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Em 2017, ano de comemoração dos 50 anos de história da Pró-Saúde, a entidade 
deu continuidade ao trabalho de cuidar da saúde dos brasileiros com huma-
nização e qualidade, além de exercer o importante trabalho social na área da 
educação infantil.

Este Balanço Social apresenta os resultados dos principais projetos administra-
dos pela Pró-Saúde. 

A entidade visa ajudar a estabelecer um Brasil mais justo, igualitário, em que to-
dos tenham acesso à saúde e educação de qualidade. 

Para isso, ao longo deste meio século de existência, a Pró-Saúde vem desenvol-
vendo um trabalho baseado na ética cristã, a partir da experiência católica de 
trabalho social e de valorização da vida.

A melhoria constante dos serviços prestados é um dos objetivos diários da enti-
dade, que prioriza o bem-estar comum e a dignidade humana.

Em 12 de dezembro de 2017, o Papa Francisco disse que “quando um sistema eco-
nômico põe no centro somente o dinheiro, se desencadeiam políticas de exclusão 
e não há mais lugar nem para o homem nem para a mulher, apenas para a cul-
tura do descarte”. Papa Francisco acrescentou que “um compromisso mais sólido, 
a fim de melhorar as condições de vida de todos, sem excluir ninguém, lutando 
contra as injustiças e a corrupção”.

Espero que, nos próximos 50 anos, a Pró-Saúde continue trilhando o seu caminho 
de excelência em gestão hospitalar e que possa beneficiar, ainda mais, a popula-
ção em diversas regiões do País.

Dom Eurico dos Santos Veloso
Arcebispo Emérito de Juiz de Fora (MG)
Presidente da Pró-Saúde
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A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, de na-
tureza privada, sem fins lucrativos, foi criada no dia 9 de junho de 1967, como 
Associação Monlevade de Serviços Sociais (AMSS), na cidade de João Monlevade, 
em Minas Gerais.

Somente em 1996, a instituição passou a ser chamada Pró-Saúde Associação Be-
neficente de Assistência Social e Hospitalar.

Em 2013, a Sede Administrativa da entidade foi transferida para a cidade de São 
Paulo, na Capital Paulista.

Em 2017, a Pró-Saúde celebrou o seu cinquentenário na administração hospitalar, 
com a prestação de serviços focados na humanização e na qualidade do atendi-
mento. A entidade possui modernos processos de gestão, aliados à excelência de 
seus colaboradores, que promovem um trabalho ético, transparente e humaniza-
do. O fruto deste esforço e comprometimento diário é visível nos resultados obti-
dos pela Pró-Saúde na administração de unidades de saúde, educação infantil e 
assistência social, em projetos localizados em todas as regiões do País.

Rede de Atuação 
G4-6

Pará

Rondônia

Acre

Bahia

Alagoas

Espírito 
Santo

Rio de 
Janeiro

São Paulo

Goiás

Minas 
Gerais

Paraná
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Missão, Visão e Valores 
G4-56

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

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

VALORES
 » Profissionalismo: competência técnica e responsabilidade para atingir os ob-

jetivos 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, sem-
pre 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 ges-
tão, valores que visam fortalecer o relacionamento entre o público e a co-
munidade, por meio de um serviço de qualidade e apoio para o desenvolvi-
mento social.

 » Ética: transparência e respeito em todas as relações, marcados pelo sigilo 
profissional.

 » G4-15 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 ativi-
dades administrativas”.
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1967

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

1975

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

1996

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

1997

Assume hospitais 
de empresas 
no Pará 
(Mineradora Vale 
e Eletronorte) e 
na Bahia (Suzano, 
antiga Bahia Sul 
Celulose)

1998

Início da 
atuação na 
Educação 
Infantil

2000

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

2007

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

Linha do tempo
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2010

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)

2013

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

2014

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

2015

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)

2016 2017

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

Conquista a ONA 2 para 
o Hospital Municipal de 
Mogi das Cruzes (SP), 
além da ONA 1 para o 
Hospital Estadual de 
Urgência e Emergência 
(ES), o Hospital 
Oncológico Infantil 
Octávio Lobo (PA) e o 
Hospital Metropolitano 
de Urgência e 
Emergência (PA).
Em Mogi das Cruzes (SP), 
início da gestão da UPA 
24h Oropó, UBS Alto do 
Ipiranga e UNICAFISIO.
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Em 2017, a Pró-Saúde deu continuidade ao programa de modernização do geren-
ciamento, com ferramentas de tecnologia voltadas à eficiência e à integração dos 
processos internos, por meio do “MAIS EFICIENTE”. O objetivo é aumentar a agi-
lidade, integrar informações, reduzir custos e modernizar os processos internos 
por meio da interação entre todos as áreas a entidade.

Em 1º de janeiro de 2017, todas as unidades administradas pela Pró-Saúde passa-
ram a utilizar o sistema Protheus (ERP – TOTVS) para qualificar o gerenciamento 
de informações da entidade. Entre os benefícios deste sistema estão: elimina-
ção do controle manual e de planilhas eletrônicas; controle integrado de todo o 
BackOffice; alimentação do software de Business Intelligence; possibilidade de 
integração com qualquer outro software do mercado.

Outro passo importante foi a Campanha de Atualização de Dados Cadastrais de 
mais de 16 mil colaboradores para o e-Social, promovido pela Diretoria Adminis-
trativa e Financeira.

Compras

POLÍTICA DE SUPRIMENTOS
Em abril de 2017, a Pró-Saúde deu mais um passo na governança e eficiência de 
seus processos de supply chain, com o estabelecimento da sua Política de Supri-
mentos com alcance à todas as suas unidades.

A iniciativa foi elaborada de forma completamente alinhada ao Planejamento 
Estratégico da entidade e ao Programa “MAIS EFICIENTE” e definiu as premissas e 
diretrizes da instituição, norteando todas as atividades estratégicas na área.

Desta forma, foram estabelecidos os seis primeiros objetivos estratégicos:

 » Aumentar o poder de barganha nas negociações de escala por meio da cen-
tralização das compras;

 » Garantir o cumprimento do orçamento de materiais e medicamentos;

 » Manter cobertura de estoque adequada ao atendimento, minimizando riscos 
assistenciais e financeiros;

 » Promover a manutenção das parcerias com fornecedores estratégicos por 
meio de controle do passivo financeiro das unidades;

 » Realização dos processos de compras de forma sistematizada por meio do 
Portal Eletrônico de Compras;

 » Monitorar e contribuir para o cumprimento dos Requisitos de Apoio à Gestão 
nos setores de Suprimentos dentro das unidades.
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IMPLANTAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
Após o estabelecimento da Política de Suprimentos e seus objetivos estratégicos, 
o passo seguinte foi enxergar e entender onde a área estava e para onde deveria 
seguir. E a partir de então, buscar ser “MAIS EFICIENTE”.

Desta forma, a entidade implantou um Pacote de Indicadores de Desempenho 
dos Processos-Chave de Suprimentos em todas as suas unidades. A iniciativa 
possibilitou, a partir de metas definidas, alinhar todos os objetivos ao mesmo 
nível de desempenho.

Com o apoio das lideranças locais, diversos resultados positivos foram alcan-
çados. No objetivo de maior centralização, contabilizou-se aumento de 20% no 
volume de compras pela Central de Compras, em relação ao ano de 2016, o equi-
valente a cerca de R$ 34 milhões. Com ampliação do uso da plataforma para os 
processos de compra essencialmente locais pelas unidades, também verificou-se 
o aumento de cerca de 20%, equivalente ao incremento de R$ 2 milhões ao mês 
na operação. Entre essas categorias estão: gêneros alimentícios, manutenção pre-
dial e impressos gráficos, aquisições emergenciais de materiais e medicamentos.

Por meio do apoio da ferramenta eletrônica de gestão, todas as unidades geridas 
pela Pró-Saúde passaram a ser acompanhadas e comparadas entre si, buscando 
sempre a melhoria contínua de seus processos.

MODELO DE CONSULTORIA EM SUPRIMENTOS
O ano de 2017 permitiu à Central de Compras estabelecer o Modelo de Consultoria 
em Suprimentos, completamente alinhado aos requisitos do Manual da Organiza-
ção Nacional de Acreditação (ONA) e ao programa do Requisito de Apoio à Gestão 
(RAG) no Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente Corporativo.

O modelo utiliza-se da avaliação de cerca de 200 requisitos nas áreas de Compras, Al-
moxarifado e Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) das unidades filiais. Cada 
requisito é verificado e evidenciado através de seu nível de criticidade, sempre bus-
cando equilíbrio entre os objetivos administrativos-financeiros e assistenciais.

Em 2017, foram registradas cerca de 1.500 horas de consultoria em campo dedica-
das às unidades. Cada unidade visitada, recebeu um Plano de Ação desdobrado 
de sua avaliação, sempre dentro do sistema Interact, que permite o acompanha-
mento pelo diretor-geral da unidade, subsidiando o alcance dos objetivos estra-
tégicos da entidade.

DESAFIO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS PRÓ-SAÚDE 
G4-12, G4-13

A Pró-Saúde possui uma operação robusta de compras, que possui como grande 
desafio operacional sua capilaridade em território nacional, cobrindo 11 estados.

