
SAÚDE NO BRASIL REMOTO  
Barco leva equipe da Pró-Saúde  
para atender comunidades indígenas 
na região de Guajará-Mirim (RO), 
município onde a entidade gerencia  
o Hospital Bom Pastor
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01
MENSAGEM  
DO PRESIDENTE
G4-1

Dra. Wanessa Portugal
Diretora Executiva-Geral (In memoriam)

Em 2019, conseguimos  
evoluir em nosso  
propósito de consolidar 
a implementação de boas 
práticas de gestão, um legado 
deixado pela nossa saudosa 
Dra. Wanessa Portugal

Mais um ano  
de grandes realizações

Cuidamos de pessoas. Essa é a nossa 
natureza. Uma condição que tem no 
outro, a nossa razão de existir. São 
mais de 50 anos de uma história mar-
cada pela solidariedade cristã, que 
nos engaja ao bem-estar do próximo 
— missão e valores presentes conos-
co desde o início. 

Em 2019, conseguimos evoluir em nos-
so propósito de consolidar a imple-
mentação de boas práticas de gestão, 
um legado deixado pela nossa saudo-
sa Dra. Wanessa Portugal. Avançamos 
no cumprimento do plano estratégico 
projetado para o ano, mantendo o 
foco no aperfeiçoamento dos serviços 
e, especialmente, no compromisso 
compartilhado pelos funcionários de 
atender bem as pessoas.

Três hospitais receberam a mais im-
portante certificação de excelência 

concedida aos serviços de saúde no 
País e passaram a formar um grupo 
composto por oito unidades certi-
ficadas. Também tivemos hospitais 
que receberam prêmios por ações 
verdadeiramente inovadoras, em 
benefício dos mais pobres, e outras 
certificações de alta reputação con-
cedida por órgãos regulamentadores. 

É claro que a nossa jornada prevê 
desafios que precisaremos contor-
nar. E estamos mais fortalecidos 
para o próximo ano. Este Relatório 
Institucional apresenta as principais 
ações que a Pró-Saúde realizou em 
2019 — seja no âmbito corporativo 
ou na inteligência em gestão aplica-
da nas unidades administradas. Um 
trabalho amparado pelo esforço per-
manente de “acrescentar à vossa fé a 
virtude, e à virtude a ciência, e à ciên-
cia o domínio próprio, e ao domínio 
próprio a perseverança, e à perseve-
rança a piedade, e à piedade a frater-
nidade, e à fraternidade o amor” (Cf. 2 
Pedro 1,5), em benefício das pessoas.
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02
PERFIL  
ORGANIZACIONAL
G4-3

A Pró-Saúde é uma das maiores e mais 
respeitadas entidades filantrópicas do Brasil, 
realizando a gestão de serviços de saúde e 
administração hospitalar há mais de 50 anos.

Contando com unidades próprias, 
administradas e assessoradas em 
todas as cinco regiões do país, seu 
trabalho de inteligência visa a pro-
moção da qualidade, humanização 
e sustentabilidade, com base nas le-
gislações vigentes nas esferas fede-
ral, estadual e municipal. 

Presente em mais de 20 cidades de 
10 Estados brasileiros, a maioria no 
âmbito do SUS (Sistema Único de 

Saúde), a instituição atua amparada 
por princípios organizacionais, Go-
vernança Corporativa, Política de In-
tegridade e valores cristãos.

Com um legado pautado nos valores 
católicos de trabalho social, a insti-
tuição também realiza a gestão de 
unidades educacionais e de projetos 
sociais, em virtude do desenvolvi-
mento das pessoas e da sociedade 
como um todo.

4 CENTROS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL

23  HOSPITAIS

1 UPA 1 UNIDADE 
BÁSICA DE 
SAÚDE (UBS)

1  CENTRO  
DE FISIOTERAPIA 
E REABILITAÇÃO

1 SAMU

1 CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (CAPS)

SERVIÇOS REALIZADOS NO PAÍS POR PERFIL DE UNIDADE 
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s

Mapa de atuação

Valores
Humanização 

Cuidado centrado nas 
pessoas, estabelecendo 
vínculos fraternos para 
usuários colaboradores.

Sustentabilidade
Adotar práticas sociais, 
econômicas e ambientais 
para assegurar a 
perenidade organizacional.

Qualidade
Busca da melhoria 
contínua.

Integridade
Atuar de acordo com 
as normas aplicáveis 
e melhores práticas 
institucionais.

Solidariedade
Tratar, na misericórdia, o 
outro como irmão e irmã.

Missão
Promover soluções nas 
áreas da Saúde, Educação e 
Assistência Social, primando 
pela excelência assistencial 
e integridade, centradas nos 
princípios cristãos para a 
melhoria dos serviços públicos.

Visão
Ser líder em gestão hospitalar 
de saúde pública, reconhecida 
pela qualidade e segurança 
assistencial e referência em 
integridade e sustentabilidade 
das práticas institucionais.

Pará

Mato Grosso

Acre
Alagoa

Amapá

Rondônia

Espírito 
Santo

São 
Paulo

Rio de 
Janeiro

Bahia
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1967

A Pró-Saúde começou suas 
atividades em 1967, na cidade 
de João Monlevade, em 
Minas Gerais. Foi fundada 
sob o nome de Associação 
Monlevade de Serviço  
Social (AMSS).

1975 1985
A AMSS assume a gestão 

do Hospital Margarida, 
em João Monlevade (MG). 

Em pouco tempo de 
atuação, reestrutura  

as instalações e  
amplia o atendimento  

para 100 leitos.

Novo estatuto transforma 
a AMSS em Pró-Saúde 
Associação Beneficente  
de Assistência  
Social e Hospitalar.

O padre Niversindo 
Cherubin criou o 
departamento de 
Gerência Hospitalar, 
com intuito de 
padronizar a 
administração, 
unificando 
estatísticas de 
atendimento e 
priorizando a 
prestação de contas 
do serviço aos 
órgãos contratantes.

1997

Linha do tempo

1996

Assume a gestão de  
hospitais privados no Pará 

(Mineradora Vale e Eletronorte)  
e na Bahia (Suzano, antiga  

Bahia Sul Celulose).

1998
A Instituição amplia a 
atuação ao gerenciar 
Centros de Educação 
Infantil (CEIs) na zona 
leste de São Paulo, 
por meio de convênios 
com o município.

2000 >>

A Pró-Saúde 
chega a 12.559 
colaboradores 
atuando em 
38 hospitais 
sob gestão da 
Instituição. 

Pró-Saúde assume a gestão própria do 
Hospital Bom Pastor, em Guajará-Mirim 
(RO), divisa com a Bolívia, unidade de 
saúde referência em partos e atendimento 
indígena. A Instituição também conquista 
certificações da Organização Nacional de 
Acreditação (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).

2010

pe
rf

il
 o

rg
an

iz
ac

io
na

l



14 15relatório institucional 2019 | pró-saúde

A Pró-Saúde assume 
o Instituto Estadual 
do Cérebro (IEC) 
Paulo Niemeyer 
e mais cinco 
hospitais no Rio de 
Janeiro. O Hospital 
Municipal de 
Araucária conquista 
acreditação de 
excelência — ONA 3.

A Pró-Saúde assume novo hospital próprio Alayde Costa, em 
Salvador (BA). Conquista ONA 1 para o Hospital de Urgência da 
Região Sudoeste (GO). No Rio de Janeiro, a maternidade do Hospital 
Rocha Faria obtém inédita chancela de “Amigo da Mulher e da 
Criança”. O IEC e o Hospital Adão Pereira Nunes recebem PQ-Rio.

Início da gestão de um novo Centro de Educação 
Infantil em São Paulo (SP), do Hospital 
Oncológico Infantil, em Belém (PA), e do Hospital 
Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória 
(ES). Instituição conquista certificação Acreditado 
com Excelência — ONA 3 para o Hospital Regional 
do Baixo Amazonas (PA).

2013 2014

2015

A Sede Administrativa da Pró-Saúde 
obtém a certificação ISO 14001, em 

Sistema de Gestão Ambiental. Hospital 
Regional Público da Transamazônica 

(PA) recebe acreditação ONA 3. Hospital 
Municipal de Mogi das Cruzes (SP) e 

Hospital Público Estadual Galileu (PA) 
conquistam a acreditação ONA 1.

Com 51 anos de serviços prestados, a  
Pró-Saúde lança em março sua nova marca. 
Em junho, também é lançada nova identidade 
organizacional, estruturando a missão, visão 
e valores, além da Governança Corporativa 
e Programa de Integridade e Anticorrupção 
da Associação. Em dezembro, a Instituição 
apresenta seu Código de Ética e de Conduta. 
A Pró-Saúde assume a gestão própria do 
Hospital São Luiz, em Cáceres (MT).

Conquista a ONA 2 para o Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes (SP) e a 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), inicia a gestão da 
UPA 24h Oropó, UBS Alto do Ipiranga e UnicaFisio.

A Pró-Saúde cria seu 
Comitê de Ética e 
Integridade, implanta 
sua Política de 
Governança Corporativa 
e lança seus canais 
de Consulta Ética e de 
Denúncia. Instituição 
também obtém 
certificação Acreditado 
com Excelência – ONA 
3 para o Hospital 
Oncológico Infantil 
Octávio Lobo, em  
Belém (PA).

20172016
2018 2019
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Serviços e Produtos  
da Pró-Saúde

G4-4, G4-8

A atuação da Pró-Saúde alinha-se aos 
esforços da sociedade para o aper-
feiçoamento e evolução dos serviços 
de saúde, alicerçada na ética cristã, 
voltada aos mais diversos públicos e 
primando pela valorização da vida e 
satisfação de todos os stakeholders.

A Política de Relacionamento com 
clientes externos, alinhada ao Códi-
go de Ética e Conduta e às estraté-
gias vinculadas ao cumprimento da 
missão e valores institucionais, tem 
como principal objetivo direcionar 
nosso modo de agir. Isso não só para 
gerar novos negócios, assegurando a 
transparência e conduta ética nas ne-
gociações e fortalecendo a marca e a 
imagem organizacionais, como para 
reter e aumentar a carteira de clien-
tes, colaborando com a perenidade e 
sustentabilidade da instituição.

O ano de 2019 foi dedicado ao plane-
jamento de novo modelo de atendi-
mento a clientes externos de forma a 
potencializar a transparência, imple-
mentar as diretrizes éticas institucio-
nais e aprimorar as relações com os 
clientes, o que refletiu em maior enga-
jamento às metas definidas no plane-
jamento estratégico.

O setor de Relacionamento manteve 
seu compromisso anual em revisar e 
analisar seus processos internos, im-
plementando melhorias nos fluxos e 
interações com demais setores insti-
tucionais e permitindo maior agilida-
de tanto na contratualização de servi-
ços prestados como nas negociações 
desenvolvidas ao longo do ano.

Inclusive, o compromisso com o 
aprimoramento dos serviços mante-
ve-se para o ano de 2020, por meio 
da implementação de ferramentas 
de gestão e de tecnologia da infor-
mação. Isso para maior agilidade no 
envio de propostas, monitoramento 
e segurança de seus indicadores de 
processos e resultados.

Com o objetivo de mapear seus clien-
tes em potencial, na Pró-Saúde tal 
iniciativa baseia-se em pesquisas de 
mercado, realizadas periodicamente, 
que permitem manter seu portfólio de 
serviços atualizado de forma a agregar 
valor na entrega de resultados. 

Vale ressaltar que os 
serviços disponibilizados 
no mercado assumiram um 
posicionamento diferenciado, 
evidenciado o aumento de 
execução de estudos de 
viabilidade em mais de 200% 
em comparação ao ano  
de 2018

Planejamento de  
novas oportunidades

G4-4, G4-7

Com o objetivo de localizar e desen-
volver projetos que possam gerar 
oportunidades na área da saúde, 
uma equipe corporativa de profissio-
nais produz estudos de viabilidade 
nas áreas financeira, assistencial e 
administrativa, cumprindo as seguin-
tes etapas de análise:

 � Concorrência Pública;

 � Estudo de Viabilidade;

 � Diagnóstico;

 � Cotação;

 � Viabilidade de Novos Projetos;

 � Implantação.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
É o procedimento administrativo 
formal que define a contratação de 
serviços ou aquisição de produtos 
pelos entes da Administração Públi-
ca, direta ou indireta. O processo é 
regulado por meio de leis, que de-
terminam uma série de exigências 
de participação.

ESTUDO DE VIABILIDADE
O Estudo de Viabilidade tem como 
principal objetivo projetar o custo 
dos serviços prestados pela unidade 
de negócio, verificando e avaliando 
seus respectivos resultados. É um 
instrumento fundamental para o pro-
cesso decisório da organização.

No contexto econômico atual, as em-
presas buscam, constantemente, o 
equilíbrio financeiro, visando a re-
dução e o controle dos gastos. Com 
isso, um dos desafios da equipe téc-
nica de Planejamento é prover uma 
gestão de custos eficiente a fim de 
garantir a sustentabilidade das uni-
dades sob gestão da entidade.

DIAGNÓSTICO
A equipe de consultoria avalia, 
entre outros itens, a planta físi-
ca, instalações, gestão de pessoas, 
serviços auxiliares de diagnóstico 
e tratamento, capacidade instala-
da, fluxos internos, análise eco-
nômica e cumprimento de normas 
e exigências legais. Este trabalho 
não tem caráter de auditoria. Tra-
ta-se de uma avaliação integral 
da instituição capaz de fornecer 
informações detalhadas que con-
tribui para a tomada de decisão 
assertiva no desenvolvimento de 
suas atividades.

COTAÇÃO
A cotação é realizada pela consulto-
ria de Projetos Econômicos/Finan-
ceiros da instituição e baseia-se nos 
custos operacionais de unidades sob 
gestão que são compatíveis com o 
perfil assistencial do serviço que 
está sendo cotado.

VIABILIDADE DE NOVOS PROJETOS
A equipe de Planejamento elabo-
ra projetos de viabilidade finan-
ceira e assistencial para subsidiar 
as eventuais aquisições/arrenda-
mentos e afins, após prospecção 
de novas oportunidades.

ETAPAS DE  
ANÁLISE
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IMPLANTAÇÃO
Realiza a estruturação e o suporte 
técnico, administrativo e assistencial 
para implantação, transição e gestão 
de novas unidades. O trabalho con-
centra-se na preparação e viabiliza-
ção das metas contratuais ou premis-
sas de negócios, além da preparação 
dos colaboradores (equipe estraté-
gica, técnica, de apoio, assistencial e 
administrativo) que atuarão em sua 
gestão e operacionalização.

As ações são realizadas de manei-
ra planejada, organizada e harmo-
niosa, respeitando o perfil de cada 
unidade e, consequentemente, as 
propostas financeira/econômica e 
técnicas descritas no projeto e em 
consonância com todas as legisla-
ções vigentes. 

Reconhecimento de atuação
Além de ser qualificada como Organização Social em 
85 localidades, divididas em 74 municípios e 11 esta-
dos – sendo eles Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, 
Santa Catarina e Tocantins –, a Pró-Saúde também 
detém os seguintes registros:

 � Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social - Processo 267.573/68; 

 � Utilidade Pública Estadual de Minas Gerais - Lei 
5.014/68;

 � Utilidade Pública Estadual do Maranhão - Lei 
8.233/05;

 � Utilidade Pública Municipal João Monlevade - Lei 
n° 123/67;

 � Utilidade Pública Municipal Marabá - Lei n° 70/07;

 � Utilidade Pública Municipal de Altamira - Lei n° 
2.006/08;

 � Utilidade Pública Municipal Guajará Mirim - Lei n° 
1.507/11;

 � Utilidade Pública Municipal de São Paulo - Lei n° 
56.448/15;

 � Utilidade Pública Municipal de Salvador - Lei n° 
131/17;

 � Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - São Paulo, Registro n° 07.66/98;

 � Cadastro Estadual das Entidades (CEE) - Decreto 
57.501/11;

 � Credenciamento Educacional - São Paulo/
Secretaria Municipal de Educação (SME) - 690/11;

 � Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento 
e Gestão – CENTS - Decreto 52.830/11;

 � Certificada pelo Centro de Voluntariado de  
São Paulo como Entidade que acredita no 
Trabalho Voluntário.

A Pró-Saúde 
mantém uma 

estratégia de buscar 
reconhecimento de 

entidades nacionais 
e internacionais 

que desenvolvem o 
trabalho de avaliar os 

serviços realizados 
nas unidades 

gerenciadas

Acreditações
A Organização Nacional de Acredi-
tação (ONA) é um dos mecanismos 
mais importantes para atestar a 
qualidade de unidades de saúde. 
A adesão à avaliação é voluntária 
e o processo é conduzido por insti-
tuições acreditadoras credenciadas 
pela ONA, tendo como referência 
as normas do Sistema Brasileiro de 
Acreditação e o Manual Brasileiro 
de Acreditação. 

As certificações de qualidade são 
instrumentos importantes que con-
firmam, de maneira isenta, a qua-
lidade dos serviços prestados para 
os brasileiros. 

 � Hospital Regional do Baixo Amazonas 
do Pará, Santarém (PA) — Acreditado 
com Excelência na 1ª Visita de 
Manutenção, em janeiro de 2019.

 � Hospital Memorial Arthur Ramos, 
Maceió (AL) — Acreditado Pleno UP 
Grade, em 25 de março de 2019.

 � Hospital Regional Público da 
Transamazônica, Altamira (PA) — 
Acreditado com Excelência 2º Ciclo, 
em 7 de maio de 2019.

 � Hospital Estadual de Urgência e 
Emergência, Vitória (ES) — Acreditado 
Pleno UP Grade, em 28 de agosto  
de 2019.

