecadação de fraldas e leite para uma Instituição de
Longa Permanência.

RJ
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90
voluntários
10
unidades
atendidas
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Manual

Programa de
Voluntariado

O Programa de Voluntariado da Pró-Saúde
busca normalizar a atividade solidária nas
unidades em que atua, aproveitando todo o
seu potencial. Para isso, lançou o Manual do
Voluntariado e Norma Técnica, que contém uma
série de orientações para a implementação
dessa atividade, reforçando direitos e deveres
do voluntário em acolher e ser acolhido, com

base na Lei do Voluntariado de 18/02/1998.
O programa tem o objetivo de assegurar
a atuação voluntária nas unidades de
Saúde, Educação Infantil e Assistência
Social, proporcionando a igual valorização e
crescimento pessoal de todos os participantes
e usuários, ao mesmo tempo em que promove
a interação com a comunidade local.

"O voluntariado faz parte da identidade da Pró-Saúde e está integrado
ao processo de evolução e profissionalização dos serviços prestados.
E reforça que saúde é muito mais do que um serviço oferecido à
comunidade. É uma missão social, humana e, sobretudo, cristã."
Dom Eurico dos Santos Veloso
presidente da Pró-Saúde
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5 Gestão de Pessoas

Na perspectiva de Prestação de Serviços,
contempla: FOPAG (Folha de Pagamento),
SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho).

A onda de modernização e a busca de mais
eficiência em nossa instituição reforçam a
necessidade de desenvolver ferramentas
para aperfeiçoar os processos, melhorar a
produtividade, a assertividade na tomada de
decisões e, consequentemente, uma visão mais
estendida para as pessoas.

Desenvolvimento de Soluções: Sistemas
Especiais, Capacitação, Recrutamento e Seleção,
Avaliação de Desempenho, Clima, Comunicação
A Diretoria de Gestão de Pessoas faz parte das Interna, Carreira e Sucessão, Plano de Cargos e
decisões estratégicas e colabora com os planos Salários e Benefícios.
de expansão e desafios de curto, médio e longo
prazos da instituição.
Consultoria: Apoio aos Líderes na gestão de
pessoas e nas demandas especiais diante dos
Dentre os objetivos da área, possivelmente um dos projetos e clientes; internos e externos.
maiores desafios está em capacitar os profissionais
de Recursos Humanos nos conceitos e ferramentas Resultados esperados com essa linha de atuação:
de gestão e sobre as particularidades de uma a manutenção do cumprimento da legislação
Organização Social de Saúde.
trabalhista; estreitamento do relacionamento
sindical; redução de passivo trabalhista;
Do ponto de vista prático, essa Diretoria, além de otimização de recursos e processos (humanos e
uma estrutura centralizada de Administração de financeiros); e desenvolvimento de pessoas.
Pessoal, incorpora às atuais práticas de gestão de
pessoas um desenho diferenciado de estrutura, Com essas perspectivas e resultados, pode-se
com a criação de duas gerências corporativas; concluir que as ações destinadas às pessoas
Desenvolvimento Humano Organizacional e fortalecem nossa convicção de que o fator
Relações Sindicais e Trabalhistas.
humano é o nosso grande diferencial.
A área de Gestão de Pessoas está estruturada Somos uma instituição de gente que cuida de gente e,
sob três perspectivas: prestação de serviços, assim, buscamos engajamento e comprometimento
desenvolvimento de soluções e consultoria, de nossos colaboradores em busca de resultados
baseando-se nas boas práticas de mercado.
sustentáveis para a entidade e a sociedade.
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5.1 Saúde e Segurança no Trabalho
Os objetivos principais da área de Segurança do
Trabalho abrangem a prevenção dos acidentes
e doenças ocupacionais, dentre outras
atribuições que visam garantir a segurança
e minimizar os riscos aos trabalhadores,
apoiando a instituição nos cuidados aos seus
colaboradores.

Todas essas ações visam à preservação da
integridade física e a saúde dos colaboradores
no ambiente de trabalho.

Diante desse cenário, a palavra que melhor
define a área é “PREVENÇÃO”, pois tudo que se
desenvolve nela tem como finalidade primordial
preservar a integridade física e saúde dos
colaboradores, conforme definição abaixo:

Desenvolvimento e Melhores Práticas
Em atenção ao programa “Mais Eficiente da
Pró-Saúde”, o SESMT corporativo iniciou
o cadastro geral das unidades no sistema
SIGAMDT (Segurança e Medicina do Trabalho),
no mês de junho de 2016, sendo que, em
agosto e setembro, realizou o teste piloto
no cadastro na unidade HMMC (Hospital
Municipal de Mogi das Cruzes).