Os números da Central de Compras compreendem cerca de 280 fornecedores ho-
mologados, sediados em todas as regiões do País, com suas certidões cadastrais 
e sanitárias atualizadas, monitoradas pelo sistema que bloqueia automaticamen-
te quando vencidas. Assim, somente fornecedores homologados participam dos 
processos de compras da entidade até o seu final.
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Todos os processos de compras são públicos na Plataforma de Compras com 
registros de cada procedimento realizado pelo Requisitante, Comprador, Fornece-
dor e Aprovador. O processo é altamente transparente.

Todos os fornecedores recebem, via e-mail, os avisos de abertura e encerramento 
da cotação. As propostas são recebidas dentro da própria plataforma de compras, 
ou seja, sem transcrição do comprador ou uso de e-mails. Mais de 2.000 cota-
ções foram realizadas em 2017. Em média, 6.000 itens são negociados todo mês 
no sistema pela Central de Compras, contabilizando o volume de cerca de R$ 150 
milhões em Ordem de Compras.

Com estes números, a Central de Compras consegue atender ao grande desafio de 
Suprimentos, trazendo economicidade, transparência e governança aos processos 
de compras de todas as unidades administradas pela Pró-Saúde. 

Tecnologia da Informação (TI) 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS
Desde o final do ano de 2015, a Diretoria da Pró-Saúde aprovou um projeto de evo-
lução tecnológica para a entidade, dando início ao programa futuramente batizado 
como “MAIS EFICIENTE”. A partir disso, após diversas análises de oportunidades de 
melhoria, ocorreu o início de busca de ferramentas (sistemas) em destaque e uti-
lizados mundialmente, com o objetivo principal de disponibilizar informações para 
a alta gestão, reduzir custos por meio das análises de dados, de modo a mitigar o 
máximo qualquer tipo de retrabalho e divergência de informações e, principalmen-
te, otimizar o tempo na apresentação de indicadores para tomada de decisão.

Com base nestes objetivos, a entidade deu andamento na implantação e refor-
mulação das ferramentas e processos, exemplificadas abaixo:

 » Evolução na Implantação de Sistema Integrado: BackOffice (Departamento de 
Administração de Pessoal, Desenvolvimento Humano Organizacional, Finan-
ceiro, Contábil, Fiscal e Ativo Fixo) – TOTVS.

 » Planejamento e controle orçamentário: Sistema Integrado da TOTVS para Planeja-
mento e Controle Orçamentário para emissão de informações econômicas X efeti-
vas realizadas em tempo real do lançamento do sistema. Esta ação tem como obje-
tivo a melhoria e agilidade no acesso às informações pela alta gestão da entidade.

 » Controle de custos: Sistema Integrado da TOTVS para gestão de Custos para 
gerenciamento e informação dos custos da unidade para um melhor planeja-
mento de gastos. Esta ação possui o objetivo de melhorar e agilizar o acesso 
das informações pela Diretoria da entidade. 

 » Modernização das Impressoras - Sede Administrativa: A modernização da So-
lução de Impressão na Sede Administrativa da Pró-Saúde, por meio da troca 
de fornecedor, equipamentos e software. Com isso, além da redução de custo, 
foram registradas diversas melhorias apresentadas na ferramenta, além da 
obtenção de maior controle sobre as impressões e cópias da entidade.
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 » Modernização da Telefonia - Sede Administrativa: A Telefonia Fixa da Sede 
Administrativa passou por uma modernização, por meio da implantação de 
telefonia IP. Para esta atividade, todos os equipamentos da Sede foram atuali-
zados. Esta ação teve como objetivo a melhoria na qualidade do serviço, além 
de redução de custos com a utilização de ferramenta de teleconferência.

 » Gerenciamento dos Serviços em TI: Foi implantado um novo software para 
Gerenciamento de Ocorrências de Tecnologia da Informação. Este software 
reúne ferramentas sobre diversos processos e papéis do ITIL, entre eles o Ser-
vice Desk, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de inventário, entre 
outros de forma integrada. O objetivo é adequar as atividades de tecnologia 
da entidade às boas práticas de mercado, além de dar total transparência na 
relação com nossos clientes internos.

 » Portal do Colaborador Protheus: Criação do Portal do Colaborador – TOTVS 
Protheus. Este portal permite que todos os colaboradores possam emitir os 
seus recibos de pagamento on-line. Esta atividade proporcionou redução de 
tempo na entrega destes documentos a todos os colaboradores da entidade, 
além de redução de custos com impressão e envio dos comprovantes.

 » Digitalização dos prontuários de todos os colaboradores da entidade: As 
equipes de TI e Administração de Pessoal atuaram em parceria na seleção 
de um fornecedor responsável pelo armazenamento de arquivo e também 
pela digitalização de documentos relacionados aos prontuários de todos os 
colaboradores da Pró-Saúde. Este projeto da Sede Administrativa conta com 
um cronograma para atingir os mais de 12.000 colaboradores contratados or 
meio do regime CLT, assim o documento de cada profissional será digitali-
zado, sejam eles únicos, documentos pessoais, documentos rotineiros como 
comprovantes de pagamento e benefícios, além de todos os documentos re-
lacionados às marcações de ponto de cada profissional. Esta atividade tem 
objetivo de facilitar o acesso a todos os arquivos, caso necessário, seja pela 
área Jurídica ou qualquer outra área da entidade.

Comunicação
A Gerência de Comunicação promoveu um importante trabalho em 2017, ano do 
cinquentenário da Pró-Saúde. Em parceria com a Filantropia, realizou-se o projeto 
“Ação do Bem”, com 50 ações sociais promovidas pelas unidades administradas 
nas cinco regiões do Brasil. No total, foram realizadas 105 ações, que beneficiaram 
16.867 pessoas. A Comunicação noticiou todas estas ações, tanto na imprensa 
nacional, como nos meios de comunicação 
internos, como boletins e newsletter.

A marca da entidade recebeu o selo espe-
cial de 50 anos na cor dourada, uma edição 
comemorativa do logotipo, que foi utilizado 
em todas as unidades até o mês de mar-
ço de 2018. Foi criado um selo dos Correios 
para ser usado em toda a correspondência 
da instituição.
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Em 12 de junho, comemorou-se o jubileu de 50 anos da Pró-Saúde com uma Missa 
de Ação de Graças, celebrada por Dom Orani João Tempesta, arcebispo metro-
politano do Rio de Janeiro, com cocelebração de Dom Eurico dos Santos Veloso, 
presidente da Pró-Saúde e arcebispo emérito de Juiz de Fora, por Dom João Bosco 
Oliver de Faria, arcebispo emérito de Diamantina, e por Dom Angélico Sândalo 
Bernardino, bispo emérito de Blumenau.

Em dezembro de 2017, aconteceu o lançamento do livro “Pró-Saúde 50 Anos”, uma 
edição histórica com toda a trajetória da entidade, conquistas, premiações e re-
conhecimentos, além de relatos de todos os projetos gerenciados pela entidade 
desde a sua fundação, em 1967. Este livro foi entregue a todos os colaboradores 
da Sede Administrativa da Pró-Saúde e foram enviados exemplares para todas as 
unidades administradas, além das autoridades.

A Política Nacional de Comunicação foi apresentada a todos os colaborado-
res da Pró-Saúde, com o objetivo de mostrar a missão da instituição, além de 
promover um sentimento de pertencimento. As Assessorias locais e as Coor-
denadorias de Comunicação, sob supervisão da Gerência de Comunicação, são 
responsáveis pela produção e disseminação de informações para os públicos 
internos e externos.

Ebook para o projeto Ação do Bem
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Área de atuação
G4-08, G4-10
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A instituição se dedica para realizar um trabalho duradouro, que prima pelo pro-
fissionalismo, pela ética, pela responsabilidade e pela transparência, sempre sus-
tentando seus trabalhos na humanização.

Em 2017, a entidade comemorou 50 anos de existência, sendo uma das maiores 
gestoras de serviço de saúde e administração hospitalar. Sempre com foco em 
aprimorar os seus processos, agregando tecnologias e métodos inovadores, con-
tando com os melhores profissionais, sempre em sintonia com o que há de mais 
eficaz e moderno na sua área de atuação.

Além do atendimento na saúde, a Pró-Saúde atende outra finalidade estatutária, 
na área da educação, com quatro Centros de Educação Infantil (CEIs), em um 
convênio com o município de São Paulo. Dessa forma, ofereceu em suas quatro 
unidades educacionais atendimento a 757 crianças, com idades entre 0 e 5 anos 
e 11 meses de idade.

Atuação

EDUCAÇÃO

DIAGNÓSTICOS 
HOSPITALARES

SAÚDE

ASSESSORIA  
E CONSULTORIA

GESTÃO DE  
UNIDADES  
PRIVADAS

AÇÕES 
SOCIAIS

GESTÃO  
SUPRIMENTOS

TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÃO
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Saúde
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A Pró-Saúde realiza a gestão de 33 unidades de saúde, que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS), desenvolvendo ações no campo da saúde que seguem as 
diretrizes da Constituição Federal (CF/88) e os princípios norteadores da lei su-
pracitada. A garantia de acesso às ações e serviços de saúde está prevista na Lei 
Orgânica da Saúde (LOS n° 8080/90), como sendo um direito fundamental deven-
do o Estado prover os meios necessários para tal viabilização.