 � Hospital Público Estadual Galileu, 
Belém (PA) — Acreditado com 
Excelência UP Grade, em 3 de 
setembro 2019.

 � Hospital Oncológico Infantil Octávio 
Lobo, Belém (PA) — Acreditado  
com Excelência UP Grade, em 9 de 
outubro 2019.

 � Hospital Metropolitano de Urgência 
e Emergência, Ananindeua (PA) — 
Acreditado 2º Visita de Manutenção, 
em 25 de novembro 2019.

 � Hospital Yutaka Takeda, Parauapebas 
(PA) — Acreditado com Excelência 
UP Grade, em dezembro de 2019 e 
homologado em janeiro de 2020. 
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03
DESTAQUES 
2019 
G4-15 

Dessa forma, empenhada em forta-
lecer não só a sua imagem institu-
cional, como a de todas as unidades 
que gerencia, em 2019 sua equipe de 
Comunicação desenvolveu, imple-
mentou e mensurou uma série de 
ações estratégicas de curto, médio 
e longo prazos, em consonância com 
objetivos apresentados por diferen-
tes áreas da entidade.

Nesse sentido, quatro eventos de 
grande relevância promovidos pela 
instituição ao longo do ano foram: 

 � 1ª Semana de Farmácia  
Hospitalar – realizada de 21 a 25 
de janeiro de 2019 e, desde então, 
inclusa no calendário anual dos 
hospitais administrados, o objetivo 
da ação foi apoiar o Desafio 
Global de Segurança do Paciente 
– lançado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em março 
de 2017 –, o qual projeta reduzir 
pela metade os danos evitáveis 
associados a medicamentos, em 
um período de cinco anos.

 � 5º Seminário de Diretores da  
Pró-Saúde – promovido no mês 
de maio, o evento reuniu diretores 
Operacionais, Hospitalares, 
Administrativos, Financeiros, 
Técnicos, Assistenciais e dos 
Centros de Educação Infantil 
para apresentar as ações de 
Governança Corporativa e os 
novos programas desenvolvidos 
pela instituição.

Baseada nos princípios predispostos em seu 
Código de Ética e de Conduta, a Pró-Saúde 
trabalha constantemente para aprimorar seus 
serviços, atuando de forma efetiva também na 
divulgação de sua missão organizacional.

Fernando Paragó
Diretor Corporativo Médico da  
Pró-Saúde e um dos idealizadores  
do Fórum de Gestão Médica.

Para implementar a estratégia 
do Cuidado Baseado em Valor, 
a gestão assistencial vem 
sendo remodelada em todas as 
nossas unidades. Essa é uma 
questão fundamental para que 
esse novo modelo de pensar a 
saúde possa ser disseminado 
na realidade brasileira”
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 � 2º Fórum de Gestão Médica – 
realizado em outubro, na cidade 
de São Paulo, o encontro reuniu 
profissionais que atuam em 
hospitais de todas as regiões do 
país para debater o “Cuidado 
Baseado em Valor”. Contando 
com a presença de diretores da 
Pró-Saúde e demais especialistas 
em gestão e assistência médica 
do mercado, durante o Fórum 
também foram mostrados cases 
de sucesso sobre o assunto, 
protagonizados, sobretudo, por 
hospitais sob gestão da entidade.

 � 2º Encontro de Líderes do 
Voluntariado – voltado às 
estratégias de captação e 
engajamento de voluntários, o 
evento aconteceu em novembro, 

na capital paulista, e teve a 
participação de duas especialistas 
na área: Telma Sobolh, presidente 
do Voluntariado do Hospital Albert 
Einstein e Priscila Rodrigues, 
gerente de Voluntariado na Liga 
Solidária e na Liga das Senhoras 
Católicas. Além de palestras e 
troca de conhecimentos, durante a 
ocasião ainda foram apresentados 
cases de ações bem sucedidas, 
desenvolvidas pelas unidades  
da Pró-Saúde ao longo do ano.

Inaugurações
Além de encontros, capacitações e 
fóruns técnico-científicos para dis-
cussão de ideias e expertises, ao lon-
go de 2019 a Pró-Saúde também via-

bilizou uma série de eventos voltados 
para inaugurações de serviços de saú-
de – muitas vezes, até pioneiros na re-
gião onde suas unidades estão insta-
ladas –, entre os quais destacam-se:

 � Novo Centro de Estudos e 
Pesquisas (CEP) do Hospital 
Regional do Baixo Amazonas 
(Santarém, PA) – inaugurado 
em fevereiro de 2019 e fruto 
de investimentos do Governo 
do Estado e da Pró-Saúde, o 
centro foi o primeiro do tipo a 
funcionar dentro de um hospital 
na Amazônia, contando com 
laboratórios, espaço para avaliação 
física e salas de aula e de reunião. 

 � Nova Maternidade do Hospital 
São Luiz (Cáceres, MT) – quatro 
meses após assumir a gestão da 
unidade, em abril de 2019 a Pró-
Saúde anunciou a inauguração 
de 20 leitos em 10 enfermarias na 
nova maternidade do hospital. 
Além dessa área para mamães 
e bebês, na ocasião também foi 
anunciada a ampliação do Pronto 
Atendimento Pediátrico 24h, com 

assistência médica para as  
crianças em período integral.

 � Novo laboratório para produção 
de órteses de baixo custo no 
Hospital Metropolitano de Urgência 
e Emergência (Ananindeua, PA) - 
primeiro Laboratório de Tecnologia 
Assistiva (Labta) hospitalar do Brasil, 
o espaço foi inaugurado em junho, 
visando ampliar o atendimento 
a vítimas de traumatismo e 
queimaduras que precisam de 
órteses para imobilização de partes 
do corpo e recuperação  
de movimentos pós-alta.

1. 2º Encontro 
de Líderes do 
Voluntariado |  
2. 2º Fórum de 
Gestão Médica

1. Novo Centro de Estudos e Pesquisas (CEP) do Hospital Regional do Baixo Amazonas (Santarém, PA) | 2 e 3. Novo laboratório 
para produção de órteses de baixo custo no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (Ananindeua, PA)
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Novos canais de comunicação
Utilizando a comunicação como es-
tratégia para uma gestão pautada 
em resultados promissores, nortea-
dos por seus princípios de Integri-
dade e Governança Corporativa, no 
decorrer de 2019 a Pró-Saúde inves-
tiu fortemente na implantação e/ou 
reestruturação de diferentes canais, 
cada qual com o seu público e obje-
tivo específicos, como por exemplo:

 � Novo site da Pró-Saúde – 
lançado no mês de março, 
o novo site da entidade foi 
totalmente reformulado no ano 
de 2019, passando a ser mais 
interativo, moderno, acessível 
e transparente. Além disso, a 
plataforma ganhou novas áreas, 
como Fale Conosco, Ouvidoria, 
Transparência e Inteligência em 
Gestão, e teve sessões, como 
Área do Colaborador e Central de 
Compras, atualizadas.

 � Canal de Consulta Ética – voltado 
aos colaboradores da Pró-Saúde, 
o Canal de Consulta Ética “Como 
Agir?” foi desenvolvido como 
mais uma ferramenta online 
de comunicação interna, para 
consultas relacionadas à rotina 
de trabalho e orientações da 
Superintendência Executiva de 
Integridade da entidade.

 � Canal de Denúncia da  
Pró-Saúde – ferramenta de 
comunicação independente, 
segura e absolutamente sigilosa, 

o Canal de Denúncia foi lançado 
no mês de setembro com o 
intuito de registrar relatos 
anônimos de ações que não 
estão em conformidade com o 
Código de Ética e de Conduta 
e políticas de integridade da 
instituição, bem como leis 
e regulamentos em vigor. 
Administrado por uma empresa 
externa, o serviço está disponível 
por telefone, pelo 0800 878 9019, 
ou pelo site www.canalintegro.
com.br/ProSaude. 

Premiações 

Referência nacional na gestão e con-
sultoria de unidades de saúde, há 
mais de 50 anos a qualidade da as-
sistência e dos serviços oferecidos 
pela Pró-Saúde vem sendo reconhe-
cida e legitimada por entidades de 
renome e respeito no setor. Em 2019, 
tal premissa não se fez diferente. 

Em meio às premiações recebidas 
tanto pela instituição quanto pelas 
suas unidades gerenciadas três de 
destaque foram: 

 � Prêmio Amigo do Meio 
Ambiente - concedido aos 
hospitais Estadual de Urgência 
e Emergência, em Vitória (ES), e 
Regional do Baixo Amazonas, em 
Santarém (PA), pela Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo.

 � Prêmio InovaSUS – concedido 
ao Hospital Metropolitano 
de Urgência e Emergência, 
localizado em Ananindeua (PA), 
pelo Ministério da Saúde.

 � Prêmio Qualidade Rio (PQRio) – 
concedido ao Instituto Estadual 
do Cérebro Paulo Niemeyer, no 
Rio de Janeiro (RJ), pelo Núcleo 

de Qualidade e Excelência em 
Gestão do Rio de Janeiro e o 
Programa Qualidade Rio (PQRio). 

Acrescido a tais premiações, em 2019 
a Pró-Saúde esteve presente ainda 
em três prestigiados rankings, que 
elegem as empresas e instituições de 
referência em seu segmento de atua-
ção, sendo eles: Melhores & Maio-
res, da revista Exame, Valor 1000, do 
jornal Valor Econômico, e o ranking 
IstoÉ Dinheiro 2019 – 1000 Maiores 
Empresas do Brasil.

1. Novo site da Pró-Saúde | 2.Canal de Consulta Ética
1000 Maiores Empresas do Brasil, IstoÉ Dinheiro 2019 e Valor 1000, do 
jornal Valor Econômico

Em 2019, a Pró-Saúde foi destaque 
em três rankings que elegem 
as empresas e instituições de 
referência em seu segmento de 
atuação, sendo eles: Melhores & 
Maiores, da revista Exame, Valor 
1000, do jornal Valor Econômico, 
e o ranking IstoÉ Dinheiro 2019 – 
1000 Maiores Empresas do Brasil
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Certificações
Com o objetivo de manter o alto 
padrão dos serviços e atendimen-
tos oferecidos por suas unidades 
gerenciadas, a Pró-Saúde também 
busca, continuamente, a avaliação 
de algumas das maiores e mais im-
portantes entidades de acredita-
ção na área da saúde, como a ONA 
(Organização Nacional de Acredi-
tação) e o Cofen (Conselho Federal 
de Enfermagem). 

Em 2019, entre as unidades da Pró-
-Saúde credenciadas por essas duas 
entidades estão:

 � Hospital Oncológico Infantil Octávio 
Lobo, em Belém (PA) – Acreditado 
com Excelência pela ONA

Homenagem póstuma
Diante de um ano marcado por rea-
lizações, conquistas e grandes avan-
ços, é com pesar que a Pró-Saúde 
relembra, entre os acontecimentos 
de destaque no ano de 2019, o fale-
cimento de sua diretora Executiva-
-Geral, Wanessa Portugal, no dia 29 
de janeiro, no Hospital Sírio-Libanês, 
onde lutava contra o câncer. 

Formada em Direito pela Universi-
dade de Alfenas (UNIFENAS) e pós-

 � Hospital Estadual de Urgência 
e Emergência, em Vitória (ES) – 
Acreditado Pleno pela ONA

 � Hospital de Porto Trombetas, 
em Oriximiná (PA), o Hospital 
5 de Outubro (HCO), em 
Canaã dos Carajás (PA), e o 
Hospital Público Estadual 
Galileu (HPEG), em Belém 
(PA) – todos certificados com 
o Selo de Qualidade Cofen, 
concedido pelo Conselho 
Federal de Enfermagem e 
Conselhos Regionais, e o qual 
reconhece as boas práticas das 
unidades voltadas à segurança 
do paciente e qualidade da 
assistência prestada.

-graduada em Direito Empresarial 
pela Escola de Direito de São Paulo 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a 
advogava assumiu a Diretoria Execu-
tiva-Geral da entidade em fevereiro 
de 2018, participando ativamente de 
mudanças significativas. Entre elas, a 
nova identidade organizacional e a 
modernização da gestão corporativa 
que teve como ação principal a im-
plantação do Programa de Governan-
ça e Integridade da instituição.

1. Hospital 
Oncológico Infantil 

Octávio Lobo, em 
Belém (PA) | 2. 

Hospital no interior 
da Amazônia recebe 

Selo de Qualidade do 
Cofen | 3. Hospital 

Público Estadual 
Galileu (HPEG)

1

2 3

 BOA ESPERANÇA, MG,  
22 DE JANEIRO DE 1978

 SÃO PAULO, SP,  
29 DE JANEIRO DE 2019

Dra. Wanessa Portugal
Diretora Executiva-Geral  
(In memoriam)
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04
GOVERNANÇA 
CORPORATIVA
G4-34, G4-13

Organograma 

Aplicadas tanto a sua operação quanto à perenidade de suas atividades, tais 
iniciativas não só se fazem presentes na cultura da entidade, como seguem 
sendo disseminadas ao longo de todo o seu organograma institucional, estru-
turado da seguinte forma:

Conduzida por princípios básicos de transparência, 
equidade, prestação de contas e responsabilidade 
corporativa, desde 2017 a Pró-Saúde vem implementando 
um conjunto de ações para aprimorar e assegurar 
ainda mais os preceitos de governança e integridade 
intrínsecos ao seu DNA.

assembleia geral diretorias estatutária e geral diretorias executivas gerênciasfunções específicas

ASSEMBLEIA GERAL

DIRETORIA ESTATUTÁRIA

CONSELHO FISCAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Superintendência 
Executiva de Integridade

COMITÊS

Diretoria Corporativa de 
TI e Suprimentos

Contabilidade Atenção  
Médica

Tecnologia  
da Informação

Atenção  
Farmacêutica

Arquivo 
Assistencial

Regionais  
de Gestão

Implantação e 
Desmobilização

Financeiro Assistencial Administração 
de Pessoal Suprimentos

Desenvolvimento  
Humano 

Organizacional 

Ensino e 
Pesquisa

NQSP

Licitações

ExpansãoAdministrativo

Arquivo

Fiscal

Patrimônio

Diretoria Corporativa  
de Operações

Diretoria Corporativa de  
Gestão de Pessoas

Diretoria Corporativa 
Jurídica

Diretoria Corporativa  
Médica Assistencial, 

Acadêmica e de Qualidade

DIRETORIA EXECUTIVA-GERAL

Auditoria Interna Controladoria

Superintendência de 
Produtos e Serviços

Diretoria Corporativa 
Administrativa e 

Financeira

Planejamento  
e Avaliação 

Diretoria Corporativa  
de Relações Institucionais  

e Filantropia

Comunicação Filantropia

Captação de 
Recursos

Atividades 
Assistenciais

Contencioso Consultivo

Contratos
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Comitê de Governança Corporativa

Código de 
Ética e de 
Conduta

Comitês 
Consultivos

Gestão 
de Riscos

Seminários e 
Treinamentos

Sistema de 
Gestão da 
Pró-Saúde

Documentos 
Corporativos

Governança Corporativa
Em 2019, a Governança Corporativa da Pró-Saúde foi aper-
feiçoada desde sua conduta interna de atuação à manei-
ra como a entidade se relaciona com seus stakeholders, 
fortalecendo sua segurança jurídica e institucional.

AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS EM 2019

Sistema de gestão
A Governança Corporativa da Pró-Saúde é composta por 
mais de 230 documentos, distribuídos em Políticas Cor-
porativas, Manuais Institucionais, Manuais Técnicos, Ins-
truções de Trabalho e uma série de formulários e fluxo-
gramas, conforme hierarquização abaixo:

1. COMITÊ DE GOVERNANÇA  
CORPORATIVA
O Comitê de Governança Corporati-
va da Pró-Saúde é composto por um 
grupo formado por gestores corpo-
rativos e representantes de todas as 
áreas da instituição, que se reúnem 
periodicamente para deliberar sobre 
os assuntos relacionados à política 
de boas práticas.

Ações realizações em 2019:

 � Criação da Política de 
Governança Corporativa;

 � Treinamento sobre o Código de 
Ética e de Conduta;

 � Elaboração do conjunto de 
regras institucionais: Políticas 
Corporativas, Manuais 
Institucionais, Manuais Técnicos, 
Instruções de Trabalho  
e Formulários; 

 � Implantação dos  
Comitês Consultivos;

 � Realização de  
eventos institucionais;

 � Apresentação e capacitação  
de todos os colaboradores da 
Sede Corporativa acerca das 
regras institucionais;

 � Contratação de plataforma 
EAD, chamada de Pró-Educa, 
para treinamento e capacitação 
on-line sobre as regras 
institucionais para todos os 
colaboradores que atuam em 
unidades sob gestão.

Ações planejadas para 2020:

 � Lançamento do Pró-Educa,  
com videoaulas, testes e 
emissão de certificados  
de participação;

 � Monitoramento, por  
meio de auditorias  
internas, das aderências. 

AÇÕES  
PLANEJADAS  
PARA 2020
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AÇÕES  
PLANEJADAS  
PARA 2020

AÇÕES  
PLANEJADAS  
PARA 2020

2. COMITÊS CONSULTIVOS
Criado entre 2018 e 2019, os Comitês 
Consultivos têm o objetivo de apoiar 
tecnicamente as áreas no processo 
de decisão estratégica, garantindo, 
de maneira compartilhada, o cumpri-
mento das regras institucionais.

Ações realizadas em 2019:

 � Criação de nove Comitês  
Técnicos/Consultivos:

 » Estratégia;

 » Integridade;

 » Crise;

 » Auditoria e Risco;

 » Filantropia;

 » Gestão de Pessoas;

 » Mobilização e Desmobilização;

 » Sustentabilidade;

 » Inovação.