“... segurança do trabalho é um conjunto de
medidas administrativas, técnicas, legais,
médicas, educacionais e psicológicas e, portanto,
multidisciplinares, empregadas na prevenção de
acidentes do trabalho e doenças profissionais”.

Nos meses de outubro e dezembro, foram
realizados treinamentos dos profissionais das
áreas de segurança e medicina do trabalho
das unidades, com o intuito de qualificá-los na
utilização e alimentação do modulo SIGAMDT.

Além disso, foi criado um grupo em um software
Segurança do Trabalho Corporativa
A segurança do trabalho corporativa tem como de videoconferência para tirar dúvidas dos
usuários e trocar experiência entre as diversas
algumas de suas atribuições:
áreas/unidades da instituição, visando padronizar
1) prestar consultoria para as unidades da procedimentos e adoção das melhores práticas,
instituição em assuntos ligados à integridade garantindo o cumprimento integral das normas
física e à saúde dos colaboradores no ambiente legais vigentes.
de trabalho;
2) efetuar a gestão direta das unidades que não
tenham dimensionamento para SESMT (Serviço
Especializado em Segurança e Medicina do
Trabalho), entre outras, visando o cumprimento/
atendimentos das normas legais existentes. Em
relação às ações desenvolvidas no ano corrente,
podemos citar algumas, tais
a) disponibilização de documentos para
os diversos setores, em especial Jurídico
e relações sindicais;
b) auxílio técnico e operacional, para
abertura e encerramento de novas
unidades;
c) gestão total da segurança do trabalho
das unidades que não têm
dimensionamento para SESMT;
d) visitas técnicas às unidades, e,
principalmente, suporte técnico remoto
para todos as unidades.
BALANÇO SOCIAL | 2016
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6 Saúde Ambiental
A Pró-Saúde compromete-se, por meio de
sua Política Ambiental, adotada pela Sede
Administrativa, buscar a prevenção à poluição e
reduzir seus impactos significativos, bem como
preservar a natureza. Vivemos em um contexto
mundial em que o Planeta emite sinais claros
de que o ritmo atual de consumo excederá a sua
capacidade de ser regenerar.

as mãos no banheiro, realizou-se um estudo
de viabilidade para a implantação de secadores
de mão. Porém, verificamos que a medida não
seria viável para a Sede Administrativa, pois
não atende o consumidor por completo, sendo
limitado o seu uso, e pelo baixo fluxo de pessoas.
Em 2016, aconteceram 19 ações sustentáveis
nas unidades. Dentre elas destacam-se:

Esse cenário força a humanidade a repensar sua
forma de se relacionar com a Terra, e a pressão
constante sobre as instituições, empresas e
as suas práticas de produção e prestação de
serviços fazem com que elas se adaptem às
novas demandas do mercado. Daí a preocupação
da Pró-Saúde em demonstrar respeito com as
condições do ambiente e da sociedade em que
está inserida.

• Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Mogi
das Cruzes, SP
Na Semana Mundial da Água, houve uma série
de atividades no hospital, como o ciclo de
palestras, workshops feitos com colaboradores,
acompanhantes e pacientes, com os seguintes
temas: “Tratamento de água e esgoto”, “Filtração
da Água”, “Saneamento e Saúde Pública”, “Dicas
de Economia e Uso Racional da Água”, “Água
Durante o decorrer do ano de 2016, a instituição virtual” e “Consumo de Água na Produção de
adotou algumas medidas na sua Sede Produtos”, dentre outros.
Administrativa, bem como nas unidades geridas
por ela. Tais iniciativas obtiveram resultados • Hospital Estadual Getúlio Vargas – Rio de
significativos, tanto na redução do consumo Janeiro, RJ
Implantação do projeto ‘’Cozinha, amiga das
quanto na redução de impactos gerados.
águas”, que consiste no recolhimento de todo o
Com o objetivo de conscientizar os colaboradores, óleo vegetal usado na unidade, para que não seja
a Pró-Saúde realizou ações e campanhas, como a descartado no meio ambiente.
redução do consumo de copos plásticos na Sede
Administrativa, com sua retirada e substituição Esse produto causa muitos impactos. Para
por canecas e squeezes. Essa medida gerou uma cada litro, cerca de um milhão de litros de água
redução de 6.500 copos plásticos descartáveis. é contaminado. Se descartado de maneira
Para isso, foram mostrados aos colaboradores inadequada, o óleo vegetal gera resíduo que
os impactos ambientais gerados pela produção forma uma camada impermeável que não deixa
a água pluvial infiltrar no solo. Isso, além da
e destinação final do material.
contaminação, piora os efeitos de enchentes.
Em comemoração ao Dia da Árvore, os
colaboradores da Sede Administrativa foram O produto, quando entra em decomposição,
conscientizados sobre a importância da flora e exala o gás metano, que agrava o efeito estufa.
da preservação do meio ambiente, ajudando a
construir um jardim vertical, representando o Com o projeto, o óleo gerado na unidade vai para uma
empresa especializada no tratamento do resíduo.
seu setor.
O descarte correto faz com que o óleo de cozinha
seja utilizado como matéria-prima para a
produção de biodiesel, sabão, tintas a óleo, massa
de vidraceiro e outros produtos. Isso preserva o
meio ambiente, incentiva a reciclagem e evita
Para a redução de custos e impactos ambientais que mais litros de óleo sejam descartados de
gerados pelo papel toalha, utilizado para secar maneira incorreta.
Ainda falando em comemoração, para o Natal
foi ministrada aos colaboradores da Sede, uma
oficina para a confecção de enfeites típicos,
utilizando materiais recicláveis.
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do projeto “Sustentabilidade na Saúde”, que busca
incorporar ao hospital protocolos reconhecidos a
partir da certificação internacional, concedida pela
GRI (Global Reporting Initative), entidade semfins lucrativos que estimula empresas públicas
e privadas em todo o mundo a melhorarem seus
desempenhos econômicos, sociais e ambientais a
• Hospital de Urgências da Região Sudoeste – partir de protocolos de sustentabilidade.
Santa Helena, GO.
Na Semana do Meio Ambiente, a unidade, em • Hospital Galileu – Belém, PA.
parceria com o Centro Educacional Monteiro Campanha de conscientização de descarte
Lobato, realizou ações ambientais com o objetivo correto do lixo e doação de sementes, realizada
de educar a comunidade, a partir das crianças, na Praça Batista Campos. A ideia foi promover
preparando cidadão mais conscientes e famílias uma ação que agregasse atividade física com
melhor orientadas. Para isso, realizaram-se sustentabilidade.
palestra, algumas dinâmicas e brincadeiras.
Como atividade interna, foi feita uma abordagem O hospital criou o Comitê de Sustentabilidade,
e distribuição de materiais explicativos, com com objetivo de integrar ações junto aos
usuários,
acompanhantes
jogos e passatempos sobre o meio ambiente, colaboradores,
e visitantes, bem como colocar em prática
com os usuários do hospital.
iniciativas que garantam o equilíbrio econômico,
• Hospital Estadual de Urgência e Emergência ambiental e social da unidade. Dentre as ações
– Vitória, ES
planejadas, estão a redução do consumo de
Durante a reunião de acolhimento, que acontece recursos naturais, como otimização de energia
às sextas-feiras, realizou-se, no auditório e uso de água e gestão de resíduos, com a
do hospital, programa de humanização no implantação de um sistema eficaz de coleta
atendimento. Participaram os acompanhantes. seletiva e compostagem.
O assunto tratado foi o consumo consciente de
água. Objetivo foi transmitir orientações sobre o • Hospital Regional do Baixo Amazonas –
consumo consciente.
Santarém, PA
Cultivo de horta, para ampliar o reaproveitamento,
A unidade criou o Comitê de Sustentabilidade, que já era de 25%, do lixo orgânico que o hospital
para aplicar um conjunto de iniciativas gera, utilizado como adubo.
estratégicas destinadas a otimizar custos
e reduzir o impacto ambiental gerado pela • Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos
unidade, desenvolvendo ações simultâneas, Pinhais e UPA 24H Pinhais
como uso racional de recursos hídricos, Campanha de uso sustentável de papel e
energéticos, impressos, materiais dos pacientes, impressora, com objetivo de reduzir o impacto
medicamentos e demais ações de consumo que o consumo desses produtos provoca no meio
consciente. A iniciativa é parte da implantação ambiente.
Primeiro
encontro
da
Comissão
de
Sustentabilidade, com objetivo de estabelecer
práticas sustentáveis para garantir o equilíbrio
econômico, ambiental e social. A equipe traçou
estratégias para que a sustentabilidade faça
parte dos hábitos do hospital.
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Certiﬁcações e premiações conquistadas em 2016
Para a verificação do Sistema de Gestão Ambiental,
se o mesmo atende aos requisitos estabelecidos,
o desempenho ambiental da organização e se
está de acordo com as práticas ambientais e
sustentáveis, é realizada uma auditoria externa por
uma certificadora. No caso da Pró-Saúde, somos
certificados ISO 14001:04 pela Fundação Vanzolini.

Além das ações sustentáveis desenvolvidas ao
longo de 2016, a Pró-Saúde, por meio de sua
Sede Administrativa e das unidades geridas por
ela, conquistou 17 reconhecimentos, dentre eles
certificados e premiações.
A Sede Administrativa foi agraciada
com a manutenção do certificado ISO
14001:04, norma que define os requisitos
para estabelecer e operar um Sistema de
Gestão Ambiental. Essa norma permite à
organização desenvolver e praticar políticas
e metas ambientais e também leva em conta
os aspectos ambientais influenciados pela
organização e outros possíveis de serem
controlados por ela.