Com a experiência obtida em mais de 50 anos de atuação, baseada na qualifica-
ção de profissionais em diversas áreas, a Pró-Saúde ofereceu as principais solu-
ções em saúde:

 » Treinamento e capacitação de profissionais de serviços de saúde

 » Diagnóstico em saúde pública

 » Diagnóstico de serviços de saúde

 » Estudo de viabilidade para serviços de saúde

 » Consultoria em serviços de saúde

 » Assessoria em serviços de saúde

 » Gestão de unidades privadas 

 » Assessoria em saúde pública 

 » Assessoria em processos de contratação de organização social  
de saúde (OSS)

A assistência tem a finalidade de garantir à população condição de bem-estar 
físico, mental e social através de ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde; tais ações foram pautadas na universalidade de acesso aos serviços 
de saúde, na integralidade da assistência, observando o indivíduo como um ser 
único e preservando a autonomia das pessoas na defesa da integridade física e 
moral, possibilitando a participação da comunidade atendida.

A Política Nacional de Promoção da Saúde foi criada com o objetivo geral de pro-
mover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacio-
nados aos fatores determinantes e condicionantes ao ser humano. Atendendo o 
indivíduo de forma integral diante de suas necessidades.

A partir desta visão atuamos nos eixos de Promoção e Prevenção com ênfase 
na redução de risco, na saúde na cidadania; Articulação em rede e Garantia 
de direitos.
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Ações realizadas

PROMOÇÃO E PREVENÇÃO COM ÊNFASE: REDUÇÃO DE RISCO 
E SAÚDE E CIDADANIA
A promoção e a prevenção à saúde são fundamentais para a elevação na quali-
dade de vida e a redução de riscos à saúde, com isso as ações são destinadas a 
hábitos saudáveis no dia a dia e a sensibilização sobre doenças futuras.

TEMAS ABORDADOS

Campanhas coloridas preconizadas pelo Ministério da Saúde: 

 » Janeiro Branco (saúde mental): pensada para promoção da Saúde Emocio-
nal na vida dos indivíduos que compõem a humanidade, buscando estra-
tégias políticas, sociais e culturais para que o adoecimento emocional seja 
prevenido e conhecido em todos os campos e espaços em que o humano se 
faz presente.

 » Maio Amarelo (trânsito seguro): nasce com uma só proposta: chamar a aten-
ção da população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo 
o mundo.

INTEGRAÇÃO DO USUÁRIO

Articulação  
em rede

Promoção  
e prevenção 

com ênfase em 
redução de risco

Promoção  
e prevenção com 
ênfase em saúde 
e cidadania

Garantia  
de direitos



23

 » Setembro Verde (captação de órgãos): conscientizar as pessoas sobre a im-
portância da doação de órgãos e incentivar a postura proativa dos familiares, 
sensibilizando-os, mesmo que seja no momento da perda. 

 » Setembro Amarelo (prevenção do suicídio): com o objetivo de alertar a popu-
lação a respeito da realidade do suicídio. 

 » Outubro Rosa e Novembro Azul (prevenção do câncer): ações realizadas com 
as mulheres e homens, buscando a conscientização a respeito do Câncer de 
Próstata, Câncer de Mama e de Útero; 

 » Dezembro Vermelho (HIV/AIDS): campanha de mobilização nacional para 
conscientização e prevenção do vírus HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmen-
te Transmissíveis (IST). 
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 » Campanhas educativas: Direção Segura; Vacinação; Hanseníase; Tuberculose; 
Combate ao vírus do HIV; Higienização das Mãos; Aedes Aegypti (dengue); Doa-
ção de Sangue; e Importância do Aleitamento Materno. 

 » Ações e palestras educativas promovidas: para que as campanhas e ações 
desenvolvidas obtivessem a adesão dos usuários, foram abordados temas 
pertinentes à Saúde da Mulher; Saúde da Criança e do Adolescente; Saúde do 
Homem; e Saúde do Idoso. Além de caminhadas na comunidade com a distri-
buição de folders orientativos, divulgação em rádio local, disponibilização de 
exames preventivos e visitas em associações com o intuito de reorganizar o 
espaço físico e levar a atenção à saúde com enfoque preventivo.
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GARANTIA DE DIREITOS
Os direitos são uma conquista histórica visando a plena cidadania, para tanto é 
necessário disseminá-los entre a população, assim as equipes de saúde levam 
propostas reflexivas aos usuários, para que eles tenham consciência de seus di-
reitos e deveres.

 » Atenção humanizada no parto: direitos e deveres e processo para aquisição 
de benefícios por meio de reuniões, palestras, celebrações ecumênicas e clas-
se escolar. O objetivo foi levar a discussão de temas que universalizam infor-
mações sobre direitos e deveres.

ARTICULAÇÃO EM REDE 
O atendimento integral desse usuário, não se restringe ao olhar da saúde. É 
preciso articular apoios em rede para que as demandas globais do ser humano 
sejam contempladas. 

 » Apoios colaborativos firmados: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); Cen-
tro de Referência de Assistência Social (CRAS); Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência Social (CREAS); Instituto Maurício de Souza; Centro 
Cultural Brasil Estados Unidos; associações; universidades; escolas; e câma-
ras municipais.
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AÇÕES POR EIXO  
2016 E 2017

Articulação em rede

Garantia de direitos

Promoção e Prevenção à 
Saúde / Redução de Risco

0 100 200 300 400 500

2016 2017

VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE INDÍGENA
S01

Pensando na população indígena, em atender e respeitar as tradições e culturas, 
foi elaborada e implantada a Política Nacional de Atenção à Saúde, dos Povos 
Indígenas que coaduna com a Lei Orgânica da Saúde respeitando as diversidades 
étnicas, culturais e territoriais. 

A Pró-Saúde, por meio dos Hospitais Bom Pastor, localizado no estado de Rondônia, 
na cidade de Guajará-Mirim, Hospital Yutaka Takeda, localizado no estado do Pará, 
na cidade de Parauapebas, o Hospitais Regional Público do Sudeste do Pará, loca-
lizado no estado do Pará, na cidade Marabá, e o Hospital Municipal Nossa Senhora 
da Luz dos Pinhais, no estado do Paraná, na cidade de Pinhais, vem realizando um 
trabalho mais direto com a população indígena. Ao longo do ano de 2017, esses 
Hospitais realizaram atendimentos que beneficiaram 2.283 índios. 

A Casa de Saúde Indígena (CASAI) é um importante apoiador nas ações de saúde 
que a Pró-Saúde realiza. A entidade participa com o suporte de transporte e casa 
de apoio para hospedar o indígena após desospitalização até o retorno para aldeia.

TRIBOS E ALDEIAS ATENDIDAS POR UNIDADE DE SAÚDE:

 » O Hospital Bom Pastor: aldeias Tanajura, Laje Velho, Laje Novo, Sagarana, So-
terio e outros.

 » O Hospital Yutaka Takeda (HYT): duas tribos “Xikrin e Kayapó” das aldeias 
Kateté e Kayapó (Jhecô).

 » Hospital Sudeste do Pará: Aldeia Sororó. 

 » Hospital de Pinhais: Aldeia Araçaí.
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Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais,  
no estado do Paraná, na cidade de Pinhais 

Hospital Bom Pastor, localizado no estado de Rondônia
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Hospital Regional Público do Sudeste do Pará, localizado no estado do Pará, na 
cidade Marabá, realiza orientação nutricional em aldeia indígena

POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO

O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) nasce a partir do Programa Nacional 
de Humanização, preconizado pelo Ministério da Saúde. O propósito é imple-
mentar práticas de gestão e atenção à saúde, para a construção de uma cultura 
institucional, que presa pela qualidade do trabalho e bem-estar dos cidadãos.

As unidades de saúde têm constituídas os GTHs, formados por profissionais 
multidisciplinares, que desenvolvem ações de saúde norteadas pela Política 
Nacional de Humanização. Com isso, são formulados espaços de discussão ba-
seados nos princípios do SUS para a geração de melhorias na rede de saúde.
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Núcleo da Qualidade e Segurança do  
Paciente (NQSP)
G4-14

O Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) estabelece as diretrizes 
para o planejamento e acompanhamento das atividades na gestão e melhoria 
da qualidade e segurança do paciente. Para o estabelecimento dessas diretrizes, 
desenvolve um modelo de gestão com foco na segurança e qualidade do cuidado 
dos serviços, conforme a figura:

GESTÃO DA QUALIDADE GESTÃO DA SEGURANÇA

D
IR

E
TR

IZ
E

S Estratégia  
Planejamento  
e desempenho

MEG/ MEA: Núcleo de Excelência e Segurança do Paciente

Processos  
» Mapeamentos 
» Gestão de  
documentos 
» Interações 
» Indicadores

Segurança  
Paciente e  
Colaborador  
» Matriz de  
segurança 
» Protocolos  
e desempenho

Riscos  
Ambiental 
e organiza-
cional

Auditoria  
e certificações

SAU 
Hospitalidade

Portaria Nº 529, de 1º de abril de 2013  
Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)

Resolução - RDC nº 36, de 25 de julho de 2013 
Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências.
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ABRANGÊNCIA DO NQSP

Estabelecimentos de saúde/ polos regionais

Polo Santarém
1. PA - HRBA
2. PA - HRPS
3. PA - HRPT
4. PA - HYT
5. PA - HPT
6. PA - H5O

Polo Belém
1. PA - HOIOL
2. PA - HPEG
3. PA - HMUE

Polo Bahia 
1. BA - 16°CSI

2. BA - HDLEM
3. BA - UPAV
4. BA - HAC

Polo São Paulo
1. SP - PSEN
2. SP - UBS.AI
3. SP - HU
4. SP - HMMC
5. SP - ÚNICA
6. SP - UPA.CAA
7. PR - HMNSLP
8. ES - HEUE
9. GO - HURSO

Polo Rio de Janeiro
1. RJ - IEC

2. RJ - HEGV
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OBJETIVOS GERAIS DO NQSP CORPORATIVO:

MODELO DE EXCELÊNCIA  
DA GESTÃO – MEG/ FNQ

POLÍTICA ASSISTENCIAL

MODELO DE EXCELÊNCIA  
ASSISTENCIAL – MEA

NÚCLEO DA QUALIDADE E  
SEGURANÇA DO PACIENTE

MELHORIA  
CONTÍNUA NA  
ENTREGA DE 
VALOR AOS 
CLIENTES

Objetivos gerais do NQSP Corporativo:
O Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente nas unidades de saúde tem 
por finalidade:

 » Inserir o tema Qualidade e Segurança do Paciente no Planejamento Estraté-
gico da Unidade;

 » Adotar diretrizes e modelos corporativos;

 » Reportar a evolução do projeto ao coordenador do projeto e/ou ao NQSP – 
Central (Sede da Pró-Saúde);

 » Contribuir para melhorias na metodologia de gestão;

 » Colaborar com os Núcleos de Qualidade de outros serviços;

 » Implementar Programas de Excelência;
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 » Estabelecer planos de ação para adoção do Programa Nacional de Segurança 
do Paciente;

 » Implementar a melhoria da qualidade na gestão de serviços de saúde visan-
do acreditação;

 » Estabelecer planos de ação para o cumprimento dos objetivos e metas estra-
tégicas definidas pela Sede.

O Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente deve assegurar a melhoria da 
gestão dos serviços de saúde por meio do planejamento, implementação, moni-
toramento e avaliação dos seguintes temas:

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A partir do Planejamento Estratégico são estabelecidos mecanismos consideran-
do cenário interno e externo, legislações vigentes, plano de trabalho e contrato 
de gestão. 

Definição da identidade estratégica 

Análise do meio ambiente

Formulação de estratégia

Elaboração do perfil 
epidemológico e institucional

Definição dos objetivos  
(mapa estratégico)

Meta / Ações 
(indicadores/ planos de ação)

Melhoria do processo 
prática diária
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2. SEGURANÇA ASSISTENCIAL (PROTOCOLOS, CLASSIFICAÇÃO 
E MONITORAMENTO DOS RISCOS, NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS 
E PROGRAMAS DE SEGURANÇA)
São estabelecidos protocolos institucionais de segurança do paciente e atendi-
mento das doenças de maior prevalência e gravidade, com base em diretrizes e 
evidências científicas.

ACTION-LCHECKDO

ao paciente
VALOR
Entrega de

MODELO DE EXCELÊNCIA ASSISTENCIAL  
PRÓ-SAÚDE - MEA CADEIA DE VALOR

Informação e conhecimento | Processos e apoio

PLAN 

Acolhimento
Diagnótico 
de condição 
clínica

Definição 
do plano 
terapêutico

Execução 
do plano 
terapêutico

Avaliação  
do resultado 
do plano 
terapêutico

Transição 
de cuidados 
ou alta

mais QUALIDADE · menos TEMPO · menor CUSTO

3. GESTÃO DOS PROCESSOS  
(MAPEAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E INDICADORES)
A gestão dos processos estabelece um método de padronização para a elabo-
ração, validação, acompanhamento, disponibilização, atualização e controle de 
documentos. Com base na sistemática, é possível a coleta de indicadores e a 
definição de metas relativas aos processos assistenciais e de adesão aos pro-
tocolos implantados.

Macro atividades

ResultadoFornecedores Insumos Macro 
Atividades  Produtos Cliente
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4. PROGRAMAS DE AUDITORIAS E CERTIFICAÇÕES
São estabelecidas auditorias internas para avaliar e propor melhorias nos pro-
cessos da organização. 

A ferramenta de Requisitos de Apoio à Gestão (RAG), concerne as métricas 
avaliativas, a fim de acompanhar, aplicar e monitorar a execução dos requisi-
tos de gestão e legais nos serviços de saúde. Com a evolução na gestão são 
convocadas auditorias externas para garantir o controle e a qualidade sobre 
os serviços prestados.

EVOLUÇÃO DA GESTÃO

MEG  
Apresentar relatório

MEG 
250 anos

MEG 
500 anos

MEG 
1000 anos

CERTIFICAÇÃO ONA I ONA II ONA III JCI

ONA  
JCI JCI > 80% 

conformidade JCI

RAG  
> 80% conformidade DIAGNÓSTICO RAG 

NÍVEL I
RAG 

NÍVEL II
RAG 

NÍVEL III
RAG 

NÍVEL IIII

MEG  
Tempo de preparação 06 MESES + 12 MESES + 20 MESES + 20 MESES ----

Evolução da gestão

MELHORIA DE PROCESSOS

Evolução 2016 x 2017

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

HPEG
PA

CSI
BA

-11% 2% 2% 3%
6%

34%

7% 7%
9%

16%

7%

HMMC
SP

HURSO
GO

HMUE
PA

HRBA
PA

HYT
PA

PSEN
SP

UPAV
BA

HEUE
ES

HMNSLP 
PA
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Evolução em melhorias 2017

HMNLSP HURSO UPAV HRT HACHOIOL PSENHEUE HYT HPEGHU HSO HMUE HMMC HRBA

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Gestão do Serviço de Atendimento  
ao Usuário (SAU)

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) acompanha e monitora sistematica-
mente a satisfação dos clientes, por meio de ferramentas, são encaminhadas ao 
NQSP Corporativo todos os resultados das unidades, que aplicam pesquisas ao 
usuário conforme metodologia e amostragem pré-definidas. 

Essa sistemática é essencial, não só para o bem-estar do indivíduo, mas também 
para que ele se sinta seguro e acredite que de fato está recebendo um serviço de 
qualidade e com uma equipe de profissionais responsáveis.

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
Em cada andar das unidades de saúde, são disponibilizadas nove caixas de satis-
fação, além do SAC via e-mail e telefone. 
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Caixa para pesquisa de satisfação do usuário
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Folder instrumental utilizado no Serviço de Atendimento ao Usuário
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SAU - RESULTADOS GLOBAIS EM 2017

Média Geral

PA - HOIOL (Belém)

PA - HRSP (Marabá)

PA - HRBA (Santarém)

PA - HRPT (Altamira)

PA - HPEG (Belém)

PA - HMUE (Ananindeua)

RJ - IEC (Rio de Janeiro)

RJ - HEAN (Caju)

RJ - UTI HEGV (Rio de Janeiro)

SP - PSEN (Barueri)

PA - H05 (Canaã dos Carajás)

PA - HYT (Parauapebas)

GO - HURSO (Goiás)

MG - UPA.SB (Uberaba) 

MG - UPA.MIR (Uberaba)

ES - HEUE (Vitória)

PR - UPAP (Pinhais)

PR - HMNSLP (Pinhais)

BA - UPA Escada (Salvador)

BA - UTI HAC (Salvador)

BA - HAC (Salvador)

BA - UPAV (Salvador)

BA - HDLEM (Mairi)

BA - 16° CSI (Salvador)

SP - HMMC (Mogi das Cruzes)

SP - UPA CAA Oropó (Mogi das Cruzes)

94% 

96% 

96% 

96% 

96% 

96% 

96% 

94% 

95% 

95% 

95% 

95% 

95% 

96% 

96% 

96% 

92% 

97% 

97% 

98% 

89% 

89% 

89% 

89% 

88% 

91% 

92% 
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DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Os elogios realizados aos colaboradores pelos usuários dos serviços são dispo-
nibilizados em um “Mural de Elogios” nos andares da unidade. 
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06
FILANTROPIA
Resultados 
em números
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Resultados em números 
A Pró-Saúde, uma das maiores entidades de gestão de serviços de saúde e ad-
ministração hospitalar, apresenta os resultados das suas redes de atendimento 
em 2017: 

2.052 LEITOS

3.867 PARTOS

44.008 CIRURGIAS

447.149 PACIENTES DIA 

6.336.574 AMBULATORIAL

REDE PRÓPRIA
A rede própria da Pró-Saúde, está localizada nos estados da Bahia, Rondônia e 
Pará, sendo elas: Hospital Alayde Costa, Hospital Bom Pastor, Hospital 5 de Outu-
bro, Hospital Porto de Trombetas e Hospital Yutaka Takeda. 

Os serviços prestados pelas unidades, em 2017, resultaram em mais de:

238.867 ATENDIMENTOS/ PROCEDIMENTOS

41.339 PACIENTES DIA

4.615 CIRURGIAS

1.939 PARTOS

PERCENTUAL TOTAL DE ATENDIMENTOS SUS

89,10%
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REDE DE GESTÃO

A entidade, reconhecida como Organização Social e qualificada para atuar na 
gestão de unidades públicas, realizou em 2017, 39.393 cirurgias e 1.928 partos 
na rede:

06 UPA’S

15 HOSPITAIS

01 PRONTO SOCORRO

01 SAMU

01 CENTRO DE REABILITAÇÃO 

02 PRONTO ATENDIMENTO

02 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
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Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer

UPA 24h Pinhais
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07
Educação 
Integral na 
Primeira 
Infância 
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Em 1998, iniciou-se o trabalho da Pró-Saúde na educação infantil, as parcerias 
com a Prefeitura Municipal de São Paulo somam quatro Centros de Educação In-
fantil (CEIs), localizados na Zona Leste da Capital Paulista.