 � Definição e descrição da 
atribuição e dos regimentos e 
nomeação dos membros;

 � Reuniões periódicas para 
análises estratégicas.

Ações planejadas para 2020:

 � Palestras e capacitações;

 � Definição das matérias  
que lhes sejam submetidas  
pelas diretorias Estatutária  
e Executiva.

3. GESTÃO DE RISCOS
Em 2019, foram desenvolvidos 14 ma-
pas de riscos relativos aos processos 
de governança corporativa. A ação 
foi realizada em três etapas:

 � Capacitação em Gestão de Riscos;

 � Realização de uma oficina para o 
levantamento dos riscos;

 � Desenvolvimento dos Mapas  
de Riscos.

4. CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA
Lançado em 19 de dezembro de 2018, 
o Código de Ética e de Conduta esta-
belece princípios e normas de con-
duta que orientam a atuação de to-
dos aqueles que possuam relação 
com a Pró-Saúde, como diretoria, 
colaboradores, fornecedores, poder 
público, parceiros e clientes. 

Ações realizações em 2019:

 � Divulgação simultânea para 
todos os colaboradores do País, 
com ênfase à obrigatoriedade na 
observância das normas contidas 
no documento;

 � Ampla divulgação interna e 
externa do Código, bem como 
sua disponibilização no site 
institucional, redes sociais  
e imprensa; 

 � Incorporação de material 
institucional do Código à  
peça principal do processo  
de integração e reintegração  
dos colaboradores.

Ações planejadas para 2020:

 � Treinamentos e avaliações 
permanentes sobre o 
entendimento dos colaboradores 
acerca das regras definidas no 
Código de Ética e de Conduta;

 � Monitoramento da aderência  
ao documento pelas áreas.

5. SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS
Em 2019, a Governança Corporati-
va da Pró-Saúde foi tema debatido 
nos eventos institucionais realizados 
pela entidade, com a presença de 
gestores da Sede Corporativa e uni-
dades gerenciadas.

Planejamento Estratégico

20 de março de 2019

Temas: 

 � Retrospectiva — Ganhos e 
Aprendizados 2018; 

 � Avaliação de cenários e  
Mapa Estratégico; 

 � Exercício: revisão de objetivos e 
definição de novas ações; 

 � Fechamento do Mapa Estratégico;

 � Definição de ações estratégicas;

 � Apresentação de trabalhos; 

 � Fechamento de ações e definição 
de cronograma.
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5º Seminário de  
Diretores da Pró-Saúde

23 e 24 de maio de 2019

Temas: 

 � Apresentação do Programa  
de Resgate Institucional; 

 � Programa de Integridade e 
Código de Ética e de Conduta; 

 � Governança Corporativa; 

 � Principais Mudanças 
Operacionais e  
Corporativas em 2019; 

 � Apresentações de cases; 

 � Atividade e Discussão.

2º Encontro de Líderes  
de Voluntariado da Pró-Saúde

27 de novembro de 2019

Temas: 

 � Propósito do Programa de 
Voluntariado da Pró-Saúde;

 � Cases; 

 � Modelo de Captação, Participação 
e Engajamento no Programa de 
Voluntariado da Pró-Saúde;

 � Proposta para 2020.

Cronologia do SA Interact, o sistema 
de gestão corporativo:

capacitação 
interact e 
inserção 
documentos

aprovação dos 
responsáveis 
no sistema 

comunicação 
dos marcos da 
governança

aprovação 
cronograma de 
implementação

parametrização do 
sistema interact 
corporativo

treinamentos das políticas corporativas e manuais institucionais 
mapeamento e interação de processos 
implementação dos mapas de riscos 

disponibilização 
política e manual 
institucional

disponibilização 
do manual técnico 
e instrução de 
trabalho

Cronologia do SA Interact
2019

2020

2º Fórum de Gestão Médica 

24 de outubro de 2019

Temas: 

 � Integridade na  
Atividade Assistencial;

 � Impactos da Governança  
Clínica na Prática Assistencial;

 � Cuidado Baseado em Valor; 

 � Evolução da Governança  
Clínica para Excelência;

 � Gestão de Custos Assistenciais; 

 � Compromisso da Gestão 
Assistencial para 2020.
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Controladoria
Com o aumento da competitividade, 
o avanço da tecnologia, a crescente 
exigência dos stakeholders, entre 
outros fatores, houve uma mudança 
no paradigma da organização, exi-
gindo uma permanente adaptação 
a esse novo ambiente. Diante des-
se desafio, a Controladoria foi des-
centralizada da área de Operações, 
passando a atuar como um departa-
mento estratégico da diretoria-geral 
para consolidação das informações 
gerais da organização.  

Desde 2019 a controladoria vem de-
senvolvendo e reforçando cada vez 
mais as melhores práticas de contro-
les, visando o aprimoramento contí-

nuo dos processos necessários para 
contribuições valiosas nas tomadas 
de decisões das diretorias Estatutária, 
Executiva e Conselho Administrativo.

No decorrer do ano, a área atuou 
estrategicamente na estrutura do 
capital intelectual, absorção de 
áreas estratégicas, construção de 
alguns manuais técnicos, políticas, 
instruções de trabalho e desenvol-
vimento e aperfeiçoamentos das 
atividades já exercidas.

Em outubro de 2019, a Controladoria 
passou a atuar sob uma nova gerên-
cia, que assumiu todas as respon-
sabilidades da área, abrangendo a 
organização em seu todo (unidades 

de saúde, educacionais e sociais) e 
dando continuidade ao desenvolvi-
mento das seguintes atividades:

 � Controle de indicadores  
das metas contratuais e  
plano trabalho; 

 � Avaliação operacionais 
assistencial e econômica; 

 � Gerenciamento de custos;

 � Gerenciamentos de riscos;

 � Orçamento anual (budget);

 � Planejamento estratégico;

 � Veracidade da prestação  
de contas;

 � Estudo de viabilidade financeira 
de novos projetos;

 � Relatórios Gerenciais e BI.

O cenário da Controladoria ba-
seia-se no processo de controle 
por meio de padrões de qualidade 
previamente estabelecidos e foca-
dos no planejamento e orçamento 
traçados pela organização. Seu ob-
jetivo é contribuir com o progres-
so organizacional, possibilitando 
o equilíbrio da organização diante 
das dificuldades existentes em seu 
ambiente operacional.

A projeção para 2020 é estar com 
todas as atividades sob responsa-
bilidade da Controladoria implan-
tadas e em funcionamento, bus-
cando desenvolver continuamente 
novas estratégias organizacionais 
com foco nas perspectivas financei-
ra e de processos. 

Tecnologia da Informação
No ano de 2019, o departamento de 
Tecnologia da Informação estruturou 
uma metodologia de gerenciamento 
de projetos, alinhada com as melho-
res práticas do mercado e com a cul-
tura organizacional da Pró-Saúde.

Com isso, foi possível mapear e reu-
nir 160 projetos de TI em um “Portfó-
lio de Projetos”, abrangendo todas as 
áreas da instituição.

A partir daí, foram definidas as prio-
ridades com cada gestor corporativo 
e, entre julho e dezembro, 34 proje-
tos foram concluídos. Para 2020, a 
expectativa é que sejam realizados 
mais 80 projetos.

INDICADORES –  
SEDE ADMINISTRATIVA:

Ocorrências:
Todas as demandas encaminhadas 
ao departamento de Tecnologia da 
Informação são tratadas em sistema 
informatizado e atendidas em filas de 
atendimento, conforme prioridade.

Em 2019, foram atendidas 10.080 
ocorrências, considerando apenas 
a Sede Administrativa, que recebe 
tanto demandas das áreas internas 
quanto das unidades administradas. 

Pesquisa de Satisfação:
Após o encerramento de cada ocorrên-
cia, é encaminhado ao solicitante um 
link para responder a uma pesquisa 
de satisfação, que tem como objetivo 
mensurar a qualidade do serviço pres-
tado e apurar possíveis falhas no pro-
cesso de atendimento aos usuários. 

GERENCIAMENTO
DE RISCOS

IDENTIFICAR

MONITORAR

TRATAR

CLASSIFICAR

AVALIAR
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Em 2019, o departamento de Tecnologia da Informação 
da Sede Administrativa recebeu, aproximadamente, 100 
respostas/mês, gerando os seguintes números: 

Você ficou satisfeito com a solução dessa ocorrência?

O que você recomenda para melhorarmos nosso atendimento?

Como você avalia a qualidade do serviço prestado? 

Sim

Respondido

1- Péssimo

3- Regular

Não

Não respondido

2- Ruim

4- Bom

5- Ótimo

97,29%

8,47%

0,34%

1,69%

2,71%

91,53%

0,34%

13,90%
83,73%

GRÁFICOS DE RESULTADOS DE PESQUISA

Captação de Recursos

O ano de 2019 também marca o iní-
cio da área de Captação de Recursos 
para a Pró-Saúde. O departamento é 
responsável por criar as estratégias 
para captação e as políticas internas 
de recebimento de doações, a partir 
de Manual de Captação de Recursos, 
do Recibo de Doações e do Termo de 
Parceria, desenvolvidos dentro das 
regras do Programa de Integridade 
da instituição. 

A aplicabilidade de regras claras 
para captação e recebimento das 
doações corrobora com a transpa-

rência da entidade e imprime a to-
dos os colaboradores e doadores a 
certeza da conformidade do uso dos 
recursos. Além disso, padroniza as 
ações, facilitando o processo para 
todos os envolvidos.

A captação de recursos é o processo 
estruturado e desenvolvido por uma 
organização para buscar as contri-
buições voluntárias que ela precisa, 
sejam eles recursos financeiros ou 
outros tipos, buscando as doações 
com indivíduos, empresas, governos 
e outras organizações. É, portanto, 
uma competência estratégica e fun-
damental para a sustentabilidade 

financeira de uma instituição filan-
trópica como a Pró-Saúde.

Atuando com o apoio de diversas 
áreas, a equipe de Captação de Re-
cursos estabeleceu diretrizes e de-
senvolveu o cronograma de ações 
para o ano de 2019, levando em con-
ta as unidades com o maior número 
de demandas e as oportunidades na 
região onde cada uma está inserida.

ATENDIMENTO ÀS UNIDADES
O conceito desenvolvido pela Pró-
-Saúde, no qual as consultas para 
recebimento de doações e contra-
tualização de parcerias solicita a 
anuência de diversas Gerências, 
permitiu ao setor de Captação de 
Recursos não só a integração com 
as demais áreas, como conheci-
mento extenso das necessidades 
de suas unidades. Dessa forma, foi 
possível consolidar vínculo impor-
tantíssimo para o desenvolvimento 
de projetos que possam incremen-
tar o volume de recursos financei-
ros, sejam eles de aplicação condi-
cional ou irrestrita.

Recursos Restritos

Definido a 
partir de  
um Projeto

Os recursos 
devem ser 
utilizados de 
acordo com 
o descritivo 
do projeto

Leis de 
Incentivos

Editais de 
empresas Edital 

das Penas 
Alternativas

Emendas/
Poder Público

Troco 
Premiado

Recursos Livres

Não estão 
condicionados 
a Projetos

Podem ser 
usados em 
qualquer 
demanda  
da Unidade

Eventos

Programa de  
Nota Fiscal

Doação 
espontânea

ESTRATÉGIAS 2019
Estrategicamente, a equipe de Cap-
tação de Recursos empreendeu seus 
primeiros esforços para alavancar 
projetos nas unidades próprias, nas 
quais foram identificadas as maio-
res demandas.

Partindo desse conceito, a equipe 
desenvolveu e colocou em prática 
projetos específicos.
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1. Emendas

2. Penas 
Alternativas

4. Troco  
do Bem

3. Programa de 
Notas Fiscais

Hospitais 
Bom Pastor e 
São Luiz

Objetivos iniciais da área

 � Indicar quais melhores fontes  
para captar recursos aos Hospitais 
São Luiz, no Mato Grosso, e Bom 
Pastor, em Rondônia;

 � Orientar a inscrição dos hospitais 
nos Conselhos, Editais e Programas 
para captação de recursos.

EMENDAS PARLAMENTARES
Em 2019, a equipe de Captação de 
Recursos buscou estratégias de 
captação com representantes do 
poder público para que pudessem 
destinar recursos via emendas par-
lamentares para as unidades com 
demandas mais emergenciais, so-
bretudo referentes à compra de 
equipamentos, custeio e oferta 
de serviços hospitalares. O recur-
so previsto para arrecadação é de 
aproximadamente R$ 3.300.000,00. 

PENAS ALTERNATIVAS
A equipe de Captação de Recursos 
trabalhou na elaboração de quatro 
projetos para editais de Tribunais 

Regionais, visando angariar, aproxi-
madamente, R$ 700.000,00.

O dinheiro será destinado para com-
pra de monitores multiparâmetros, 
incubadoras estacionárias, ventila-
dores pulmonares, mamógrafo, ul-
trassom e equipamentos de fotote-
rapia - todos essenciais aos serviços 
de atendimento de diagnóstico e su-
porte à vida dos pacientes do Hospi-
tal São Luiz e Bom Pastor. 

PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS
O Programa de Notas Fiscais, que 
permite destinar parte do ICMS arre-
cado em notas fiscais para institui-
ções filantrópicas, já está vigorando 
em quase todos os estados brasilei-
ros. Durante o mapeamento de opor-
tunidades, a equipe de Captação de 
Recursos definiu que essa seria uma 
ótima estratégia para captar recur-
sos irrestritos para os Hospitais São 
Luiz e Bom Pastor, além de ampliar 
a visibilidade da marca Pró-Saúde 
e de suas unidades nos municípios 
em que estão situados.

Mesmo existindo diferença na for-
ma de contemplação dos créditos 
do ICMS, os Programas Estaduais, de 
maneira geral, passaram dar maior 
retorno de tais recursos às entida-
des privadas filantrópicas. Por isso, 
com o apoio da equipe de Comuni-
cação, foi desenvolvida campanha 
de arrecadação de contribuintes e 
cupons fiscais, que entrará em vigor 
no início de 2020. 

A atuação da equipe de Captação de 
Recursos também será exigida para 
o fechamento de parceiros varejis-
tas, visto que esses pontos de co-
mércio serão utilizados para aproxi-
mar o consumidor da instituição.

Unidade Órgão Status
Hospital São Luiz TRT - Mato Grosso Projeto Elaborado

Hospital São Luiz TJT- Mato Grosso Projeto Elaborado

Hospital Bom Pastor TRT- Rondônia Projeto Elaborado

Hospital Bom Pastor TRT- Rondônia Projeto Elaborado

Hospital São Luiz /
Hospital Bom Pastor Troco do Bem Fechando Parcerias

Hospital São Luiz Nota MT Fechando Parcerias

Hospital Bom Pastor Nota Legal Fechando Parcerias

Hospital São Luiz Emendas Parlamentares Captadas/Aguardando 
Liberação

Hospital Bom Pastor Emendas Parlamentares Captadas/Em execução

CEI Lageado Reforma e Adequação Em fase de captação

RADAR 2020
Consolidadas as estratégias no ano 
de 2019, a equipe de Captação de 
Recursos quer estendê-las a outras 
unidades da Pró-Saúde, sempre 
com o princípio de atuar de acor-
do com as demandas e as regras de 
Integridade previstas. Além disso, 
vale ressaltar que seu planejamen-
to anual também contemplará for-
mas de captação a partir do desen-
volvimento de projetos para Leis de 
Incentivo em âmbitos federal, esta-
dual e municipal.

Para tanto, a equipe está realizando 
o levantamento das necessidades, 
elegendo demandas e urgências e 
mapeando oportunidades.

A equipe de Captação de Recursos 
ainda prevê, dentro de seu escopo 
de trabalho, o estabelecimento da 
Política de Metas e Indicadores e da 
Política de Contrapartidas, a fim de 
tornar os projetos mais atrativos às 
pessoas jurídicas.

Em conformidade com os valores da 
instituição, também foi desenvolvi-
do, em parceria com o departamento 
de Compras, o fluxo para Pedidos Or-
çamentários de Projetos e Emendas, 
que irá ajudar a agilizar o processo, 
atender aos prazos estabelecidos 
e, consequentemente, tornar a Pró-
-Saúde uma forte concorrente aos 
recursos disponíveis nos editais de 
empresas e fundações.

Em resumo, já está sendo organizada 
uma diretriz de articulação da área 
de Captação de Recursos, visando 
estabelecer um processo que come-
ça no levantamento das demandas, 
passa pela elaboração do projeto e 
é finalizado na prestação de contas. 
Dessa maneira, tal setor irá atuar 

como núcleo replicador e apoiador 
da captação e recebimento das doa-
ções, que irão auxiliar nos incremen-
tos das ações de sustentabilidade de 
todas as unidades. 

FIA – Fundo da Infância e Adolescência

Lei Federal de Incentivo à Cultura ou Lei Rouanet

Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON)

Programa Nacional de Apoio à Atenção da  
Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD)

Fundo Nacional do Idoso

Lei Federal de Incentivo ao Esporte
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05
PRINCÍPIOS 
E CONDUTAS
G4-56 e G4-12

Integridade
G4-15

Tal Programa estabelece mecanismos 
de prevenção, detecção e correção de 
atos não condizentes com as condu-
tas que estabelecemos e requeremos 
dos nossos públicos de interesse, 
bem como de nossos colaboradores.