O certificado ISO 14001 demonstra o compromisso
da entidade em preservar o meio ambiente,
bem como a prioridade e incentivo do consumo
sustentável.
As unidades tiveram um excelente desempenho
quanto às questões ambientais, sendo reconhecidas
e conquistando premiações e certificados.

Semana Mundial da Água

Projeto para redução do
consumo de água e
energia elétrica
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Primeiro encontro
da Comissão da
Sustentabilidade

Conscientização de
descarte correto
de lixo e doação de
sementes

Comitê de
Sustentabilidade
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Descarte de
Resíduos

Construção de horta
Orgânica. O hospital já
reaproveita 25% do
lixo orgânico

Comemoração
ao Dia do Meio
Ambiente
54

Certificados e Reconhecimentos - Sede
Certificado ISO 14001:04
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Certificados e Reconhecimentos - Unidades

Hospital Regional do Baixo
Amazonas do Pará – Santarém, PA.

Referência brasileira
na III Conferência
Latino Americana
da Rege Global de
Hospitais Verdes
Saudáveis
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Certificados e Reconhecimentos - Unidades
Hospital Público Estadual Galileu – Belém, PA.
Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará – Santarém, PA.
Instituto Estadual do Cérebro – Rio de Janeiro, RJ.
Hospital Estadual Anchieta – Rio de Janeiro, RJ.
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes, SP.

Reconhecimento,
premiação e
homenagem pela
adesão à Campanha
"Desafio 2020:
a Saúde pelo Clima"
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Certificados e Reconhecimentos - Unidades
Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará – Santarém, PA.
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes, SP.

Prêmio
Amigo do Meio
Ambiente (AMA)
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7 Destaques do ano

Prêmios
Prêmio Líderes da Saúde – Categoria Filantropia
Certificadora: Revista Healthcare Management

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN)
Prêmio: Nível de Gestão -Nível 4
Certificadora: Gespública
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Hospital Público Estadual Galileu (PA) -2016
Certificação ONA 1

Hospital Regional Público da Transamazônica (PA) - 2016
Certificação ONA 3
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7 Destaques do ano

Prêmios
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (SP) - 2016
Certificação ONA 1

Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA)
Prêmio Amigo do Meio Ambiente (AMA)
Certificadora: Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo
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Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (SP)
Prêmio Amigo do Meio Ambiente (AMA)
Certificadora: Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo

Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IEC)
Prêmio: Nível de Gestão -Nível1
Certificadora: Gespública
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7 Destaques do ano

Hospital Estadual de Anchieta (HEAN)
Prêmio: Nível de Gestão -Nível 2
Certificadora: Gespública
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8 Balanço Patrimonial 2016

Resumo Dados Econômicos – Exercício 2016
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
CNPJ Nº 24.232.886/0001-67
Valores expressos em milhares de reais

Balanço Patrimonial
AT I V O

PA S S I V O

Circulante

R$

983.291

Não Circulante

R$

57.591

Total do Ativo

R$ 1.040.882

Circulante

R$

741.446

Não Circulante

R$

170.329

Patrimônio Líquido

R$

129.107

Total do Passivo

R$

1.040.882

Demonstração de Resultado do Exercício
R eceitas

R$ 1.576.609

D espesas

R$ 1.566.310

Pessoal ............................................................................................................................................R$
Serviços de Terceiros .....................................................................................................................R$
Drogas, Medicamentos e Materiais .............................................................................................R$
Energia, Água e Telefonia..............................................................................................................R$
Outras ............................................................................................................................................. R$
Superávit do exercício

R$

Í ndices

745.123
401.152
210.983
29.909
179.143
10.299
2016

Liquidez Corrente ............................................................................................................................ R$

1,33

Liquidez Geral .................................................................................................................................. R$

1,11

Solvência Geral ................................................................................................................................R$

1,14

Endividamento Geral.......................................................................................................................R$

0,88

Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente

Renato Souza de Almeida
Contador (CRC 1SP 218068/O-6(
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“No ano de 2016 tivemos a graça de participar, em Roma, do jubileu do voluntariado.
Ainda ecoam em meu coração aquelas palavras do Papa Francisco que têm sido
um norte em minha ação apostólica: (...) Exprimis o desejo – entre os mais
belos no coração do homem: fazer com que a pessoa que sofre se sinta amada.
Tal ensinamento tão sublime e verdadeiro tem sido minha missão, e é a
missão da Pró-Saúde que presido. “

Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente
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www.prosaude.org.br

Rua Guaicurus, 563
Lapa - São Paulo, SP
CEP 05033-001
Tel: 11 2238-5566, Fax: 11 2238-5599
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