Desde então, a preocupação com as gerações futuras, em especial, na primeira 
infância, compreendida nos seis primeiros anos de vida dos bebês e crianças, tem 
sido a base para os 757 atendimentos realizados, diariamente, em tempo inte-
gral. Como instituição que atua na primeira etapa da Educação Básica, orienta-se 
pelas normativas estatutárias, pelas normas dos órgãos que regulam a educação 
básica, pelas Orientações Curriculares Nacionais para Educação Infantil e pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Educar é promover a vida das pessoas no seu todo, não se educa isoladamente 
ou de forma exclusiva, educação não é privilégio de uns e de outros, mas deve ser 
resguardada como um direito humano que vale para todos sem distinção. 

Assim o papel do estado é incentivar e promover a educação na sua horizon-
talidade, isto é, que seja acessível a todos, e na educação infantil é importante 
acolher e promover este direito desde a infância, consciente de que a educação 
deve ser compreendida e praticada na diversidade das culturas e etnias, dentro 
das culturas a educação transforma vidas e promove a pessoa. 

A ideia de potencializar o desenvolvimento integral dos pequenos resultou nos 
seguintes projetos pedagógicos:

ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA 
Proporcionar novas vivências, por meio da integração de diversos atores sociais 
no processo de aprendizagem. O projeto parte do entendimento compartilhado 
de que a educação percorre diversos caminhos, e não se restringe apenas aos 
espaços institucionais da unidade educacional.
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Passeio ao Teatro | CEI Jardim Eliane

Semana de Páscoa: procurar ovinhos no jardim | CEI Jardim São Jorge

Passeio ao cinema | CEI Lageado
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Dia de conhecer a feira | CEI Santa Rita
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AUTONOMIA DA CRIANÇA 
Incentivar os bebês e crianças a desenvolverem sua autonomia é essencial para 
a evolução cognitiva e motora dos pequenos.

Cultivo do próprio alimento na horta do CEI | CEI Jardim São Jorge
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Oficina “Hora da Culinária”| CEI Jardim Eliane

Oferecer para os bebês diferentes texturas e consistências | CEI Lageado

Brincadeira com farinha ensina as diferentes texturas | CEI Santa Rita
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RESPEITO ÀS DIFERENÇAS
Ensinar desde cedo sobre a importância de respeitar e entender a diferença do outro. 

Africanidade - apresentar os costumes da cultura africana para as crianças | CEI 
Jardim São Jorge
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Projeto sobre as culturas regionais dos estados do Brasil | CEI Santa Rita

Projeto de Contação de Histórias | CEI Jardim Eliane
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BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES 
Estimular o território do brincar por meio de atividades lúdicas

Bailinho de Carnaval no berçário | CEI Jardim São Jorge

Festa de Halloween | CEI Jardim Eliane

Verão na piscina | CEI Lageado
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Dia das Crianças | CEI Santa Rita
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08
Social
S01
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A Pró-Saúde executou ações sociais vislumbrando mitigar demandas pontuais e 
atender as necessidades dos usuários. Entende-se risco social como um conceito 
que possui múltiplas facetas. A vulnerabilidade diante do enfrentamento da po-
breza traduz-se por condições precárias de moradia e saneamento básico, entre 
outros, o que inviabiliza a subsistência dos indivíduos, tornando-os mais vulne-
ráveis diante de eventos que estão fora de seu controle.

A exclusão social também está relacionada com a discriminação e violação de 
direitos devido ao seu nível de renda, educação ou localização geográfica, essas 
pessoas passam a depender de ajuda de terceiros para sobreviverem. Estão fragi-
lizadas pois as conquistas advindas da Assistência Social estão sendo reduzidas, 
atacando seus direitos e bem-estar.

Por conta desse cenário de incerteza e instabilidade, que acarreta pobreza e de-
sigualdade social, as organizações ou entidades da sociedade civil, se fazem pre-
sentes nas comunidades menos favorecidas, por meio de oferta de um serviço ou 
arrecadando doações de recursos pontuais.

No ano de 2017, a Pró-Saúde completou 50 anos e para celebrar essa data, or-
ganizou junto às suas unidades o Projeto “Ação do Bem”. Foi solicitado às uni-
dades que, ao longo do ano, e a critério delas, fossem organizadas atividades 
específicas com o intuito de levar serviços de saúde e doações diversas às co-
munidades no entorno das unidades de saúde e educação próprias, de gestão 
e conveniadas.

16.867BENEFICIADOS

População 
indígena e 
ribeirinhos

Mulher Idoso Crianças Deficientes

105 AÇÕES

Consciência 
Ambiental

Empoderamento Orientação 
sobre diretos

Inclusão  
Social

Caminhadas 
temáticas

Arrecadações  
de doações
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Campanhas Institucionais 
A Pró-Saúde organiza e executa duas campanhas a nível nacional: as Campanhas 
do Agasalho e de Natal, e convida a comunidade do entorno a se solidarizar com 
a causa em benefício do próximo. 

CAMPANHA DO AGASALHO 
A preocupação com a chegada do frio, na maioria dos estados do Brasil, motiva 
a arrecadação de roupas de inverno, cobertas e agasalhos infantis. Esse trabalho 
coletivo visa minorar a necessidade dos usuários e seus familiares, por meio da 
arrecadação espontânea. 

No ano de 2017, foram arrecadadas naSede Administrativa e nas demais unidades 
um total de 3.032 peças, além de 757 agasalhos infantis novos. As peças foram 
doadas para os Centros de Educação Infantil e instituições de assistência. 

CAMPANHA DE NATAL 
O Natal é uma das festas mais comemoradas em todo o mundo, em especial pelas 
crianças que esperam essa data ansiosamente para receber um presente. Pen-
sando não só na parte recreativa, mas também na parte pedagógica, a Pró-Saúde 
trabalha a relação das crianças com seus presentes, pois esse vínculo vai muito 
além do divertimento. 

Ao todo, foram arrecadados 1.450 brinquedos. A entidade também estimulou os 
colaboradores a participarem de quatro oficinas de elaboração dos enfeites dos 
brinquedos, e por fim todos os membros da Comissão de Natal foram convida-
dos a participarem da entrega dos presentes nos CEIs, ao lado do presidente da 
Pró-Saúde.
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APOIOS 
Para consolidação das campanhas, foi firmada uma parceria com órgão público: 
Fundo Social de Solidariedade- vinculado ao Governo de Estado de São Paulo, 
dirigido pela primeira-dama.

No ano de 2017, a coordenação do setor de Filantropia compareceu à sede do 
Fundo Social de Solidariedade, para solicitar arrecadações diversas junto à en-
tidade para os CEIs. A Pró-Saúde foi contemplada com 60 caixas entre roupas e 
brinquedos no fim do ano. As roupas foram encaminhadas para os quatro Centros 
de Educação Infantil. 
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09
Voluntariado
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Sustentação de Origem Coletiva
O embrião do voluntariado no Brasil, surge no século XVI, por meio das organiza-
ções religiosas cristãs. A partir da vivência social das Casas de Misericórdia, nasce 
na década de 80 a Pastoral da Criança, vinculada à Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), que atua na capacitação de líderes voluntários em ações 
de saúde básica. Nos anos 90, o setor intermediário entre o Estado e o Capital, o 
então chamado Terceiro Setor mobiliza a ação voluntária e independente, cada 
vez mais engajada com as questões socioambientais que se consolidam com a lei 
Nº 9.608 de 1998 sobre o serviço voluntário.

SE MOVIMENTAR PELA SOLIDARIEDADE 
O crescimento perceptível do voluntariado na entidade, consagrou o Programa de 
Voluntariado da Pró-Saúde como prática mobilizadora de diferentes atores so-
ciais nas unidades de saúde. O processo participativo tem a intenção de eviden-
ciar as potencialidades de cada participante dentro da área de atuação escolhida. 
Portanto, não se trata de encontrar especialistas, mas sim pessoas com vontade 
e comprometimento em ajudar.

As ações coletivas em prol de variadas causas somaram 3.774 horas de trabalho 
voluntário, realizados por 186 agentes solidários. O altruísmo sincero de pessoas 
que procuram a atividade amplia o bem-estar entre os usuários, pois o voluntário 
incentiva a superação e a continuidade no tratamento.

10 UNIDADES

3.774 HORAS DOADAS

Número de voluntários

90

186

2016 2017

CORRENTE DE SOLIDARIEDADE CRESCENTE 
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Atuação do Voluntariado
“Posso ajudar? ”

ESTABELECENDO ELOS 
A parceria se dá por meio de um objetivo em comum, onde duas ou mais partes 
estabelecem uma forma de alcançar um interesse almejado. Esses elos fortalecem 
e melhoram a qualidade técnica das ações planejadas nas unidades de saúde. 

A Pró-Saúde estabeleceu parcerias com importantes atores dentro do voluntaria-
do, esse trabalho refletiu nos sorrisos dos nossos pacientes e nos momentos de 
descontração vivenciados em um período de adversidades. 

 » Apoios firmados: Trupe da Alegria, Equipe de Palhaços Curativos, Turma da 
Leitura e Risoterapia. 
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Eventos, ações e campanhas 

Apoio à Brinquedoteca
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Contador de História

Interação Musical
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Oficinas

Animadores e Palhaços 



72

Cuidados com a Beleza e Higiene

Visita Religiosa
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Avanços do Programa em 2017:

 » Ajustes nos procedimentos administrativos;

 » Interlocução técnica com os coordenadores responsáveis pela gestão do pro-
grama nas unidades;

 » Celebração do Dia Nacional do Voluntariado.