Para a implantação do Programa, em 
2018 foi lançado o Código de Ética e 
de Conduta e criada a Superinten-

A ética, a integridade e o combate à fraude, à corrupção e à 
lavagem de dinheiro são compromissos que norteiam a atuação 
cotidiana da Pró-Saúde. Assim, implantado pela advogada 
Dra. Wanessa Portugal (in memoriam), em 2018, o Programa de 
Integridade da instituição, com foco em práticas anticorrupção, 
tem o objetivo de garantir que tanto ela quanto os seus 
integrantes atuem de forma ética, socialmente responsável  
e em cumprimento com as leis e políticas internas. 

dência Executiva de Integridade. 
Departamento esse autônomo, com 
orçamento próprio e equipe multi-
profissional, responsável pela estru-
turação, revisão, divulgação, orien-
tação e manutenção contínua do 
Programa de Integridade da Entida-
de, e também por auxiliar na identi-
ficação de riscos e de melhorias nos 
mecanismos de prevenção e detec-
ção de desvios de conduta. 
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Visando aprimorar continuamen-
te nossas ações de integridade, em 
2019 foi lançado o Canal de Consulta 
Ética, que consiste em uma platafor-
ma digital colocada à disposição de 
todos os colaboradores para forne-
cer consultoria em assuntos relativos 
à integridade.

Além disso, o ano também foi mar-
cado pela criação do Comitê de Ética 
e Integridade e pelo lançamento do 
Canal de Denúncia, gerido por uma 
empresa externa e disponível 24 ho-
ras por dia aos nossos públicos, res-

METAS
PARA 
2020

Entre os inúmeros 
avanços realizados pela 
Pró-Saúde em 2019, 
três destaques vão para 
o lançamento de seus 
canais de Consulta Ética 
e de Denúncia e para  
a criação do Comitê  
de Ética e Integridade  
da instituição

A primeira ação para o ano de 2020 
é a adesão ao Pacto Global da Or-
ganização das Nações Unidas, o 
qual prevê, entre seus princípios, o 
combate à corrupção. Além disso, 
no decorrer do ano o foco do Pro-
grama de Integridade também será 
o treinamento dos colaboradores, 
bem como a disseminação e cons-
cientização quanto à utilização do 
Canal de Denúncia para melhoria 
dos processos internos. Alinhado 
às melhores práticas de integrida-
de, o treinamento será realizado na 
modalidade de Ensino a Distância 
(EAD) e envolverá a todos os funcio-
nários da Pró-Saúde, incluindo alta 
administração, diretores e gestores.

Entre os assuntos de interesse que 
serão abordados durante os treina-
mentos estão: legislação anticor-
rupção, política e programa de com-
pliance, regime disciplinar, conflito 
de interesses e outros temas, com 
destaque aos módulos específicos 
para os colaboradores que atuam em 
atividades com maior exposição a ris-
cos de integridade. Além de estar em 
conformidade com as melhores práti-
cas de integridade, a iniciativa segue 
determinações legais e orientações 
de órgãos de controle. 

A fim de conhecer e avaliar os riscos 
de integridade inerentes ao relacio-

namento da entidade com clientes, 
fornecedores e colaboradores, ga-
rantindo mais transparência nas rela-
ções institucionais com seus diversos 
stakeholders, a Pró-Saúde implemen-
tará procedimentos de Due Diligence 
de Integridade (DDI), materializados 
pela instituição pelos programas:

 � “Conheça seu cliente”

 � “Conheça seu colaborador”

 � “Conheça seu fornecedor”

Vale ressaltar que esses programas 
determinarão o grau de risco de in-
tegridade de cada ator e embasarão 
os processos decisórios dos gestores.

Em continuidade ao permanente 
mecanismo de ética e integridade, 
em constante desenvolvimento e 
implantação pela Pró-Saúde, a Su-
perintendência Executiva de Inte-
gridade consolidará o Mapeamento 
e Avaliação de Riscos de Integrida-
de, de fraude e de corrupção, bem 
como implantará indicadores para 
monitoramento dos controles-chave 
e da exposição aos riscos, os quais 
terão seus resultados periodicamen-
te submetidos à apreciação do nosso 
Comitê de Ética e Integridade.

peitando o anonimato dos manifes-
tantes sempre que desejado. 

Com tolerância zero à fraude, à corrup-
ção e à lavagem de dinheiro, em 2019 
ainda foi adicionado aos procedimen-
tos da entidade políticas internas, 
como: Política Anticorrupção, Política 
de Prevenção, Detecção e Combate à 
Fraude, Política de Due Diligence, Po-
lítica de Doações e Patrocínios e Po-
lítica de Investigações Internas, que 
reafirmam seu compromisso de pro-
mover valores éticos e de transparên-
cia na condução de seus negócios.
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Gestão de Contratos 
G4-56

O Departamento Jurídico da Sede atua 
na gestão dos contratos via sistema 
informatizado, desenvolvido com o in-
tuito de atender às exigências dos de-
partamentos envolvidos nas diversas 
fases do processo.

A ingerência e acompanhamento pelo 
Departamento Jurídico da unidade 
nas diversas fases de aperfeiçoamen-
to dos contratos em que a Pró-Saúde 
(matriz e filiais) figura possibilitará 
controles que visam a diligente e cor-
reta administração de todas as variá-
veis envolvendo a sua gestão, inclusi-
ve no que se concerne à sua execução 
e encerramento.

Entre as fases aplicadas  
pela gestão estão:

 � Pré–contratual, que  
compreende a avaliação da 
empresa, ou seja, cumprimento 
de suas obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas, 
bem como aptidão para execução 
dos serviços contratados,  
licenças para a operação e 
regularidade financeira.

 � Análise do instrumento, que 
compreende a verificação da 
minuta quanto às obrigações 
assumidas, informações 
operacionais, comerciais 
e financeiras a respeito do 
que se pretende contratar. 
As cláusulas devem estar em 
consonância com a vontade 
real das partes, levando 
em consideração os riscos 
envolvidos, a execução dos 
serviços propriamente dita e 
a identificação de indicadores 
de metas quantitativas e 
qualitativas, além de  
eventuais aditivações.

 � Pós-contratual, isto é, 
quando ainda subsistem 
deveres de garantias, sigilo 
de informações, assistência 
técnica e demais questões 
após o encerramento formal 
do contrato. Tais deveres 
pós-contratuais assumem 
importância não apenas 
jurídica, mas também do 
ponto de vista do marketing e 
conservação da reputação da 
instituição, itens valiosos para 
o incremento dos indicadores 
e demanda de novos projetos.

Boas práticas na  
cadeia de suprimentos

G4-12; G4-13

O início do ano de 2019 destacou-se 
pela assunção da posição da Direto-
ria de Suprimentos dentro do orga-
nograma da instituição, promovendo 
peso estratégico à área e reforçando 
o compromisso da Pró-Saúde com a 
governança e as melhores práticas de 
compliance. Dessa forma, estabeleceu 
novo planejamento para a área com 
foco ao cumprimento integral da Po-
lítica de Suprimentos, principalmente 
no que se refere à centralização dos 
processos de compras.

CENTRALIZAÇÃO DE  
COMPRAS E CONTRATAÇÕES
Atendendo a um dos objetivos estabe-
lecidos em sua política, o setor de Su-
primentos alcançou um aumento signi-
ficativo de compras centralizadas. Em 
2019, cerca de 92% das aquisições de 
produtos médico-hospitalares e imo-
bilizados foram realizadas de forma 
corporativa por sua Central de Com-
pras, atingindo seu melhor resultado 
desde sua implantação – um conside-
rável aumento de 37% em relação ao 
ano de 2018.

Para o alcance desses resultados, o setor 
de Suprimentos realizou um pacote de 
ações com foco em aumentar o planeja-
mento e acompanhamento das compras 
e minimizar aquisições de urgência.

No aspecto da governança dos pro-
cessos, o setor de Suprimentos reali-
zou a publicação de dois importantes 
documentos: o Manual de Conduta do 
Comprador e o Manual de Compras 
e Contratação de Serviços, estabele-
cendo diretrizes e orientações com 
abrangência aos compradores cor-

porativos, lideranças de suprimentos e 
compradores alocados nas suas unida-
des hospitalares.

AUTOMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO  
DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
G4-12

No eixo da automatização e integração 
da cadeia de suprimentos da institui-
ção, destacou-se o kick-off da implanta-
ção da ferramenta de planejamento de 
compras, gestão de estoques e entregas. 
A ferramenta escolhida foi a GTPlan, 
presente na maioria dos grupos hospi-
talares nacionais do mesmo porte e ca-
pilaridade da Pró-Saúde.

A nova ferramenta, que trará inteligên-
cia aos importantes processos de gestão 
de estoques, atuará de forma totalmen-
te integrada aos sistemas hospitalares e 
plataforma de compras, automatizando 
as atividades manuais e reduzindo con-
sideravelmente o tempo de resposta 
dentro da cadeia de suprimentos.

A implantação foi estabelecida em duas 
grandes fases, sendo a primeira envol-
vendo seis unidades hospitalares do 
grupo e prevista para ser concluída no 
início de 2020.

Taxa de Centralização de Compras

92%

2019

67%

2018

pós-contratualanálise do 
instrumentopré-contratual
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MELHORIA CONTÍNUA  
DOS PROCESSOS INTERNOS
Atendendo às práticas de melhoria 
contínua de seus processos, o setor 
de Suprimentos reforçou a necessi-
dade da realização de análises críti-
cas frequentes aos seus indicadores 
de processos-chave. 

No ano de 2019, a atuação foi no 
sentido de que todas suas unidades 
hospitalares aderissem aos eventos 
de análise crítica, com a presença 
desde lideranças de Suprimentos até 
dos diretores dos hospitais, incluin-
do algumas vezes a presença de inte-
grantes do corporativo.

Tal ação alcançou aderência total 
das unidades hospitalares, desdo-
brando-se em planos de ações de 
resposta rápida que trouxeram avan-
ços consideráveis nos indicadores e 
contribuíram para uma melhor assis-
tência ao paciente.

Outra ação de melhoria realizada 
em 2019 foi a implantação do Pla-
nejamento Anual de Negociações 
Estratégicas, que visou organizar 
as ações da célula de negociações 
de linhas estratégicas ao longo do 
ano. A iniciativa acabou por pro-
porcionar a inclusão de 72% dos 
produtos em acordos comerciais de 
longo prazo, com preços fixos e es-
toques garantidos com fornecedo-
res e marcas homologadas, gerando 
economia aos orçamentos de suas 
unidades hospitalares.

Volume  
Negociações 
Estratégicas

2019

72%

METAS
PARA 
2020

OPERAÇÃO DA PLATAFORMA  
DE PLANEJAMENTO E  
GESTÃO DE ESTOQUES
G4-12

Para 2020, o setor de Suprimentos 
tem como objetivo a realização do 
go-live da Fase 1 do projeto de im-
plantação da Plataforma de Pla-
nejamento e Gestão de Estoques, 
primeiramente, em seis unidades 
hospitalares. A Fase 2 de implanta-
ção está planejada para ocorrer ain-
da no primeiro semestre do ano.

SUSTENTABILIDADE DA  
CADEIA DE SUPRIMENTOS  
E SERVIÇOS
Outra ação prevista será focada na 
melhoria dos processos de monito-
ramento do desempenho operacio-
nal e financeiro dos fornecedores da 
entidade, possibilitando a manuten-
ção da sustentabilidade do mercado 
e sua cadeia de suprimentos e pres-
tação de serviços. Atualmente, a Pró-
-Saúde conta com cerca de 850 for-
necedores em sua base de cadastro 

nas categorias de produtos e equi-
pamentos hospitalares e prestadores 
de serviços médicos e gerais.

MELHORIA CONTÍNUA  
DOS PROCESSOS INTERNOS
No aspecto do saving nas compras de 
suprimentos hospitalares, a entidade 
alcançou resultados positivos utili-
zando baselines internos de preços 
coletados em todo território nacio-
nal, via corporativo e unidades hos-
pitalares. A partir de 2020, o objetivo 
será agregar referenciais externos de 
preços que permitam melhor análise 
crítica durante as negociações.

Na categoria de contratação de servi-
ços, seguindo a premissa do método 
PDCA (sigla em inglês para Planejar, 
Fazer, Checar e Agir), o departamen-
to prevê realizar a implantação de 
um pacote de ações com o objetivo 
de promover melhorias e automati-
zações nos processos utilizados, do 
setor corporativo às unidades hospi-
talares da entidade.
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06
ASSISTÊNCIA 
À SAÚDE

Contexto da Diretoria Médica
A área encontra-se estruturada em 
três Gerências Corporativas:

 � Gerência de Atenção Médica: 
responde pela organização, 
coordenação e apoio às 
atividades médicas nos 
estabelecimentos de saúde;

 � Gerência de Atenção 
Farmacêutica: responde pela 
organização, coordenação e 
apoio às atividades de farmácia 
hospitar nos estabelecimentos  
de saúde; 

 � Gerência Assistencial:  
responde pela organização, 
coordenação e apoio às 
atividades de enfermagem, 
fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional, 
psicologia e serviço social nos 
estabelecimentos de saúde.

A partir dessa estrutura, as diretrizes 
corporativas de governança passa-
ram a ser sistematicamente dissemi-
nadas em todas as unidades de for-
ma homogenia e alinhada.

A Diretoria Corporativa Médica da Pró-Saúde 
foi criada em junho de 2018 com o objetivo de 
implementar a Governança Clínica, alinhada 
à Governança Corporativa e à Política de 
Integridade da instituição, e consolidar processos 
assistenciais com foco na qualidade, na 
efetividade e na sustentabilidade institucional. 
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2º Fórum Médico

Os fóruns anuais organizados pela 
Diretoria Corporativa Médica são fer-
ramentas importantes para consecu-
ção do seu objetivo de oferecer uma 
assistência de qualidade. Reúnem os 
Gestores da Assistência de todos os 
estabelecimentos de saúde adminis-
trados para uma discussão qualifica-
da das propostas de melhoria e sua 
forma de aplicação. 

No primeiro Fórum, em 2018, foram 
lançadas as bases da Governança Clí-
nica da Pró-Saúde, com o intuito de 
iniciar o processo de organização das 
unidades para a melhoria contínua. 

Com o sucesso desta primeira fase, 
em 2019 o 2º Fórum de Gestão Médica 
teve como tema o “Cuidado Baseado 
em Valor”. Buscando chamar a aten-
ção dos Gestores da Assistência para 
o seu papel, fundamental, na execu-
ção do cuidado, durante o encontro 

foram discutidas questões como ne-
cessidades dos pacientes e a preo-
cupação com a perenidade da ativi-
dade. Condições essas básicas para 
atendimento ao Modelo de Excelên-
cia Assistencial da Pró-Saúde, que 
busca os melhores desfechos para 
seus usuários, dentro de um tempo 
adequado e com custo sustentável, 
promovendo a satisfação dos cola-
boradores e a entrega de valor ao 
paciente e à sociedade. 

Nesse Fórum, contamos com a par-
ticipação da Dra. Ana Maria Malik, 
professora e orientadora na Facul-
dade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, coordenadora do FGV 
Saúde, da Fundação Getúlio Vargas 
(SP), e diretora adjunta do Progra-
ma de Estudos Avançados em Admi-
nistração Hospitalar e de Sistemas 
de Saúde da FGV. Como desafio, ao 
final do evento foram lançadas as 
metas da gestão assistencial para o 
ano de 2020.

Prêmio Cofen — Selo de 
Qualidade em Enfermagem 

O Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN) lançou, em 2018, o Selo de 
Qualidade em Enfermagem, que é um 
sistema de acreditação que tem como 
objetivo certificar modelos inovado-
res em gestão de risco, segurança e 
educação, promovendo e motivando 
práticas de excelência em saúde. 

No ano de 2018, tivemos duas uni-
dades certificadas, o Hospital Yutaka 
Takeda (HYT) e o Hospital Público 
Estadual Galileu (HPEG), ambos no 
Pará, sendo, respectivamente, o pri-
meiro hospital privado e o primeiro 
hospital 100% SUS (Sistema Único de 
Saúde) a conquistar o título. 

Em 2019, mais duas unidades foram 
certificadas com esse Selo de Quali-
dade. Em fevereiro, o Hospital 5 de 
Outubro (HCO), que fica em Canaã 
dos Carajás, Pará, recebeu a certifi-
cação. Já em novembro foi a vez do 
Hospital de Porto Trombetas (HPT), 
que fica em uma área remota de 
Oriximiná, também no Pará, receber 
a certificação.

A equipe de enfermagem dos dois 
hospitais certificados em 2019 destaca 
como pontos principais dessa acredi-
tação a valorização do serviço de en-
fermagem no cuidado ao paciente e 
sua importância no contexto da saúde.

Outra conquista da enfermagem foi 
o recebimento do Prêmio Anna Nery, 
criado pelo Cofen em 2012, que home-
nageia profissionais de enfermagem 
de destaque no ano. Esse prêmio é 
concedido por meio de indicação dos 
Conselhos Regionais de Enfermagem 
(Coren) de cada Estado e, em novem-
bro, no 22° CBCENF (Congresso Brasi-
leiro dos Conselhos de Enfermagem), 

o Coren Pará homenageou o gerente 
assistencial do Hospital Yutaka Takeda 
(HYT), enfermeiro Diogo Silva Abreu. 

Também no 22° CBCENF, a coordena-
dora do núcleo de qualidade e segu-
rança do paciente (NQSP) do Hospi-
tal Yutaka Takeda (HYT), enfermeira 
Natália Rosa, apresentou um painel 
abordando o gerenciamento de risco 
na assistência. 

No mês de dezembro, em uma pa-
receria do Cofen e Coren Pará, o ge-
rente assistencial do Hospital Yutaka 
Takeda (HYT), Diogo Abreu, ministrou 
a palestra “Experiências exitosas da 
Gestão de Enfermagem” no VIII En-
contro de Enfermeiros Responsáveis 
Técnicos (RT) do Pará.

1. Hospital 5 de Outubro | 2. Hospital Porto Trombetas 
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Horizontalização do Cuidado 

Modelo assistencial lançado no 1º Fórum Médico 
(out/2018), que tem como objetivo a integralidade da as-
sistência com foco no paciente e na segurança dos atos 
assistenciais, por meio da inserção diária da equipe na 
rotina hospitalar.

O modelo foi construído por um médico e um enfermeiro 
hospitalista (baseado no modelo primary nursing), e, du-
rante o ano de 2019, implantado nos hospitais.

No 2º Fórum Médico, o Hospital Metropolitano de Urgên-
cia e Emergência (HMUE) foi premiado por apresentar a 
melhor efetividade clínica no cuidado.

07.5 – Desempenho por Atenção ao Paciente
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – AA – HMUE_10/2019 – 119 [Versão:6.2] – Interna #7.5#
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Projeto Lean nas Emergências 
 
No final de 2018, o Hospital Estadual de Urgên-
cia e Emergência (HEUE), em Vitória (ES), ingres-
sou em um projeto do Ministério da Saúde, em 
parceria com o Hospital Sírio-Libanês, chamado 
Lean nas Emergências, cujo principal objetivo 
reside em reduzir a superlotação nas emergên-
cias dos hospitais. 

Por meio de ferramentas de gestão, foram ma-
peados fluxos e entraves da emergência e desen-
volvidas ações, como o Huddle diário e o Plano 
de Capacidade Plena (PCP), monitoradas diaria-
mente pelos indicadores. 

No final de 2019, os indicadores já demonstraram 
a melhoria no processo:
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Projeto de Intercambialidade e 
Bioequivalência em Farmácia

Projeto piloto da diretoria médica 
desenvolvido no Hospital Regional 
do Baixo Amazonas (HRBA), que tem 
como objetivo promover a avaliação 
clínico-laboratorial do paciente pelo 
farmacêutico clínico, permitindo, as-
sim, intervenções na farmacoterapia 
que otimizem o uso de medicamen-
tos bioequivalentes, reduzindo os 
custos e garantindo assistência se-
gura ao paciente, por meio da:

� Redução no tempo de preparo 
de medicamentos pela equipe 
de enfermagem, possibilitando 
um maior tempo na assistência 
direta ao paciente;

� Diminuição do tempo médio de 
tratamento com antimicrobianos;

� Bloqueio profi laxia 
cirúrgica estendida;

� Diminuição DDD;

� Diminuição dos custos com 
materiais/medicamentos em 20%.

Apenas um mês após a implanta-
ção, o projeto já apresentou indica-
dores satisfatórios:

MÉDIA DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR

10,00

10,50
10,19

9,04

20192018

9,50

9,00

8,50

8,00

MÉDIA DE PACIENTES NO 
PRONTO-SOCORRO QUE AGUARDAM 
LEITO EM UNICADE DE INTERNAÇÃO

80,00

100,00 89,09

53,52

20192018

60,00

40,00

20,00

0,00

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS – CLÍNICOS

25%
11%

24%

8%

5%8%

16%

11%

6%

9%
1%

1%

16%

12%
7%

7%

7%

6%

6%

5%

5%
4%

Perfi l de intervenções farmacêuticas – Agosto x Dezembro

Custo x efetividade

Reconciliação medicamentosa

Adequação de concentração fi nal/diluição

Falta de fi cha de SCIH

Aprazamento

Prescrição incompleta

Interação medicamento x medicamento 

Adequação de forma farmacêutica

Adequação de dose

Necessidade

Adequação do parecer da SCIH

No de Intervenções farmacêuticas realizadas

Setembro

121

Agosto

258

ACEITABILIDADE MÉDICA DE 97,06% R$40.000,00

R$50.000,00

R$60.000,00

R$36.088,71

R$47.697,03

Meta intercamb/bioequivalência Resultado

R$30.000,00

R$20.000,00

R$10.000,00

R$-

RESULTADOS JÁ OBSERVADOS – FINANCEIROS

Resultado previsto x efetivo no 1o mês

R$11.608,32

Meta estimada 
20% de redução

Meta anual 
no projeto:

R$433.064,76

Resultado 
obtido de 32% 

de redução

Resultado 
anual estimado: 

R$ 572.364,36
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Projeto Colaborativo 
“Melhorando a Segurança  
do Paciente em Larga Escala”
Em 2017, o Ministério da Saúde, em 
parceria com os Hospitais de Exce-
lência, lançou um projeto com o ob-
jetivo de orientar as melhores práti-
cas para o cuidado da segurança do 
paciente nos hospitais do SUS.

A Pró-Saúde, por sua vez, conta com 
três unidades inseridas neste pro-
jeto: o Hospital Regional do Baixo 
Amazonas (HRBA), Hospital Regional 
do Sudeste do Pará (HRSP), Hospi-
tal Oncológico Infantil Octávio Lobo 
(HOIOL) e Hospital Estadual de Ur-
gência e Emergência (HEUE).

O Hospital Regional do Sudeste do 
Pará (HRSP) trabalha em parceria 
com o hospital de referência Moinho 
de Ventos para diminuir a taxa de in-
fecção nos pacientes, obtendo resul-
tados favoráveis.

Feedback dos desafios  
propostos em 2019

Entre os desafios propostos em 2019, 
os destaques vão para:

 � Adequar organograma  
dos estabelecimentos de  
saúde direcionado à  
Governança Clínica;

 � Fortalecer o monitoramento do 
exercício do plano de ação nos 
estabelecimentos de saúde;

 � Iniciar o monitoramento  
da matriz assistencial;

 � Iniciar o monitoramento da 
execução do plano terapêutico 
nos estabelecimentos de saúde;

 � Estabelecer modelo de 
acompanhamento/fiscalização 
dos serviços médicos dos 
estabelecimentos de saúde;

 � Desenvolver mecanismos  
para inserir o usuário e seu 
familiar e/ou acompanhante  
na prática assistencial. 

Os desafios para 2019 foram alcança-
dos e comprovados nas certificações 
e reconhecimentos do Cofen e dos 
hospitais de referência para os pro-
jetos colaborativos. 

Os resultados foram comprovados 
via monitoramento dos indicadores 
da matriz assistencial, por meio da 
qual o Hospital Metropolitano de Ur-
gência e Emergência (HMUE) foi pre-
miado no 2° Fórum de Gestão Médica 
com o melhor resultado assistencial 
e o Hospital Oncológico Infantil Oc-
távio Lobo (HOIOL) com o melhor re-
sultado na experiência do paciente.

Núcleo de Qualidade e 
Segurança do Paciente 
G4-PR1

O Núcleo de Qualidade e Segurança 
do Paciente - Corporativo (NQSP-C) 
propõe diretrizes, apoia na implemen-
tação e monitora a execução de ações 
sobre a gestão da qualidade, melhoria 
contínua e segurança do paciente. 

Esse trabalho é desenvolvido em 
conformidade com a Portaria 529 do 
Ministério da Saúde, de 1º de abril de 
2013, que instituiu o Programa Nacio-
nal de Segurança do Paciente (PNSP), 
e a Resolução da Diretoria Colegiada 
da ANVISA, n. 36, de 25 de julho 2013, 
que institui ações para a segurança 
do paciente em serviços de saúde.

Tais atividades são alinhadas ao mo-
delo de gestão e à Governança Cor-
porativa por meio da participação 
matricial de todas as Gerências Cor-
porativas da Pró-Saúde. 

ABRANGÊNCIA DO NQSP-C - todas as 
unidades de saúde sob a gestão da 
Pró-Saúde.

DESAFIOS 
PROPOSTOS 
PARA 2020

Para 2020, os objetivos são:

 � Acompanhar as cinco 
metas da gestão 
assistencial, apresentadas 
no 2° Fórum Médico;

 � Certificar os seguintes 
hospitais no Selo de 
Qualidade de Enfermagem 
do Cofen: Hospital 
Oncológico Infantil Octávio 
Lobo (HOIOL), Hospital 
de Urgência e Emergência 
(HEUE) e Hospital Regional 
do Baixo Amazonas (HRBA);

 � Iniciar o Projeto 
de Certificação de 
Enfermagem e dos Serviços 
de Urgência e Emergência 
na metodologia canadense 
QMentum nos hospitais: 
Hospital Yutaka Takeda 
(HYT), Hospital Regional do 
Baixo Amazonas (HRBA), 
Hospital Metropolitano 
de Urgência e Emergência 
(HMUE) e Hospital 
Oncológico Infantil Octávio 
Lobo (HOIOL);

 � Implantar modelo 
assistencial por linha  
de cuidado;

 � Intensificar ações visando 
melhorar a experiência  
dos pacientes. 

OBJETIVOS DE RESULTADO DA COLABORATIVA

Fluxo de  
trabalho

Linha de 
base

Mediana 
atual

No de dispositivos 
entre infecções Meta

UTI Adulto 8,64 0,00 3451 4,32

Fluxo de  
trabalho

Linha de 
base

Mediana 
atual

No de dispositivos 
entre infecções Meta

UTI Adulto 6,62 6,62 69 3,31

Fluxo de  
trabalho

Linha de 
base

Mediana 
atual

No de dispositivos 
entre infecções Meta

UTI Adulto 16,84 7,60 126 8,42
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Gestão da qualidade  
Gestão da segurança:

AUDITORIAS E CERTIFICAÇÕES –  
RAG (REQUISITO DE APOIO À  
GESTÃO) E CERTIFICAÇÕES ONA:  
As auditorias são formas ativas de 
vigilância com seis métodos para co-
letar dados: 

1. Observação direta.

2. Entrevista individual. 

3. Grupo focal. 

4. Requisitos de apoio à gestão. 

5. Revisão de prontuário.

6.  Monitoramento por meio  
de Avaliação Operacional.

MODELO CONCEITUAL DAS ESTRUTURAS DE QUALIDADE DE SEGURANÇA DO PACIENTE

Estratégia de Planejamento: implan-
tação e monitoramento dos desdo-
bramentos estratégicos por meio 
da matriz de melhorias. Processos » 
Mapeamentos » Cadeia de Valores – 
Interações entre Processos » Indica-
dores » Documentos, monitoramento 
dos resultados.

Segurança Assistencial » Matriz de 
segurança » Protocolos, Riscos » No-
tificações » Incidentes

Hospitalidade - SAU (Serviço de Aten-
dimento ao Usuário) / Ouvidoria: mo-
nitoramento da experiência do pa-
ciente dentro das Unidades de Saúde 
administradas pela Pró-Saúde.

OBJETIVOS GERAIS DOS NQSP  
NAS UNIDADES DE SAÚDE: 
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 Estratégico  
da Unidade; 

 � Adotar as diretrizes e  
modelos corporativos; 

James Reason

Nós não podemos mudar 
a condição humana, mas 
podemos mudar a condição 
em que o homem trabalha”

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

 � Contribuir para as melhorias  
na metodologia de gestão;

 � Colaborar com os Núcleos de 
Qualidade de outros serviços;

 � Implementar os programas  
de excelência; 

 � Estabelecer planos de ações para 
adoção do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente;

 � Implementar a melhoria da 
qualidade na gestão de serviços de 
saúde com vistas à acreditação; 

 � Estabelecer planos de ações para o 
cumprimento dos objetivos e metas 
estratégicas definidas pela Sede.

RESULTADOS RAG POR UNIDADE 2019
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MELHORIA DE PROCESSOS RAG  
(REQUISITOS DE APOIO À GESTÃO) 
Ferramenta institucional da Pró-
-Saúde para estabelecer critérios, 
unificar e monitorar as unidades 
sob sua gestão. O objetivo é mo-
bilizar os colaboradores para uma 
visão sistêmica da instituição e 
promover a evolução da adminis-
tração das unidades de saúde com 
melhoria nos processos assisten-
ciais, administrativos e de apoio, 
contemplando critérios de infraes-
trutura, gestão, técnico-operacio-
nal e segurança. 

EVOLUÇÃO EM MELHORIA 2018 X 2019

HYT-PA

2%

13%

6%

18%

22%

HMUE-PA HRBA-PA HRSP-PA HPTR-PA

SEGURANÇA DO PACIENTE  
É o conjunto de ações voltadas 
à proteção do paciente contra 
riscos de danos desnecessários, 
durante a atenção prestada  
nos serviços de saúde” 

Organização Mundial de Saúde

Campanha das metas com foco na segurança do paciente, vinculada ao Dia Inter-
nacional de Segurança do Paciente, celebrado em 17 de setembro de 2019.

Programa Nacional de 
Segurança do Paciente
O Programa Nacional de Seguran-
ça do Paciente (PNSP) foi instituído 
pelo Ministério da Saúde (MS), me-
diante a publicação da Portaria n° 
529, de 1º de abril de 2013, cujo ob-
jetivo é contribuir para a qualifica-
ção do cuidado em saúde, em todos 
os estabelecimentos de saúde do 
território nacional.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) publicou a RDC 36, 
em 25 de julho de 2013, que instituiu 
as ações de segurança do paciente 
e, entre outras medidas, estabele-
ceu a obrigatoriedade de implanta-
ção do Núcleo de Segurança do Pa-
ciente (NSP).

Baseado nessa legislação, foram 
instituídos o Plano de Qualidade e 
Segurança do paciente corporativo 
e desdobrados os planos locais em 
cada uma das unidades de saúde. 

Metas Internacionais de Seguran-
ça do Paciente - todas as unidades 
administradas implantam e imple-
mentam protocolos de segurança as-
sociados a seis metas internacionais 
de segurança do paciente.

Resultados obtidos ao longo de 2019 
comprovam que a estratégia do de-
senvolvimento gradual da cultura 
da segurança, a partir das diretrizes 
corporativas, é capaz de produzir o 
processo de melhoria continuada da 
segurança assistencial, conforme os 
indicadores a seguir:
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09 - Desempenho dos Protocolos de Segurança
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09 - Desempenho dos Protocolos de Segurança
Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso - HRS _10/2019 - 120 [Versão:6.2] - Sede #9#
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09 - Desempenho dos Protocolos de Segurança
Hospital Yutaka Takeda - HYT_02/2019 -109 [Versão:6.2] - Sede #9#
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Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna - 
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Gestão do Serviço de Atendimento ao Usuário/
Cliente, o monitoramento da Experiência do 
Paciente em nossas Unidades de Saúde

G4- PR5

Em 2019, a Pró-Saúde alcançou o Índice de Satisfação de 
96%. A gestão dos resultados da pesquisa fica a cargo do 
Serviço de Atendimento aos Usuários/Clientes Unidades 
de Saúde, também responsável por receber reclamações, 
elogios e outras manifestações por meio de diversos ca-
nais, tais como: formulários, impressos e digitais, e e-mail. 

Vale ressaltar que tanto a pesquisa de satisfação quanto 
os registros de manifestações são utilizados como ferra-
mentas de melhoria contínua para o cuidado e serviços 
prestados pela entidade.

A garantia do cumprimento dos protocolos de seguran-
ça do paciente é uma atividade permanente que exige 
o aperfeiçoamento e o comprometimento profissional, 
além de uma gestão focada em resultados. Trata-se de 
uma cultura que deve prevalecer em benefício da assis-
tência dedicada ao paciente — prática essencial que re-
força a missão, visão e valores da Pró-Saúde.

SAU - RESULTADOS GLOBAIS EM 2019

Meta Corporativa

RJ - IECPN (Rio de Janeiro)

PA - HRBA (Santarém)

PA - HMUE (Ananindeua)

PA - HRT (Altamira)

PA - HPEG (Belém)

BA - HDLEM (Mairi)

ES - HEUE (Vitória)

PA - HRSP (Marabá)

PA - HOIOL (Belém)

PA - HMIB (Barcarena)

PA - HO5 (Canaã dos Carajás)

SP - HMMC (Mogi das Cruzes)

PA - HYT (Parauapebas)

SP - UPA CAA Oropá (Mogi das Cruzes)

RJ - UTI HEGV (Rio de Janeiro)

MT - HSL (Cáceres)

SP - CAPS (Mogi das Cruzes)
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Fonte: sistema de Requisitos de Apoio à Gestão (RAG)

99,16% 

98,74% 

as
si

st
ên

ci
a 

à 
sa

úd
e



68 69relatório institucional 2019 | pró-saúde

07
HUMANIZAÇÃO  
E CUIDADOS 
G4-17 

A Política Institucional de Humanização da 
Pró-Saúde tem por base a Política Nacional de 
Humanização do Ministério da Saúde (PNH/
MS). O objetivo é incluir diferentes sujeitos 
no processo de fomento à saúde, sejam eles 
usuários, trabalhadores ou gestores, para, 
a partir do seu protagonismo, produzirem 
autonomia e corresponsabilidade. 

Vivenciando a  
Humanização na Pró-Saúde

O ambiente hospitalar é intenso e 
nem sempre consegue ser fonte de 
informações somente positivas. Por 
maior que seja o aparato tecnoló-
gico disponível para a prevenção, 
análise e solução dos casos, nada 
substitui o contato humano, a sensi-
bilidade, a atenção e o cuidado com 
pacientes e familiares.

A busca por amenizar desconfortos 
e trazer para a realidade dos usuá-
rios um serviço que perpassa não só 
o tratamento físico ou psicológico, 
mas também amplos aspectos da 
vida é o desafio e objetivo da entida-
de. Compreendemos que para huma-
nizar temos que incluir as pessoas 
nas condições daquilo que chama-
mos de humano e de humanidade; 
no resgate à vida, levando em conta 
as circunstâncias sociais, éticas, edu-
cacionais e psíquicas presentes em 
todo relacionamento.  