Propostas para 2018:

 » Fortalecer os canais de comunicação com os voluntários; 

 » Treinamentos com a coordenação. 
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Em continuidade ao objetivo proposto quando da criação da Diretoria de Gestão 
de Pessoas, 2017 foi um ano de evolução na unificação de práticas e processos da 
área. Entre os objetivos traçados na criação da Diretoria em Atração de Talentos, 
no primeiro semestre ocorreu a implantação do Portal de Carreiras da Pró-Saúde. 
Para que todas as unidades estivessem capacitadas, foi realizado, em São Paulo 
(SP), treinamento com participação da equipe que atua na captação de profissio-
nais. Além dos conhecimentos quanto à ferramenta, a oportunidade de reunir a 
equipe culminou no primeiro diálogo para a construção de um processo de Re-
crutamento e Seleção institucional.

Capacitação e Treinamento 
Em 2017, a instituição aplicou mais de 16.700 treinamentos, os quais tinham 
como foco principal a atualização dos nossos colaboradores, bem como capa-
citação dos novos colaboradores da entidade. Ter um foco em capacitação de-
monstra que a entidade pretende manter seu padrão de atendimento, estan-
do sempre com uma equipe motivada e pronta para atender bem os usuários.

O trabalho é desenvolvido a partir das boas práticas já utilizadas na institui-
ção, tendo como bem comum a diretriz institucional. Nesse mesmo sentido, 
foi formalizada uma Política de Remuneração, com o objetivo de facilitar o 
processo de gestão salarial e contribuir para a atração, a retenção e a valoriza-
ção dos profissionais, de acordo com as práticas de mercado e as estratégias 
da instituição.

O benefício de consolidar uma diretriz mais clara de Cargos & Salários institu-
cional agrega tanto para a transparência de nosso método de atuação quanto 
para a atratividade que buscamos para a Pró-Saúde. Nosso foco é cuidar das 
pessoas com qualidade, com vistas à valorização da equipe e ao planejamento 
da carreira dos nossos colaboradores.

Em 2017, a Pró-Saúde também reforçou o empenho na multiplicação dos es-
forços de acolhimento à Pessoa com Deficiência, por meio da valorização da di-
versidade, da igualdade de direitos e oportunidades para todos os profissionais.

Em sequência ao programa “MAIS EFICIENTE”, melhores práticas em todos os 
pilares da Diretoria de Gestão de Pessoas, o Serviço Especializado de Seguran-
ça e Medicina do Trabalho (SESMT). Corporativo treinou os profissionais das 
áreas de Segurança e Medicina do Trabalho das filiais para adoção do sistema 
TOTVS em Segurança do Trabalho, o que nos permite gerenciar e padronizar os 
procedimentos e adotar as melhores práticas em segurança do trabalho, com 
foco na prevenção. 
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CONTRATAÇÕES
G4-10, G4-10, LA1 

Regime de Contratação 

Região Sul e Sudeste Norte e Nordeste Centro-Oeste

Ano 2016 2017 2016 2017 2016 2017

CLT 7266 6005 5764 5998 242 7

Estagiário 0 10 0 0 0 0

Jovem Aprendiz 67 103 115 150 6

Tercerizados 41 9

Total 7374 6118 5888 6148 248 7

Índice de Rotatividade 

Demitido

Região Sul e Sudeste Norte e Nordeste Centro-Oeste

Ano 2016 2017 2016 2017 2016 2017

< 30 anos 1710 764 477 459 22 91

> 51 anos 675 328 45 69 1 24

31 a 50 4297 1897 663 794 31 147

Admitido 

Região Sul e Sudeste Norte e Nordeste Centro-Oeste

Ano 2016 2017 2016 2017 2016 2017

< 30 anos 834 498 1032 882 31 14

> 51 anos 203 89 72 40 2 2

31 a 50 1689 776 1306 934 23 3

Saúde e Segurança no Trabalho 
DMA

A Engenharia de Segurança do Trabalho tem papel fundamental no desenvolvi-
mento e aplicação de programas e processos que visam a prevenção de aciden-
tes e doenças ocupacionais, assim como referenciar ações técnicas e legais que 
permitam minimizar os riscos aos trabalhadores, proporcionando benefícios a 
diversos setores sociais, incluindo trabalhador, instituição e usuários.

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:

“... segurança do trabalho é um conjunto de medidas administrativas, técnicas, 
legais, médicas, educacionais e psicológicas, portanto, multidisciplinares, empre-
gadas na prevenção de acidentes do trabalho e doenças profissionais”.
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SEGURANÇA DO TRABALHO CORPORATIVA

A Segurança do Trabalho Corporativa tem como algumas de suas atribuições:

 » Prestar consultoria para as unidades da instituição em assuntos ligados à 
Segurança do Trabalho, visando proteger a saúde e a segurança dos colabora-
dores no ambiente de trabalho;

 » Gerir as unidades que não possuem dimensionamento para o Serviço Espe-
cializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), visando o atendi-
mento das normas legais existentes.

Em relação às ações desenvolvidas no ano de 2017, pode-se citar:

 » Disponibilização de documentos para os diversos setores, em especial Jurídi-
co e Relações Sindicais;

 » Auxílio técnico e operacional para abertura e encerramento de novas unidades;

 » Visitas técnicas e suporte remoto para todas às unidades.

 » Gestão de acidentes do trabalho, visando a aplicação de medidas técnicas, 
administrativas, e implantação de equipamentos de proteção individual pro-
tetivas para redução de acidentes.

Diversos componentes devem atuar em conjunto para a prevenção de acidentes 
como: análise de riscos ambientais, adoção de normas, racionalização de proce-
dimentos e treinamentos direcionados.

Motivados com a implantação de um processo permanente de melhoria, foram 
constituídas diversas comissões nas filiais, tais como:

 » Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA): tem como objetivo a pre-
venção de acidentes e doenças ocupacionais;

 » Comissão de Gerenciamento de Resíduos: responsável pelo manejo adequado 
para os resíduos nos serviços de Saúde, de acordo com RDC 306/2004;

 » Comissão Perfurocortante: implantação de perfurocortantes com disposi-
tivo de segurança, com objetivo de minimizar riscos de acidentes com ma-
terial biológico;

 » Os indicadores de acidentes do trabalho nos fornecem subsídios para o pla-
nejamento de ações e decisões estratégicas visam para mitigação dos riscos. 
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ACIDENTES DE TRABALHO
 LA6

Região Sul e Sudeste

Unidade 2016 2017 

CEI Jd. Eliane 2 2

CEI Jd. São Jorge 2 0

CEI Lajeado 1 1

CEI Santa Rita 1 1

Hospital Estadual de Urgência e Emergência 72 115

Hospital Getúlio Vargas 121 102

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes 36 31

Hospital Municipal de Pinhais 40 18

Instituto do Cérebro 14 4

Pronto Socorro Engenho Novo 24 13

SAMU Mogi das Cruzes 3 2

Sede Administrativa 3 1

UBS Alto do Ipiranga 0 0

ÚNICA Fisioterapia 1 0

UPA Dra. Corasi Alves de Andrade 0 10

Total 320 300

Centro-Oeste

Unidade 2016 2017 

Hosp. de Urgên. da Regi. Sud. de Goiás 29 28

Total 29 28
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Norte e Nordeste

Unidade 2016 2017 

16º Centro de Saúde 8 0

UPA Oropó 0 10

UPA Valéria 9 12

Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães 2 5

Hospital Alayde Costa 29 25

Hospital Porto Trombetas 1 2

Hospital Yutaka Takeda 6 20

Hospital 5 de Outubro 27 15

Hospital Regional do Sudeste do Pará 24 35

Hospital Regional Público da Transamazônica 17 13

Hospital Regional do Baixo Amazonas 59 94

Hospital Bom Pastor 1 1

Hospital Metropolitano de Urgên. e Emergência 82 74

Hospital Público Estadual Galileu 25 41

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lovo 8 24

Total 298 371

TREINAMENTOS 
LA5

Desenvolvimento de Melhores Práticas em atenção ao programa “MAIS EFICIENTE”, 
o SESMT Corporativo treinou os profissionais das áreas de Segurança e Medicina 
do Trabalho das filiais para adoção do sistema TOTVS em Segurança do Trabalho, 
isso permite gerenciar e padronizar procedimentos e a adoção de melhores prá-
ticas em segurança do trabalho.

O treinamento é um dos meios para desenvolver competências, tornar os profis-
sionais mais produtivos, criativos e inovadores, respondendo aos objetivos orga-
nizacionais, que tem como foco a excelência no atendimento.