Para que a teoria saia do papel e 
se torne cada vez mais presente na 

A conduta da instituição nesse 
trabalho, assim como todas 
as atividades desenvolvidas, 
é pautada por seus valores 
institucionais: Humanização, 
Sustentabilidade, Qualidade, 
Integridade e Solidariedade 

realidade das nossas unidades de 
saúde, as equipes são continuamen-
te sensibilizadas para compreender, 
ouvir e cuidar do outro como seres 
únicos e especiais, sempre com pro-
fissionalismo e comprometimento 
aos nossos valores. 
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Valores 
Institucionais 
da Pró-Saúde

Política Nacional de 
Humanização

Política Institucional de 
Humanização da Pró-Saúde

Oferecendo, assim, um cuidado am-
pliado em saúde, Valores e a Missão 
são tratados de forma transversal, 
devendo estar presentes, em toda 
ação profissional de cada colabora-
dor responsável por transmitir e con-
servar tais primícias. 

A Política Institucional de Humani-
zação da Pró-Saúde se consolida por 
meio das Comissões de Humanização 
formadas nas unidades, respeitando 
as diretrizes institucionais funda-
mentadas nos valores éticos, cristãos 
e alicerçada na Política Nacional de 
Humanização (PNH).

Comissões de Humanização - são com-
postas por diversos profissionais da 
unidade hospitalar responsáveis por 
garantir o comprimento das diretrizes 
da Política Institucional de Humaniza-
ção. Esses profissionais normalmente 
são enfermeiros, assistentes sociais, 
auxiliares administrativos, médicos, 
técnicos de enfermagem, dentre ou-
tros. A condução dessa comissão en-
volve atividades e projetos que bus-

cam qualificar o atendimento e realizar 
ações que minimizem o desconforto 
causado pela internação, provendo 
qualidade nas ações.

A integralidade no 
atendimento: a atenção  
está nos detalhes 

Para romper com concepções se-
gregadas em relação aos pacientes, 
buscamos valorizar os diversos sa-
beres profissionais e do trabalho em 
equipe, de forma geral, como uma 
maneira de complementar o trata-
mento, atendendo a todas as ne-
cessidades de saúde dos sujeitos de 
forma estendida.

Ampliar o atendimento é aumentar a 
autonomia do usuário do serviço de 
saúde, da família e da comunidade; é 
integrar a equipe de trabalhadores da 
saúde de diferentes áreas na busca 
de um cuidado e tratamento de acor-
do com cada caso, com a criação de 
vínculo com o usuário. A vulnerabili-
dade e o risco do indivíduo são consi-
derados e o diagnóstico é feito não só 
pelo saber dos especialistas clínicos, 
mas também leva em conta a história 
de quem está sendo cuidado.

Respeitando esses preceitos, o aco-
lhimento aos nossos pacientes e 
familiares traz como cerne do aten-
dimento a valorização do que o ou-
tro apresenta como necessidade 
legítima. Para isso, não existe hora, 
local e profissional específico deter-
minado para realizar o acolhimento. 
Esse ocorre em todo lugar em que 
acontece um encontro entre profis-
sionais e usuários. 

O acolhimento também compreen-
de a recepção do usuário na unida-

de de saúde. O processo de escuta 
qualificada é tido como ferramenta 
de humanização no atendimento, 
proporcionando também ambiên-
cia agradável no que tange não só 
o espaço físico, mas também social 
e de relações interpessoais, que 
devem ser construídas em sintonia 
com um projeto de saúde voltado 
para a atenção acolhedora, resolu-
tiva e humana.

Projetos Corporativos  
em Humanização

ESTIMULANDO A CONSTRUÇÃO  
DE VÍNCULOS E CONFIANÇA
Rodas de conversa, Sala de Espera 
Humanizada e Reunião com familiares

Sensibilidade e disponibilidade são 
dois ingredientes importantes para 
uma abordagem acolhedora. Um ins-
trumento para realizar o acolhimento 
é proporcionar a escuta qualificada, 
oferecida pelos trabalhadores con-
forme às necessidades dos usuários, 
garantindo a efetividade das práticas 
de saúde por meio de rodas de con-

Paciente Vagmar dos S. Gomes

Aqui são profissionais que se 
preocupam com o ser humano. 
Fui muito bem tratado e gostaria 
que a saúde em nosso Brasil 
fosse desse jeito para todos os 
pacientes. Tanto os médicos 
e as atendentes são de um 
profissionalismo espetacular. 
Parabéns a todos”

versa e com a participação ativa da 
equipe multidisciplinar. Isso sempre 
abrindo espaço para escuta, orienta-
ção, reflexão e socialização da equipe 
e aumentando o compromisso dos 
acompanhantes com seus pacientes.

Reunião de 
Acompanhantes no 
Hospital Estadual 
de Urgência e 
Emergência (ES)
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A ideia é que as rodas de conversa 
possam debater as diferentes 
implicações do processo saúde-doença

ACOLHIMENTO É MÚSICA  
PARA OS NOSSOS OUVIDOS 
Musicalização

A música é uma importante ferra-
menta no tratamento, que além de 
auxiliar na redução do estresse e de-
mais efeitos negativos causados pela 
hospitalização, ajuda na interação 
dos pacientes com os demais, com a 
comunidade externa e com as equi-
pes de cuidadores. 

Nessa proposta de humanização, a 
música se insere como meio para a 
melhoria da qualidade de vida do 
paciente internado no hospital, por 
meio do fazer musical e do agir sobre 
o objeto musical, no qual o paciente 
tem um papel ativo na busca de sua 
recuperação e alta hospitalar. 

As atividades musicais de cantar, to-
car um instrumento e ouvir música 
podem exercer um papel terapêuti-
co na qualidade de vida do indiví-
duo, além de caracterizar o ensino e 
aprendizagem musical.

1. Musicoterapia no 
Hospital Galileu (PA)
2. Musicalização na 

mesma unidade

Comemoração do aniversário de pacientes, respectivamente, nos hospitais: 1. 5 de Outubro (PA), 
2. São Luiz (MT) e 3. Regional do Baixo Amazonas (PA) 

OLHAR RENOVADO PARA A VIDA
Aniversário dos pacientes

O acolhimento perpassa diversos 
aspectos do atendimento. Por isso, 
manter essa postura acolhedora é 
um dos permanentes objetivos da 
Pró-Saúde. As unidades próprias e 
de gestão buscam estratégias cons-
tantes para atender o paciente na 
sua totalidade, e não apenas como 
enfermo. O objetivo de ações dessa 
natureza é resgatar a autoestima e 
estreitar os laços com os profissio-
nais que prestam assistência, bem 
como minimizar o estresse da pes-
soa internada.

A comemoração do aniversário dos usuários, por 
exemplo, é um momento de homenageá-los, realizando 
práticas de valorização com a construção de um 
ambiente afetivo onde todos sejam reconhecidos como 
seres humanos em todas as suas dimensões – física, 
emocional, social, profissional, intelectual e espiritual

1

2

1

2 3
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ENTRETENIMENTO E BEM-ESTAR: 
AQUI A GENTE TAMBÉM SE DIVERTE
Cultura, artes, cinema, teatro e jogos

Os cuidados com os usuários devem 
ir além das questões clínicas. Sendo 
assim, uma das maneiras de valori-
zá-los é melhorando sua autoestima 
e interação com sua rede de apoio, 
que inclui os profissionais da insti-
tuição responsáveis diretamente por 
sua recuperação.

EDUCAÇÃO EM QUALQUER MOMENTO 
Brinquedoteca, Classe Hospitalar e Sala de Leitura

O projeto Classe Hospitalar, contemplado em algumas de 
nossas unidades conforme prevê a Lei n. 9.394/96, tem por 
objetivo prestar atendimento pedagógico e educacional 
que favoreça as crianças matriculadas regularmente na 
rede de ensino. Isso para que elas possam dar continuida-
de à construção do conhecimento desenvolvido na escola.

Consideramos que a educação hospitalar não está des-
vinculada com o contexto real e familiar da criança. Pelo 
contrário. Ela garante a permanência do desenvolvimen-
to cognitivo, emocional e social que o paciente já recebe 
em casa e/ou na escola, mesmo sob tratamento de suas 
condições de saúde.

Conforme preconiza a Lei nº 11.104, de 21 de março de 2005, 
dispomos aos usuários a utilização de brinquedotecas, que 
são espaços que proporcionam um ambiente humanizado e 
agradável para descontrair as crianças.

Proporcionar momento lúdico dentro de um ambiente 
hospitalar, sabendo que esse é um suporte para o desen-
volvimento da criança nos aspectos motores, cognitivos e 
interativos, busca ainda minimizar repercussões emocio-
nais inerentes ao processo de hospitalização, possibilitan-
do ainda a interação social com outras crianças que tam-
bém estão hospitalizadas.

As atividades de 
entretenimento aliviam a 
tensão da hospitalização, 
além de colaborar com o 
tratamento e recuperação 
dos pacientes, trazendo 
bem-estar tanto  
para eles como  
para suas famílias

1. Dia da Beleza - Unica Fisioterapia | 2. Dia da Pizza – Hospital  
Materno-Infantil de Barcarena | 3. Dia do Amiguinho – Hospital 
Metropolitano | 4. CarnaHOIOL – Hospital Oncológico Infantil

1. Contação de histórias no 5 de outubro |  
2. Espaço de leitura no IEC

Os espaços de leitura 
foram criados com o 
intuito de reduzir o 
nível de estresse no 
ambiente hospitalar, 
promovendo um local 
humanizado por meio 
da leitura. O acervo 
inclui diversas obras 
e acessibilidade 
para quem não pode 
manusear os livros
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INICIATIVAS DE QUALIDADE DE VIDA: 
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE
Campanhas Coloridas

As unidades da Pró-Saúde atuam ati-
vamente com a sociedade, comparti-
lhando informações de utilidade pú-
blica por meio da equipe assistencial.

Nesse sentido, dentre as ações de-
senvolvidas pela entidade, pode-
mos destacar:

Janeiro Branco – UBS de Mogi das 
Cruzes: para marcar o Janeiro Branco, 
mês voltado para os cuidados com a 
saúde mental, a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Alto do Ipiranga, em 
Mogi das Cruzes (SP), recebeu uma 
palestra sobre o assunto. O evento 
foi realizado na recepção da Unidade 
e os pacientes que aguardavam aten-
dimento puderam participar.

Compreendemos que promover 
saúde é fundamental para a elevação 
na qualidade de vida e para redução 
dos riscos. Por isso, sensibilizamos 
as pessoas para criação de hábitos 
saudáveis no dia a dia

Marco Lilás – Hospital Materno-Infantil 
de Barcarena: foi realizada a Campanha 
para prevenção de colo de útero no mês 
de março. A ação contou com a presen-
ça de uma professora de dança, recém 
curada de um câncer, que realizou uma 
palestra motivacional sobre seus mo-
mentos de medos e superação. O even-
to ocorreu no hall do ambulatório com 
distribuição de panfletos, laços lilás e 
apresentação de dança para usuários 
e colaboradores. O hospital articulou 
também com a rede e funcionárias da 
Unidade Básica de Saúde para realiza-
rem a coleta de exames preventivos, 
nos períodos matutino e vespertino, e 
orientá-las sobre a prevenção do cân-
cer de colo de útero.

Maio Amarelo – Hospital Estadual de 
Urgência e Emergência: com perucas, 
óculos coloridos, plaquinhas com 
frases motivacionais, violão e um 
ônibus confeccionado de papelão, 
membros do Comitê de Sustentabi-
lidade da unidade e colaboradores 
das áreas administrativas e de Enfer-
magem percorreram todos os seto-
res do hospital, entregando folhetos 
com orientações sobre a importância 
do uso de capacete, do cinto de se-
gurança, respeito ao limite de velo-
cidade permitida e do uso do celular 
no trânsito.

Junho Vermelho – Hospital Regional 
do Sudeste do Pará: foi realizada pa-
lestra pela assistente social do HE-
MOPA sobre captação de doadores, o 
grupo Amigos de Sangue e membros 
da Comissão de Humanização para 
mobilizar os voluntários. A ação se 
estendeu também pelos corredores 
das enfermarias, nas quais pacientes, 
acompanhantes e visitantes foram 
orientados sobre a programação do 
36º Campanha de Doação de Sangue.

Agosto Dourado – Hospital Materno-
-Infantil de Barcarena: a unidade ce-
lebrou a promoção, proteção e apoio 
ao aleitamento materno por meio de 
ações de humanização em referência 
ao Agosto Dourado, que simboliza o 
mês da luta pelo incentivo ao aleita-
mento materno em todo o mundo. A 
cor dourada está relacionada ao pa-
drão ouro de qualidade do leite ma-
terno, assim como o laço simbólico em 
apoio à vida.

Setembro Verde – Hospital Regional 
do Baixo Amazonas: centenas de pes-
soas aderiram à iniciativa da unidade, 
que visa incentivar a doação de ór-
gãos na região Oeste do Pará partici-
pando da I Corrida Doando Pela Vida. 
Foram 300 inscrições oficiais, além 
do apoio de dezenas de corredores e 
grupos de corrida da cidade. 

1. Janeiro Branco 
– UBS de Mogi das 
Cruzes | 2. Maio 
Amarelo – HEUE

1. Agosto Dourado – 
HMIB | 2. Setembro 
Verde – HRBA
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Setembro Amarelo – Hospital São 
Luiz: ações lúdicas e dinâmicas para 
falar sobre a Campanha de Prevenção 
ao Suicídio com a participação de co-
laboradores, pacientes e familiares. 

Setembro Dourado – Hospital On-
cológico Infantil: para reforçar a im-
portância do diagnóstico precoce no 
tratamento do câncer infanto-juve-
nil, usuários, voluntários e colabora-
dores da unidade fizeram uma cami-
nhada pelas ruas de Belém.

Outubro Rosa - Hospital Yutaka Take-
da: no mês de conscientização sobre 
o câncer de mama, o Hospital Yutaka 
Takeda, em Parauapebas (PA), pro-
moveu atividades físicas em praça 
pública para a população. O objetivo 
da ação foi a dar dicas de saúde e 
bem-estar. A unidade também reali-
zou durante o mês um ciclo de pales-
tras e oficinas sobre a importância 
da prática de atividades físicas regu-
lares, que podem contribuir para a 
prevenção do câncer de mama.

Novembro Azul – Hospital Transama-
zônica: os colaboradores do Hospital 
Regional Público da Transamazônica, 
em Altamira (PA), participaram de 
uma série de palestras sobre cons-
cientização na Campanha de Pre-
venção ao Câncer de Próstata. As 
conversas abordaram a importância 
da fisioterapia na reabilitação pós-
-cirúrgica e os aspectos emocionais 
no embate entre homens e doenças. 

Dezembro Vermelho – Hospital Re-
gional do Sudeste do Pará: situada 
em Marabá (PA), a unidade promo-
veu palestras para conscientizar 
colaboradores, usuários e fami-
liares sobre sintomas, formas de 
contágio e prevenção ao HIV (vírus 
da imunodeficiência humana), que 
pode levar à síndrome da imuno-
deficiência adquirida (AIDS). A ação 
integra a campanha “Dezembro 
Vermelho”, que tem como objetivo 
chamar atenção para as medidas 
de prevenção, assistência, proteção 
e promoção dos direitos das pes-
soas com HIV.

1. Setembro 
Dourado - Hospital 
Oncológico Infantil. 
| 2. Outubro Rosa - 
Hospital  
Yutaka Takeda

1. - Novembro Azul - Hospital Transamazônica | 2. Dezembro 
Vermelho – Hospital Regional do Sudeste do Pará 
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A Pró-Saúde possui 
unidades, próprias e sob 

gestão, que disponibilizam 
serviços de parto e  

pré-parto alinhados  
à Política Institucional  

de Humanização

Valorização humana  
desde o nascimento:  
mamãe e bebê em foco
Os serviços oferecidos por hospitais 
próprios e administrados pela Pró-
-Saúde, como Hospital São Luiz (MT), 
Hospital Bom Pastor (RO), Hospital Yu-
taka Takeda (PA), Hospital 5 de Outu-
bro (PA), Hospital Materno-Infantil de 
Barcarena (PA) e Hospital Regional do 
Sudeste do Pará (PA), buscam colocar 
em prática a Política Institucional de 
Humanização e promover o bem-es-
tar e o conforto da mulher e de sua 
família, garantindo a segurança física 
e emocional da mãe e do bebê. 

Compreendemos que a humaniza-
ção no que tange à gestante deve ser 
balizada pelo respeito à mulher, aos 
seus familiares e ao recém-nascido. 
Temos como premissa a importân-
cia de relações, entre profissionais 
e usuários, éticas e solidárias, bem 
como a oferta de um ambiente aco-
lhedor e com rotinas hospitalares 
que rompam com o tradicional isola-
mento imposto à mulher. 

Para efetivação, defendemos o direi-
to de toda gestante de acesso a um 
atendimento digno e de qualidade 
no decorrer da gestação, no parto e 
no puerpério. Para isso, toda gestan-
te tem direito de saber e ter assegu-
rado o acesso à maternidade em que 
será atendida no momento do parto 
e todo recém-nascido tem direito à 
assistência neonatal de forma hu-
manizada e segura. 

Em relação ao acompanhamento e 
assistência à gestante, vários proje-
tos são realizados: palestras educati-
vas, ambiência acolhedora e ativida-
des que promovam lazer, bem-estar, 
relaxamento e alegrias. 

Em nossas unidades hospitalares, 
as gestantes recebem acompanha-
mento de uma equipe especializada 
em atendimento humanizado e são 
preparadas para vivenciarem a ex-
periência do parto com autonomia, 
amor, liberdade e respeito.