Também foram realizados treinamentos direcionados aos colaboradores das fi-
liais da Pró-Saúde com abordagem de diversos temas.
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 Região Sul e Sudeste

Unidade
2016 2017

Nº Funcionários Hora/ Treinamento Nº Funcionários Hora/ Treinamento

CEI Jd. Eliane 48 30 26 22

CEI Lajeado 65 29 65 30

CEI Santa Rita 64 29 64 30

CEI São Jorge 49 30 27 22

Hospital Estadual de Urgência e Emergência 1290 77,5 1692 46

Hospital Getúlio Vargas 1252 50 4498 412

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes 873 15 727 21

Hospital Municipal de Pinhais 1125 35,5 916 22,5

Instituto do Cérebro 675 196 1058 245

Pronto Socorro Engenho Novo 431 77 942 80,75

SAMU Mogi das Cruzes 225 22,5 289 24

Sede Administrativa 33 67 35 37

UBS Alto do Ipiranga 25 32 25 32

ÚNICA Fisioterapia 23 32 23 32

UPA Dra. Corasi Alves de Andrade 0 0 393 60,5

Total 6178 722,5 10780 1116,75

Região Norte e Nordeste

Unidade
2016 2017

Nº Funcionários Hora/ Treinamento Nº Funcionários Hora/ Treinamento

16º Centro de Saúde

UPA Valéria 293 97 67 29

Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães 178 11,5 33 3,5

Hospital Alayde Costa 1489 277 962 306

Hospital Porto Trombetas 947 110 611 51

Hospital Yutaka Takeda 990 203,5 987 170

Hospital 5 de Outubro 833 247,5 734 160,5

Hospital Regional do Sudeste do Pará 691 78,5 956 70,5

Hospital Público da Transamazônica 2676 108,5 3057 164

Hospital Regional do Baixo Amazonas 1770 106,5 2383 82,5

Hospital Bom Pastor 56 22 336 28

Hospital Metropolitano de Urgên. e Emer-
gência 2549 194 2054 186

Hospital Público Estadual Galileu 1618 87 1580 69

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lovo 965 104 1405 41

Total 15055 1647 15165 1361

Região Norte e Nordeste

Unidade
2016 2017

Nº Funcionários Hora/ Treinamento Nº Funcionários Hora/ Treinamento

Hosp. de Urgên. da Regi. Sud. de Goiás

Total 0 0 0 0
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A Pró-Saúde, em 2011, consolidou na Sede Administrativa a Área de Saúde Am-
biental, responsável pela gestão e ações para redução dos impactos ambientais 
gerados pela sua atividade. A partir disso, a instituição formulou a Política Am-
biental, se comprometendo a buscar a prevenção à poluição e reduzir seus im-
pactos ambientais significativos, além de demonstrar respeito com as condições 
do ambiente e sociedade onde está inserida.

A Sede Administrativa foi agraciada com a manutenção do certificado ISO 
14001:04, emitido pela Fundação Vanzolini, norma que define os requisitos para 
implantação e manutenção de um Sistema de Gestão Ambiental. Esta norma 
permite a organização desenvolver controles para reduzir ao máximo seus im-
pactos significativos ao meio ambiente e melhorar continuamente o seu Siste-
ma de Gestão Ambiental.

Pelo terceiro ano, a unidade manteve o certificado Green Kitchen, concedido pela 
Fundação FUPAM (Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente), em re-
conhecimento ao uso de práticas sustentáveis e padrão de qualidade da alimen-
tação dos pacientes na unidade.

A implantação de novas impressoras mais modernas e a conscientização dos co-
laboradores, resultou em uma economia de aproximadamente 435.000 folhas/ 
ano, em relação ao ano de 2016.

A preocupação com o meio ambiente resultou na realização das seguintes ações 
no decorrer do ano de 2017:

CONSUMO DE ÁGUA 
EN3

O consumo de água é monitorado, mensalmente, por meio da análise dos indi-
cadores de consumo. Todo o abastecimento de água na Sede Administrativa da 
Pró-Saúde é realizado pela concessionária SABESP.

Ano Consumo de Água (m³/ano)

2016 1.280

2017 1.308
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Ações:

Conscientização sobre o consumo de água

Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer – Rio de Janeiro, RJ

Orientações aos pacientes sobre o reúso da água

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes, SP
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
EN3

O controle de consumo de energia elétrica também é monitorado todos os me-
ses por meio da análise e dos indicadores de consumo. O fornecimento de 
energia elétrica na Sede Administrativa é realizado por meio da concessionária 
AES Eletropaulo.

Ano Consumo de Energia Elétrica (W/h/ano)

2016 191.789

2017 210.670

O aumento significativo do consumo de energia elétrica e de água na Sede Ad-
ministrativa, se deu pelo aumento no quadro de colaboradores no ano de 2017, 
bem como a implantação de novos sistemas, o que contribuiu para o aumento do 
fluxo de pessoas na Sede Administrativa, e trabalhos aos finais de semana, bem 
como após o expediente.

FONTES DE ENERGIA NÃO RENOVÁVEIS
EN23

Utilização de Óleo Diesel S-10 para o grupo gerador. O gerador é utilizado espo-
radicamente, somente em situações de emergência, quando há falta de energia 
elétrica fornecida pela concessionária.

Ano Consumo de Energia de fontes não renováveis (litros/ano)

2017 Óleo Diesel S-10: 80 l/ano

O monitoramento em relação à utilização de Óleo Diesel S-10, para o grupo gera-
dor, passou a ser monitorada a partir de 2017. O gerador é utilizado esporadica-
mente, somente em situações de emergência, quando há falta de energia elétrica 
fornecida pela concessionária.
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Campanha “Consumo Consciente de Energia: Sua atitude faz a diferença! ”

Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso - Marabá, PA

Campanha para o consumo mais sustentável de energia

Hospital Oncológico Infantil – Belém, PA
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
A Pró-Saúde, em sua Sede Administrativa, controlou os resíduos gerados por meio 
da coleta seletiva e do indicador de geração dos mesmos.

Os resíduos são pesados, diariamente, e lançados em uma planilha, ao final do 
mês, é realizada a análise da sua geração.

Ano Recicláveis Não Recicláveis Total

2016 3.196,34 kg/ano 4.531,45 kg/ano 7.727,79 kg/ano

2017 2.451,08 kg/ano 4.046,95 kg/ano 6.498,03 kg/ano

Todos os resíduos recicláveis gerados na Pró-Saúde são doados para uma coo-
perativa. Na cooperativa, os resíduos passam por uma triagem, são prensados e 
vendidos para a indústria. Quando os resíduos chegam na indústria, os mesmos 
passam pelo processo de lavagem e são granulados, virando matéria-prima para 
a fabricação de novos produtos.

Os resíduos não recicláveis comuns, são destinados como domésticos e são en-
caminhados à Prefeitura de São Paulo. Nos anos de 2016 e 2017, não foram gera-
dos resíduos perigosos na Sede Administrativa da Pró-Saúde. 

Reaproveitamento de mais de seis toneladas de lixo orgânico  
no processo de compostagem

Hospital Regional do Baixo Amazonas – Santarém, PA
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Produção de jogos educativos recicláveis para crianças autistas 

Hospital Regional do Baixo Amazonas – Santarém, PA

Produção de cartões sustentáveis de Natal

Hospital Regional do Baixo Amazonas – Santarém, PA
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Realização de Oficina de artesanato com utilização  
de material reciclado gerado na unidade

Hospital Galileu – Belém, PA

Implantação de academia sustentável, construída com materiais recicláveis

Hospital Galileu – Belém, PA
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Campanha gerenciamento de resíduos 

Hospital Yutak Takeda – Parauapebas, PA

Encerramento da campanha gerenciamento de resíduos

Hospital Yutaka Takeda – Parauapebas, PA
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Orientação sobre higienização das mãos e descarte de resíduos

Hospital Regional Público da Transamazônica Altamira – PA

Treinamento sobre descarte de resíduos

Pronto Socorro Engenho Novo – Barueri, SP
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“Quiz” sobre gestão de resíduos

Pronto Socorro Engenho Novo – Barueri, SP

Higienização das mãos e descarte correto de resíduos

Hospital Regional Público da Transamazônica – Altamira, PA
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EVENTOS

I Seminário de Sustentabilidade e Saúde do HRBA

Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) – Santarém, PA

Participação na Conferência Hospitais Verdes e Saudáveis.

Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer – Rio de Janeiro, RJ
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Debate sobre sustentabilidade e saúde

Hospital Regional do Baixo Amazonas – Santarém, PA

I Seminário Amazônico dos Hospitais Saudáveis

Gestores da Pró-Saúde - Santarém - PA
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OUTRAS AÇÕES

Projeto Crescer, incentivo ao plantio de árvores

Hospital Yutaka Takeda – Paraupebas, PA

Dia do Meio Ambiente

Hospital Regional do Baixo Amazonas – Santarém, PA
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Projeto de educação ambiental para estudantes da rede pública de ensino

Hospital Regional do Baixo Amazonas – Santarém, PA

Mês do Meio ambiente

Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer – Rio de Janeiro, RJ
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DESAFIOS PARA 2018

 » Migração da versão da norma ISO 14001:15 da Sede Administrativa;

 » Integrar as ações ambientais e sustentáveis para as unidades e gerenciá-las 
de forma institucional;

 » Reduzir o consumo de energia elétrica na Sede Administrativa;

 » Diminuir o consumo de água na Sede Administrativa.

A Pró-Saúde não obteve nenhuma multa e/ou sanções aplicadas em decorrência 
da não conformidade com leis e regulamentos ambientais. A Sede Administrativa 
da Pró-Saúde atende as legislações ambientais aplicadas à sua atividade no local.
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12
Resultado 
econômico
G4-17, EC1 
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RESUMO DADOS ECONÔMICOS - Exercício 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

ATIVO

Circulante

Não Circulante

TOTAL DO ATIVO

RECEITAS

DESPESAS

Pessoal

Serviços de terceiros

Drogas, medicamentos e materiais

Energia, água e telefonia

Outras

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

ÍNDICES

Liquidez corrente

Liquidez geral

Solvência geral

Endividamento geral

PASSIVO

Circulante

Não Circulante

Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO

R$ 850.683

R$ 68.875

R$ 919.558

R$ 689.850

R$ 93.834

R$ 135.874

R$ 919.558

R$ 1.274.499

R$ 1.267.732

R$ 562.322

R$ 331.906

R$ 175.592

R$ 25.872

R$ 172.040 

 R$ 6.767

PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR  
CNPJ Nº 24.232.886/0001-67 

Valores expressos em milhares de reais 

2017

R$ 1,23

R$ 1,13

R$ 1,17

R$ 0,85

Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente

David Martins Ferreira
Contador

CRC nº 1SP 195.413/O-2
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Sobre o relatório
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CONTEÚDO GERAL

Aspecto Descrição Página/ 
Resposta 

Estrtégia e Análise G4-1 Mensagem Do Presidente 1

Perfil  
Organizacional 

G4-3 Nome da organização. 2

G4-4 Principais marcas, produtos e/ ou serviços. 10

G4-5 Localização da Sede da organização. 2

G4-6 Países onde estão as principais unidades de operação ou mais relevantes para os aspectos 
da sustentabilidade do relatório 

2

G4-7 Natureza jurídica da organização 2

G4-8 Mercados em que a organização atua 10

G4-9 Porte da organização Grande 
porte 

G4-10 Número total de empregados, discriminados por contrato de trabalho e gênero 28

G4-11 Percentual de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva 28

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores da organização. 6

G4-13 Mudanças significativas ocorridas em relação ao porte, estrutura, participação acionária ou 
cadeia de fornecedores

6

G4-14 Descrição de como a organização adota a abordagem ou princípio da precaução. 15

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, 
ambiental ou social

3

G4-16 Participação em associações e organizações 

Aspectos  
Materiais  
e Limites

G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras da organização

G4-18 Processo de definição de conteúdo do relatório 

G4-19 Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório 

G4-20 Limite do Aspecto dentro da organização para cada aspecto material

G4-21 Limite do Aspecto fora da organização para cada aspecto material

G4-22 Reformulação de informações fornecidas em relatórios anteriores

G4-23 Alterações significativas em relação a relatórios anteriores 

Engajamento de 
stakeholders

G4-24 Stakeholders engajados pela organização

G4-25 Base utilizada para a identificação e seleção de stakeholders

G4-26 Abordagem adotada para engajar stakeholders

G4-27 Principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento de stakeholders 

Perfil do Relatório

G4-28 Período coberto pelo relatório 

G4-29 Data do relatório mais recente (se houver).

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual 

G4-31 Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo

G4-32 Relate a opção “de acordo” escolhida pela organização

G4-33 Política e prática atual adotadas pela organização para submeter o relatório a verificação 
externa

Governança G4-34 Estrutura de governança da organização 5, 44

Ética e Integridade G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização 3
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CONTEÚDO ESPECÍFICO 

ECONÔMICO 

Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Desempenho Econômico EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído 37

AMBIENTAL 

Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Energia EN3 Consumo de energia dentro da organização 30

Água EN8 Total de água retirada por fonte 30

Efluentes e Resíduos EN23 Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição 31

SOCIAL 

Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Práticas trabalhistas 
DMA Forma de gestão 27

LA1 Número total e taxas de novas contratações e rotatividade por faixa estária, 
gênero e região 27

Saúde e Segurança  
no Trabalho 

DMA Forma de gestão 28

LA5 Percentual da força de trabalho representada em comitês formais de saúde 
e segurança 29

LA6 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número 
de óbitos relacionados ao trabalho 28

Aspecto Sociedade SO1 Programas de engajamento com a comunidade local 14,24
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Registros
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CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE  
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL: 
 » Maranhão – MA
 » Minas Gerais – MG 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL: 
 » Altamira – PA
 » Fernando Prestes – SP
 » Guajará-Mirim – RO
 » João Monlevade – MG
 » Marabá – PA
 » Mogi das Cruzes – SP
 » Salvador – BA
 » São Paulo – SP

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA):

 » São Paulo – SP 

CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL:
 » São Paulo – SP

 

CADASTRO ESTADUAL DE ENTIDADE (CRCE):
 » São Paulo- SP

CADASTRO E CERTIFICADO QUE QUALIFICA  
A ENTIDADE COMO BENEFICENTE-(SINCOV)

CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES  
PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR (CENTS):

 » São Paulo- SP

UNIDADES SIGNATÁRIAS DO PACTO GLOBAL  
DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU):

 » Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará (HRBA), em Santarém (PA)
 » Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém (PA)
 » Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (HOIOL), em Belém (PA)
 » Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória (ES)
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15
Destaques  
do Ano
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Em 2017, mais quatro unidades administradas pela Pró-Saúde receberam o reco-
nhecimento da Organização Nacional de Acreditação (ONA). O Hospital Municipal 
de Mogi das Cruzes (SP) foi certificado como Acreditado Pleno (ONA 2), concedido 
a instituições que, além de atender aos critérios de segurança, apresentam ges-
tão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e plena comunicação 
entre as atividades.

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES), o Hospital Oncológico Infantil 
Octávio Lobo (PA) e o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (PA) con-
quistaram a ONA 1 – Acreditado. Este é um resultado do trabalho qualificado da 
Pró-Saúde com foco na humanização, qualidade do atendimento e na segurança 
do paciente.

A Pró-Saúde figurou em rankings de três importantes revistas brasileiras. A en-
tidade ocupou a 395ª posição no ranking das 500 maiores empresas do País da 
Exame – Melhores & Maiores. No Valor 1000, a Pró-Saúde esteve presente na 346ª 
posição entre as 1000 maiores empresas do Brasil. Já no Anuário Época Negócios 
360º, a entidade obteve a 326ª posição no ranking das maiores empresas do País.

100 MAIS INFLUENTES DA SAÚDE
 » Categoria: Filantropia

 » Certificadora: Revista Healthcare Management

PRÊMIO LÍDERES DA SAÚDE
 » Categoria: Filantropia

 » Certificadora: Revista Healthcare Management

ISO 14001:2004
 » Sede Administrativa da Pró-Saúde

 » Certificadora: Fundação Vanzolini 

 

CERTIFICADOS E RECONHECIMENTOS UNIDADES DE SAÚDE:
 » Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (SP) – ONA 2

 » Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA) – ONA 3

 » Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES) – ONA 1

 » Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA) – ONA 1

 » Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (PA) – ONA 1

 » Hospital Público Estadual Galileu (PA) – ONA 2

 » Instituto Estadual do Cérebro (IEC) – Rio de Janeiro – PQRIO – gestão nível 3
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PRÊMIO LÍDERES DA SAÚDE – NORTE E NORDESTE

 » Categoria Sustentabilidade: Hospital Regional do Baixo Amazonas e Hospital 
Público Estadual Galileu (PA)

 » Categoria Saúde Pública: Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA)

 » Certificadora: Revista Healthcare Management

PRÊMIO “2020 CHALLENGE CLIMATE  
CHAMPION AWARDS 2016”

 » Certificadora: Hospitais Verdes e Saudáveis

 » Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (SP)

 » Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES)

 » Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA)

 » Hospital Público Estadual Galileu (PA)

 » Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA)

 » Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (RJ)

 

“DESAFIO RESÍDUOS 2017”
 » Certificadora: Hospitais Verdes e Saudáveis

 » Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (SP)

 » Hospital Público Estadual Galileu (PA)

 » Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA) 

 » Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (RJ)

 

PRÊMIO PRAZER EM TRABALHAR
 » Pró-Saúde foi eleita a melhor instituição para se trabalhar no Pará

 » Certificadoras: Gestor Consultoria e Diário do Pará

FIXAÇÃO SEGURA DE CATETERES
 » Certificação Diamante

 » Hospital Público Estadual Galileu (PA) e o Hospital Municipal Nossa Senhora 
da Luz dos Pinhais (PR)

 » Certificadora: 3M do Brasil
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PRÊMIO PARANAENSE DE QUALIDADE EM GESTÃO (PPRQG) 
 » Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e UPA 24h (PR)

 » Categoria 250 Pontos – Placa Prata

PRÊMIO AMIGO DO MEIO AMBIENTE
 » Hospital Regional Público da Transamazônica (PA) 

 » Hospital Público Estadual Galileu (PA)

 » Certificadora: Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo

HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA
 » Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (PR)

SELO GREEN KITCHEN
 » Hospital Regional do Sudeste do Pará (PA)

 » Hospital Público Estadual Galileu (PA)

 » Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (PR)

 » Selo “Materiality Disclosures” 

 » Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES)
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Ficha  
técnica
G4-34
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DIRETORIA ESTATUTÁRIA
presidente
Dom Eurico dos Santos Veloso

vice-presidente
Dom Hugo da Silva Cavalcante

secretário
Monsenhor Marco Eduardo Jacob Silva (In memoriam)

tesoureiro
Monsenhor Doutor José Gomes de Moraes

DIRETORIA EXECUTIVA
diretor administrativo, financeiro e de gestão de pessoas
Miguel Duarte Neto

diretor de desenvolvimento
Danilo Oliveira da Silva

diretora jurídica e de filantropia
Dra. Wanessa Portugal

diretor de operações
Jocelmo Pablo Mews

COORDENAÇÃO GERAL
Gerência de Filantropia
Gerência de Comunicação

PRODUÇÃO
coordenação de produção gráfica 
Edson Fonseca

projeto gráfico 
Jacqueline Hamine

revisão 
Raquel Rodrigues

apoio 
Guilherme Pereira

fotografia 
Arquivo Pró-Saúde e Banco de imagens Pixabay
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www.prosaude.org.br

Tel.: 11 2238-5566  
prosaude@prosaude.org.br

Rua Guaicurus, 563 - Lapa  
São Paulo - SP | CEP 05033-001