COMPROMISSO E CUIDADO 
A amamentação é um dos vínculos 
afetivos mais fortes entre a mãe e o 
bebê. Segundo o Ministério da Saúde, 
“o leite materno é um recurso natu-
ral capaz de preservar e melhorar a 
saúde, combater a pobreza e as desi-
gualdades, melhorar a produtividade 
no trabalho, empoderar as mulheres 
e proteger a biodiversidade. Funciona 
como a primeira vacina de um bebê e 
dá a ele todo o alimento que precisa.’’ 

Todas essas ações de cuidado e 
atenção levam para um simples mo-
mento, o encontro de uma mãe com 
o seu bebê.

A preconização da promoção, 
proteção e o apoio ao 
aleitamento materno, uma 
série de ações voltadas aos 
recém-nascidos desde o  
pré-natal e a assistência ao 
parto até o acompanhamento 
da criança em seu primeiro 
ano de vida são os motivos 
que levaram o Hospital São 
Luiz, em Cáceres (MT), a 
receber o título de Hospital 
Amigo da Criança 

O Hospital São Luiz reservou um local, chamado de 
Sala Dourada, que foi adaptado para se tornar ainda 
mais confortável e proporcionar um momento de maior 
tranquilidade, fortalecendo o vínculo afetivo durante o 
aleitamento materno

ACOMPANHAMENTO FAMILIAR
Para favorecer a construção de uma relação de confian-
ça e compromisso das usuárias com as equipes e os 
serviços, contribuindo para a promoção da cultura de 
solidariedade e para a legitimação do Sistema Público 
de Saúde, a Política Nacional de Humanização toma o 
acolhimento como postura prática nas ações de aten-
ção e gestão das unidades de atendimento. Acolher e 
garantir direitos como o acompanhamento familiar é a 
nossa missão. 

Para ajudar a gestante a superar a ansiedade e contri-
buir para uma experiência positiva no parto, o acompa-
nhamento familiar é um item fundamental em nossas 
unidades, encorajado em razão do suporte físico e psi-
cológico de ter alguém próximo e confiável. 
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AÇÕES EDUCATIVAS
Oferecemos momentos para esclare-
cimento de dúvidas, tais como parto, 
pós-parto, cuidados com o recém-
-nascido e vacinas, alimentação da 
gestante, amamentação exclusiva e 
alterações emocionais. Tais questões 
são respondidas em rodas de con-
versa, palestras, cursos de orienta-
ção, entre outros.

1. Curso de Banho de Ofurô no Hospital 
Materno-Infantil: a técnica de Banho de 

Ofurô auxilia na adaptação extrauterina, 
pois o espaço, o posicionamento do bebê 
e a água proporcionam ao recém-nascido 
sensações de relaxamento e analgesia. O 

banho de balde é recomendado a partir 
do nascimento até seis meses, podendo 

variar de acordo com cada caso

2. Curso Laços de Ternura no HYT: a iniciativa tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre o período gestacional e 
os primeiros cuidados com o recém-nascido. | 3. Orientações para as gestantes sobre Parto Humanizado

1. Projeto Octos, no Hospital Materno-Infantil de 
Barcarena, que tem como proposta a confecção de 
polvinhos de crochê pelas mães voluntárias. Os polvos 
são colocados dentro da incubadora, se tornando 
companhias para os pequenos que enfrentam  
meses nas UTIs Neonatais. | 2. Curso “Amor de Mãe”  
do Hospital São Luiz (MT) sobre amamentação

Dada a importância do aleitamento 
materno, todos os anos nossas uni-
dades hospitalares realizam diver-
sas ações de sensibilização com as 
gestantes e familiares, abordando 
questões sobre a importância do seu 
papel nesse processo, criando um 
ambiente que permita à mãe manter 
a amamentação como fonte exclusiva 
de nutrição nos primeiros seis meses 
de vida, e como fonte complementar 
até os dois anos de idade.

Entendemos que a amamentação ex-
clusiva promove o desenvolvimen-
to saudável do cérebro em bebês e 
crianças pequenas, protege as crian-
ças contra infecções e diminui o risco 
de obesidade e de outras doenças. A 
prática também reduz custos de as-
sistência médica no futuro e protege 
as mães lactantes contra o câncer de 
ovário e de mama.

UNICEF

Apenas quatro em cada 
dez bebês no mundo são 
alimentados exclusivamente 
com o leite materno nos 
primeiros seis meses de vida, 
conforme recomendado pela 
Organização Mundial  
da Saúde (OMS)” 
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A Pró-Saúde – por meio 
dos hospitais Bom 

Pastor (RO) e Hospital 
Yutaka Takeda (PA), 
pertencentes à rede 

própria, e do Hospital 
Regional Público do 

Sudeste do Pará – realiza 
trabalho direto com a 

população indígena

Atendimento Indígena
Necessidades Específicas,  
cuidados especiais

Vencer o desafio da distância para 
levar serviços de saúde à população 
indígena, respeitando sua cultura, 
mais do que simplesmente cumprir 
um direito, representa uma missão 
social relevante. Para isso, é funda-
mental conhecer o contexto local 
para planejar ações de saúde com 
eficácia no processo saúde-doença. 

Ciente desses desafios - e da im-
portância da prestação de serviço 
de qualidade, a Pró-Saúde tem pro-
movido uma série de ações, dentro 
da realidade local das unidades da 
Região Amazônica, de maneira a pro-
piciar melhor atendimento à popu-
lação atendida e do entorno. Ações 
essas, vale ressaltar, fundamentadas 
nos princípios éticos e cristãos e nas 

diretrizes legais estabelecidas pela 
Política Nacional de Atenção à Saúde 
dos Povos Indígenas. 

Para dar suporte a pacientes e acom-
panhantes, foram criadas as Casas 
de Apoio à Saúde Indígena (CASAIS), 
que têm por função alojar e prestar 
assistência de enfermagem 24 horas 
por dia. O Hospital Bom Pastor pos-
sui uma interlocução com o CASAI de 
Guajará-Mirim (RO) na oferta de um 
serviço de qualidade prestado à co-
munidade indígena do entorno. 

Há total respeito por parte da Pró-Saú-
de pelos costumes, línguas, crenças e 
tradições das comunidades indígenas; 
durante o período de internação, os 
pacientes são atendidos pela equipe 
assistencial e os familiares são aco-
lhidos de acordo com a sua cultura, 
conforme preconiza os princípios de 
governança da instituição.

HUMANIZAR É INCLUIR
Quando falamos em humanização e 
inclusão, perpassa os mais variados 
aspectos: desde oferecer uma dieta 
voltada aos hábitos alimentares in-
dígenas, fornecendo horta medicinal 
para atender à cultura das aldeias 
com tratamento fitoterápico, a propi-
ciar uma ambiência acolhedora e em 
acordo aos seus costumes. 

No ambiente hospitalar têm emer-
gido novas concepções de gestão 
da saúde que sejam capazes de pro-
duzir mudanças nos sujeitos e nas 
práticas de cuidado. A introdução de 
mudanças na arquitetura dos servi-
ços de saúde e a reorganização dos 

1. Enfermaria pediátrica do Hospital Bom 
Pastor (RO) | 2. Tendo como foco os aspectos 
culturais, o projeto “Casal Grávido”, realizado 
dentro de uma Oca, busca a promoção da 
saúde por meio de temas relacionados à 
amamentação e ao parto humanizado. A 
iniciativa de realizar essa atividade dentro 
da Oca parte do pressuposto de trazer a 
realidade social e cultural dos usuários para 
o contexto hospitalar, criando espaços que 
podem ser agradáveis e adequados para a 
população indígena, respeitando as culturas, 
a privacidade, a autonomia e os modos de 
vida das comunidades

processos de trabalho têm sido ino-
vações constantemente buscadas. 

Pensando nestes contextos, a Pró-Saú-
de tem avançado na oferta de ambiên-
cia que propicie uma identificação a 
sua realidade. Temos em uma de nos-
sas unidades a instalação de redes, que 
são destinadas ao público indígena, e 
objetiva propiciar, por meio do espaço 
físico e social, uma atenção acolhedo-
ra, resolutiva e humana, considerando 
a cultura e as particularidades indivi-
duais. O intuito da entidade é estender 
esse tipo de ação a todas as unidades 
que realizam atendimento indígena. E 
temos certeza de que estamos no ca-
minho para essa conquista. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE 
Pensar em ações de prevenção im-
plica também em criar possibilida-
des de comunicação adequadas às 
características locais. Sendo assim, 
nossos sistemas tradicionais de 
saúde precisam ser parte integrante 
da cultura indígena. 

Na maioria dos casos, por meio de 
uma conversa acolhedora, é possível 
transpor as barreiras culturais e obter 
a adesão ao tratamento, sem desres-
peitar a autonomia do paciente. Dessa 
forma, realizamos diversos momentos 
coletivos com os usuários para abor-
dar diversos temas de Promoção e 
Prevenção à Saúde. 

1. Doação de medicamentos e equipamentos para o projeto “Expedicionário da Saúde”. A iniciativa visa levar 
atendimento médico especializado para indígenas e população ribeirinha, e conta com uma parceria estratégica do 
Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA). | 2. Dr. Márcia Regina Gusmão em atendimento na aldeia. 3. Atendimento no 
Hospital Bom Pastor (RO)

548 
ações de  

humanização e promoção 
à saúde realizadas

37.900
beneficiados (entre 

colaboradores, pacientes 
e comunidade local)

Resultados 2019:

Programa de Voluntariado 
O Programa Voluntariado, que acon-
tece desde 2016, é dado pelo ali-
nhamento à cultura organizacional 
e processos internos da Pró-Saúde. 
Esses fluxos são monitorados pela 
mantenedora, por meio da equipe 
de Filantropia.  

As iniciativas do Programa giram em 
torno de analisar as potencialidades 
locais e, consequentemente, melho-
rar e ampliar as ações promovidas 
pelo grupo. Para tanto, todos os lí-
deres de voluntariado passaram por 
formações fundamentais para ma-
pear avanços e possíveis incremen-
tos. Também foram pensadas ações 
para o desenvolvimento dos volun-
tários, por meio de reuniões de gru-
pos nas quais os responsáveis traba-
lharam experiências de convivência 
e engajamento com a causa. 

COCRIAÇÃO GERA 
CORRESPONSABILIDADE
Em 2019, cada unidade desenvol-
veu seu plano de ação tendo como 
premissa a troca de experiências e 
desafios. O objetivo foi gerar maior 
comprometimento dos voluntários 
com as ações e fomentar o compar-

tilhamento de responsabilidades. 
Durante o processo, os voluntários 
foram convidados a participar de 
reuniões onde puderam expor suas 
ideias para o planejamento.

Somado a isso a equipe de Filantro-
pia ajudou os líderes de voluntaria-
do a priorizar as atividades, com foco 
em seu impacto e periodicidade. Isso 
significa que as práticas adotadas 
suscitaram em ações contínuas e 
projetos com início, meio e fim.

Em 2019, o exercício da prática 
solidária percorreu 11 unidades 
geridas pela instituição por cerca 
de 600 voluntários. Atualmente, 
cada um desses locais conta com um 
Líder de Voluntariado, responsável 
por gerir a atividade localmente 
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11 

unidades

600
voluntários

342
ações contínuas

Os voluntários inseridos no progra-
ma são organizados em dez áreas 
de atuação: Animadores e Palhaços; 
Apoio à Brinquedoteca; Contação de 
Histórias; “Posso ajudar?”; Eventos; 
Ações e Campanhas; Interação Musi-
cal; Cuidados com a Beleza e Higie-
ne; Apoio Especializado; e Pastoral 
da Saúde. Dentro dessa divisão, eles 

desenvolveram 342 ações contínuas, 
com carga horária e locais previa-
mente definidos. 

Os projetos desenvolvidos no Pro-
grama de Voluntariado foram pensa-
dos em consonância ao Planejamen-
to Estratégico da Pró-Saúde, sendo 
monitorado em conformidade com 
as políticas, procedimentos e práti-
cas de governança da instituição. A 
proposta é que as áreas de atuação 
pensem em projetos que deixem de 
ser atos únicos, passem a contri-
buir na redução do tempo ocioso do 
usuário durante a internação e tra-
balhem o convívio social e familiar.

ACOLHIMENTO QUE ENCANTA 
O Acolhimento que encanta bus-
ca, por meio de doulas voluntárias, 
auxiliar no processo de amparo às 
gestantes antes, durante e depois 
do parto. Ao iniciar a atividade, as 
voluntárias recebem um treinamen-
to, na própria unidade, sobre como 
abordar a gestante, oferecer con-
forto, suporte físico e emocional. O 
projeto não compreende questões 
médicas; sua atuação está centrada 
na presença e doação de afeto. 

Pet Terapia  
no Hospital Regional 

do Baixo Amazonas 
(PA), focada no  
bem-estar dos 

usuários internados 
e de seus familiares

Projeto “Sou Super-
Herói”, no Hospital 
Oncológico Infantil 
Octávio Lobo (PA), 
que conta com 
visitas realizadas 
por voluntários 
e colaboradores 
fantasiados de 
personagens fictícios, 
levando brincadeiras 
e estimulando o 
lúdico nas crianças 
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2º Encontro de Líderes  
de Voluntariado 
No mês de novembro de 2019, foi 
realizado o 2º Encontro de Líde-
res de Voluntariado. O evento, que 
ocorreu no município de São Pau-
lo, reuniu líderes de voluntariado, 
diretores e gerentes corporativos, 
com objetivo de aprimorar o mode-
lo existente de captação e engaja-
mento de voluntários.

Além disso, os participantes tiveram 
a oportunidade de conhecer cases 
de outras instituições, apresentados, 
por exemplo, pela presidente do vo-
luntariado no Hospital Israelita Albert 
Einstein, Telma Sobolh, e por uma das 
responsáveis pelo voluntariado na 
Liga Solidária, Mariela Assmann.

Após as vivências compartilhadas nos 
cases de sucesso, os participantes 
do encontro dividiram-se em grupos, 
dando início ao workshop de inova-
ção. Nele, cada uma das equipes re-
ceberam um tema relacionado a par-
ticipação, captação e engajamento de 
voluntários. Com isso, foi possível a 
troca de experiências, atentando-se 

fatores culturais, sociais, ambientais 
e econômicos, que contribuem para a 
gestão de voluntários. 

O material proveniente da atividade 
ampliou a estratégia de relaciona-
mento com voluntários da Pró-Saú-
de, mostrando o enorme potencial 
da cocriação atrelada ao comparti-
lhamento de ideias e soluções.

VOLUNTARIADO EM BENEFÍCIO  
DA INOVAÇÃO SOCIAL
Após o workshop, foi apresentado 
pela Filantropia novas propostas do 
Programa, ressaltando o uso da tec-
nologia como ferramenta estratégi-
ca para inovação social. Por tanto, 
a partir de 2020, toda a gestão do 
voluntariado será por meio de um 
sistema que reunirá o perfil dos vo-
luntários, atividades desenvolvidas e 
ações realizadas. 

A informatização dos processos 
busca ampliar o monitoramento de 
indicadores e conectar comunida-
des ao desenvolvimento social co-

letivo. O objetivo disso é expandir o 
olhar para o potencial das pessoas, 
e não somente às suas necessida-
des e dificuldades sociais. A pro-
posta é mostrar para os voluntários 
que eles são capazes transformar 
diferentes realidades. 

Pastoral da Saúde
A Pastoral da Saúde é a ação evan-
gelizadora de todo o povo de Deus, 
que se compromete em promover, 
preservar, defender, cuidar e cele-
brar a vida, tornando-se presente no 
mundo de hoje a ação libertadora de 
Cristo na área da saúde.

“Evangelizar com renovado ardor 
missionário o mundo da saúde, à luz 
da opção preferencial pelos pobres e 
enfermos, participando da constru-
ção de uma sociedade justa e solidá-
ria a serviço da vida” é o objetivo da 
Pastoral indicado no Guia da Pasto-
ral da Saúde para a América Latina e 
Caribe. Como também a Pastoral da 
Saúde deve “tornar presente os ges-
tos e as palavras de Jesus misericor-

dioso, e infundir consolo e esperan-
ça aos que sofrem.” 

A Pastoral da Saúde é parte integran-
te da missão da Igreja, que continua 
na história a mesma missão de Cris-
to. Essa pastoral parte da convicção 
de que cada pessoa tem um valor 
infinito, pois foi redimida pelo sacri-
fício de Cristo. Por isso, se propõe a 
iluminar desde a fé ao mistério da 
enfermidade e do sofrimento; evan-
gelizar o mundo da cultura da saúde; 

1. Telma Sobol e Monsenhor Doutor Antônio Robson Gonçalves, 1º Vice-presidente da Pró-Saúde
2. Sandra Miziara, Gerente Assistencial e Paulo Czrnhak, Diretor Hospitalar- durante apresentação do Workshop 
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com os enfermos e as famílias, cele-
brar os sacramentos (especialmente 
a Unção dos Enfermos e a Confissão), 
que são o centro e o objetivo dessa 
pastoral; e acompanhar os enfermos 
tendo em conta todas suas necessi-
dades (físicas e psicológicas, sociais 
e religiosas).

A Pastoral da Saúde atua em três di-
mensões: Comunitária, Solidária e 
Político-Institucional.

A Pró-Saúde conta com uma equipe da 
Pastoral da Saúde que, em consonân-
cia com a Constituição Federal, busca 
assegurar o direito das pessoas de re-
ceber assistência religiosa. Sendo as-
sim, a entidade mantém o compromis-
so de tratar, na misericórdia, o outro 
como irmão e irmã, tal como a missão 
libertadora de Cristo no mundo.

Desde o início dos serviços, as unida-
des hospitalares recebem visitas de 
representantes de diversas religiões 
e respeita as tradições locais. 

Seguindo as premissas desse espaço 
de acolhida, junto com o apoio do 
grupo de voluntários e da Pastoral 
da Saúde, as unidades, por exemplo, 
apoiam anualmente a procissão do 
Círio de Nazaré, em Belém (PA) – con-
siderada uma das maiores manifes-
tações religiosas do país –, por meio 
do fornecimento de postos de aten-
dimentos aos fiéis. 

Os romeiros passam por verificação 
de pressão arterial, glicemia e ava-
liação de lesões nos membros in-
feriores. As equipes se revezam na 
preparação de curativos, aplicação de 
medicamentos e massagens, além de 
fornecer água e lanches para que eles 
concluam com êxito a caminhada.

INSTITUCIONALIZAÇÃO  
DA PASTORAL DA SAÚDE  
NAS UNIDADES DE SAÚDE 
A nossa atitude ante o sofrimento do 
próximo deve ser, em primeiro lugar, 
de comoção do coração e de compai-
xão, junto com a ajuda eficaz dentro 
de nossas possibilidades, como signo 
da entrega de Cristo por todos nós. 

Alicerçada nos fundamentos cristãos 
e fiel aos princípios da instituição, a 
Pró-Saúde, em suas unidades pró-
prias e de gestão distribuídas pelo 
Brasil, também tem a missão com a 
Pastoral da Saúde de promover e de-
fender a vida humana inspirada na fé 
e ação missionária da Igreja Católica. 

Sendo assim, em novembro de 2018 
foi iniciado o projeto de instituciona-
lizar a Pastoral nas Unidades, seguin-
do as diretrizes para a Pastoral da 

1. Dom Altieri em visita à Aldeia 
Capoeirinha em Guajará-Mirim (RO)
2. Hospital Regional do Sudeste 
do Pará recebe a visita da imagem 
peregrina da Virgem de Nazaré 
(Marabá, PA)

Dom Altieri, Marcos Paulo (Diretor Hospitalar do Hospital Yutaka Takeda e Hospital 5 de Outubro) 
e colaboradores da Unidade (HYT) durante Institucionalização da Pastoral

Marilaine, Enfermeira do Trabalho e 
Multiplicadora da Pastoral no Instituto 
Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, RJ

Tenho imenso carinho e 
gratidão pela equipe da 
Pastoral por contribuir 
para que essa ação seja 
completa. Porque não há 
força maior que a fé, e voz 
mais alta que a oração”
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Saúde da CNBB (Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil). Concluído 
em novembro de 2019, após 15 visitas 
a 14 unidades, ele segue aberto a no-
vas linhas de atuação.

É importante salientar que a Pasto-
ral está presente em todas as nossas 

unidades, contando com uma equipe 
geral formada por um coordenador e 
um agente de Pastoral Corporativo, 
na Sede Administrativa, Multiplica-
dores e responsáveis pela Pastoral 
nas unidades, e voluntários religio-
sos que são leigos cristãos atuantes 
em paróquias e outras Igrejas. 

Entre os projetos que serão ini-
ciados em 2020 estão visitas às 
unidades para capacitações das 
equipes, planejamento e acompa-
nhamento de ações evangelizado-
ras e fortalecimento com as Dioce-
ses locais. Temos também, como 
ação interna, rodas de conversas 
realizadas entre os colaboradores 
por intermédio do Multiplicador 
da Pastoral. Essa ação iniciou-se 
no Hospital São Luiz, em Cáceres 
(MT), trazendo inúmeros benefí-
cios para o clima organizacional e 
o pertencimento às missões e va-
lores da instituição. 

A Pastoral da Saúde acompanha os 
doentes e seus familiares com:

 � Missas, cultos, visitas aos leitos, 
celebrações específicas (como 
Dia Mundial do Enfermo, Natal, 
Páscoa, entre outras) e recepção 
dos Sacramentos (Batismo e 
Unção dos Enfermos) quando 
solicitado, celebrando a fé, a 
esperança e a vida;

 � Apoio por meio da escuta, da 
oração e da Palavra, em especial 
aos familiares quando da perda 
de entes queridos;

 � Acompanhamento aos doentes, 
especialmente em fase terminal  
e carentes de apoio espiritual  
e/ou familiar.

Das sementes lançadas, 
bons frutos são colhidos, e 
temos o prazer de receber 
diversos comentários 
sobre essa semeadura, 
tais como relatos de 
multiplicadores, pacientes, 
familiares, voluntários  
e colaboradores

Pe. João Bosco 
(Chanceler do 

Bispado Xingu-
Altamira), Dom Frei 

João Alves (Bispo 
da Diocese de 

Xingu-Altamira), 
e Dom Altieri, na 
visita a Altamira.

A Pró-Saúde atua com respeito e em 
conjunto com as dioceses locais. 
Com o apoio dos bispos, padres e até 
mesmo capelães de nossas unida-
des, levamos os Sacramentos a todos 
que solicitam e necessitam. 

Como exemplo dos Sacramentos, foi 
celebrado no dia 27/09/2019 pelo 
padre da Paróquia local ao Hospital 
Regional Público da Transamazônica 
(em Altamira, PA) um batizado, a pe-
dido dos pais, de um bebê com um 
mês de vida diagnosticado com mor-
te encefálica. 

Também os voluntários vêm de dife-
rentes realidades para nossas unida-
des, bem como de outras denomina-
ções cristãs como os pastores e seus 
fiéis, trazendo a fé, esperança e o 
amor ao irmão por meio da assistên-
cia espiritual. 

A Pró-Saúde olha para trás com grati-
dão, o hoje com fé, e o amanhã com 
a esperança de que a semente lança-
da dará o bom fruto da caridade, que 
nessa Pastoral reanima e fortifica. 

Sra. Olga Maria, acompanhante de 
paciente no Hospital Regional do Baixo 

Amazonas, em Santarém, PA

Poder participar da 
Missa hoje me trouxe 

um sentimento de 
renovação e fé”
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08
FILANTROPIA
G4-9 

A estrutura desenvolvida para acolher as 
demandas de Saúde e Educação apresenta uma 
área de Filantropia Corporativa, responsável 
por subsistemas com assuntos distintos, porém 
interligados entre si. O propósito? Desenvolver 
processos de gestão que impactem, positivamente, 
na qualidade dos serviços prestados.

Isso signifi ca que a área está dividi-
da para atender às solicitações dos 
Grupos de Trabalho de Humanização 
(GTH), Programa de Voluntariado, 
Pastoral da Saúde, Programa Ação 
do Bem e manutenção e controle de 
requisitos relativos à Certifi cação de 
Entidades Benefi centes de Assistên-
cia Social (CEBAS). 

No caso da Pró-Saúde, o CEBAS é 
concedido pelo Ministério da Saúde 
à pessoa jurídica de direito priva-
do, sem fi ns lucrativos, reconhecida 
como Entidade Benefi cente de Assis-
tência Social. Para tanto, tem como 
um dos requisitos a oferta de no mí-
nimo 60% de seus atendimento ao 
SUS, por meio das unidades próprias, 
sendo elas, pela Pró-Saúde, os hospi-
tais Bom Pastor, São Luiz, 5 de Outu-
bro, Yutaka Takeda e Hospital Porto 
Trombetas. Além disso, são necessá-
rios outros controles em toda rede de 
atuação própria e de gestão que con-
tribuem para disponibilização de in-
formações atualizadas a quem for de 
interesse, estabelecendo uma relação 
próxima entre os profi ssionais direta-
mente envolvidos nas ações.

CEBAS: certifi cação concedida pelo 
Ministério da Saúde a pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fi ns lucrativos, 
reconhecidas como Entidades Benefi centes 
de Assistência Social para a prestação de 
serviços na área de saúde. A concessão 
do certifi cado reconhece a imunidade de 
impostos e das contribuições sociais e 
permite, entre outros, a celebração 
de convênios com o poder público.

Um desses monitoramentos se dá 
pelo Cadastro Nacional de Estabele-
cimentos de Saúde (CNES), por meio 
do qual são analisados e verifi cados 
se dados referentes ao número de 
profi ssionais, leitos, serviços, tipos 
de atendimentos, equipamentos, 
dentre outros, condizem com o que é 
oferecido pela unidade aos usuários. 
Informações de produções, como 
número de consultas ambulatoriais, 
exames, procedimentos, internações 
etc., também são monitoradas pelos 
sistemas do DATASUS.
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Resultados em números 
A Pró-Saúde, uma das maiores entidades de gestão de 
serviços de saúde e administração hospitalar, apresenta 
os resultados das suas redes de atendimento em 2019: 

1.758

5.976

46.851

342.835 PACIENTES/DIA 

3.494.993
AMBULATORIAL

LEITOS

PARTOS

CIRURGIAS

Fontes: Leitos: CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde; Partos e Cirurgias: BI (Indicadores Corporativos);
Pacientes/Dia e Atendimentos/Procedimentos: TabWin – DATASUS.

Educação 
Rede Parceira

751 118.231CRIANÇAS 
MATRICULADAS MÉDIA DE 

ATENDIMENTOS 
ANUAL

nos Centros de  
Educação Infantil

Fonte: Sistema Escola On-Line (EOL)

REDE PRÓPRIA
 � 4.310 Partos

 � 10.874 Cirurgias

 � 24.047 Pacientes/Dia

 � 262.135 Atendimentos/
Procedimentos

REDE DE GESTÃO
 � 1.666 Partos

 � 35.977 Cirurgias

 � 318.788 Pacientes/Dia

 � 3.232.858 
Atendimentos/
Procedimentos

PERCENTUAL  
TOTAL DE  
ATENDIMENTOS SUS

69,59%
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09
AÇÕES SÓCIO  
COMUNITÁRIAS
S01

Não se pode pensar em um projeto de gerenciamento 
de unidades sem levar em consideração o território em 
que elas se encontram e o impacto social gerado. Desde 
o início de sua história, tal questão se colocou como 
fundamental ao trabalho da Pró-Saúde, que, em muitos 
momentos, precisou se modificar se adaptar de acordo 
com as especificidades da população atendida. 

Duas campanhas anuais foram 
instituídas para atender aos 
públicos interno e externo das 
unidades administradas pela 
Pró-Saúde: a do Agasalho/
Solidária, que ocorre no 
inverno, e a do Natal

Fortalecendo vínculos  
com a comunidade 
 
A cada trabalho iniciado, buscamos 
estar atentos às singularidades da co-
munidade na qual estamos nos inse-
rindo. Isso para diagnosticar suas ne-
cessidades e potencialidades, visando 
desenvolver projetos de qualidade de 
vida sob medida para cada perfil.

Com o intuito de colaborar com a 
comunidade, ao longo dos anos es-
tamos expandindo a nossa atuação. 
Para isso, realizamos ações, como 
palestras, atendimentos de saúde na 
comunidade, articulação de rede co-
munitária, roda de conversa e campa-
nhas solidárias para doação a famílias 
e instituições, a fim de promovermos 
reflexão, integração e cidadania.

Para além dessas campanhas, as unida-
des possuem autonomia para se orga-
nizarem e fornecerem ações por meio 
do Programa Ação do Bem que teve 
início em 2017. Essa iniciativa busca es-
tratégias de impacto social em todas as 
unidades administradas, por meio de 
movimentos bastante significativos que 
proporcionam qualidade de vida para 
os públicos interno e externo. 

As atividades desenvolvidas pelas 
campanhas e pelo Programa Ação do 
Bem partem de um modelo de rela-

cionamento interinstitucional e so-
cial, focado no planejamento e em 
uma gestão participativa e solidá-
ria, envolvendo os setores público, 
privado e a sociedade organizada 
para implementação de ações para 
o desenvolvimento local. E isso via o 
aproveitamento das potencialidades 
de cada município da região.

O desenvolvimento dos projetos visa 
tornar práticos os valores defendi-
dos pela Pró-Saúde, com o foco no 
bem-estar proporcionado aos cola-
boradores, usuários e à população 
de forma geral, podendo, assim, se 
posicionar a cada dia como uma en-
tidade que valoriza a vida.
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1. Iniciativa do Hospital Regional do Baixo Amazonas 
(PA) de doação de mantas cirúrgicas para confecção 
de tapetes. Além da reciclagem de materiais, a ação 
ainda gera economia à unidade – as sacolas retornáveis 
garantem a redução de um rolo de sacos plásticos por 
mês, no setor de guarda-volumes, por exemplo
2. Campanha Trânsito Seguro, realizada pelo Hospital São 
Luiz, que contou com um Pit Stop no município de Cáceres 
(MT), onde foram entregues panfletos com informativos 
sobre os riscos de quem associa álcool e direção

O propósito da Pró-Saúde é 
inserir projetos que contribuam 
para transformar positivamente 
uma realidade social por meio 
de atividades de promoção da 
saúde, cultura e educação, com 
foco em ações que favoreçam  
o desenvolvimento de 
indivíduos e família

DIA DA FILANTROPIA: FALANDO 
SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS 
ENTIDADES FILANTRÓPICAS  
PARA A SOCIEDADE
Para que o conceito de filantropia 
seja difundido por todas as áreas da 
Pró-Saúde, os setores de Filantropia, 
Comunicação e Desenvolvimento Hu-
mano Organizacional (DHO) da man-

Programa Ação do Bem: 
valorizando a vida
Por meio de ações e atividades ex-
tramuros, a Pró-Saúde vem intera-
gindo com a comunidade do entorno 
de suas unidades com o objetivo de 
levar assistência especializada ou 
ações que tragam consigo a abertu-
ra de diálogo, colocando a sociedade 
como protagonista e o cidadão de-
tentor de direitos e deveres. 

Dentre as diversas atividades leva-
das pelas unidades administradas 
pela Pró-Saúde, destacam-se:

Ações de Saúde:

tenedora realizaram videoconferên-
cias com os setores de Serviço Social, 
Recursos Humanos local e Comuni-
cação das unidades de saúde, a fim 
de levar um aporte informativo para 
que o conteúdo fosse, posteriormen-
te, disseminado a todos os colabora-
dores e usuários da instituição.

Os representantes das unidades ge-
renciadas pela Pró-Saúde receberam 
exemplares da revista em quadri-
nhos Turma da Mônica, produzida 
pelo Fórum Nacional das Instituições 
Filantrópicas (FONIF), para a condu-
ção das atividades sobre o tema. 

Durante a semana em comemoração 
ao Dia da Filantropia, 12 unidades 
hospitalares se organizaram dentro 
da sua realidade territorial e nas 
possibilidades existentes, conside-
rando as características do público 
usuário dos serviços e utilizando 
metodologias ativas e lúdicas para 
que a informação fosse transmitida 
de forma clara e assertiva.

AÇÕES DE BEM-ESTAR E CIDADANIA 

Hospital Yutaka 
Takeda (PA) 
– Doação de 
cestas básicas
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Campanhas Institucionais  
Todos os anos as unidades de saú-
de não medem esforços para execu-
tar as campanhas do Agasalho e do 
Natal, por meio da arrecadação de 
itens para doação, Cantatas de Natal, 
apoio às famílias do entorno e pro-
moção de momentos de descontra-
ção e fraternidade. 

+ de 3158 

itens arrecadados

CAMPANHA DO AGASALHO  
E JUNHO SOLIDÁRIO 
Em 2019, nossa “Liga de Supercolabo-
radores” foram convocados a combater 
o frio e a indiferença. Com o tema “Os 
Doadores: Seja um Herói da Solidarie-
dade”, nossa Campanha do Agasalho 
beneficiou, diretamente, mais de 750 
crianças atendidas nos Centros de Edu-
cação Infantil com agasalhos novos e, 
indiretamente, mais 1200 pessoas com 
doações de roupas e calçados recolhi-
dos no prédio da Sede Administrativa 
da Pró-Saúde.

Colocar em prática 
a solidariedade é 
algo que já nos é 
comum. Sabemos 
da possibilidade 
que temos de doar 
nosso tempo, nosso 
conhecimento e esforço 
com atitudes e ações 
que podem transformar 
sonhos em realidade

Além disso, os colaboradores da Sede 
Administrativa também participaram de  
ações de sensibilização e engajamento,  
realizadas por meio de visitas nos seto-
res, divulgando e esclarecendo dúvidas 
sobre a Campanha.

Palestras informativas e preventivas, relacionadas à cau-
sa da Campanha do Natal da Pró-Saúde, também foram 
viabilizadas, evidenciando a importância da ação desen-
volvida em parceria com as Unidades Básicas de Saúde.

1. Abertura da Campanha do Agasalho | 2. Apresentação teatral com tema Solidariedade

1. Setor de Operações | 
2. Setor Administrativo | 
3. Setor de Comunicação 
Corporativa

1
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CAMPANHA NAS UNIDADES EDUCACIONAIS

Ações de solidariedade realizadas em unidades gerenciadas pela Pró-Saúde

CAMPANHA NAS  
UNIDADES DE SAÚDE:

Como algumas das nossas unidades 
de saúde estão situadas em áreas 
que não vivenciam tão intensamente 
a queda das temperaturas nos meses 
de inverno – especialmente as loca-
lizadas no Norte do país –, foi pensa-
da a “Campanha Junho Solidário”, na 
qual os colaboradores são convida-
dos a arrecadar material de higiene 
e limpeza, gêneros alimentícios, en-
tre outros produtos destinados para 
o público-alvo definido no planeja-
mento da ação.   

Doações de roupas e alimentos no Hospital 
Regional do Baixo Amazonas (PA)

CAMPANHA DO NATAL 

A Campanha do Natal de 2019 trouxe o tema “O Sonho 
Acontece com a sua Doação”, que remete a um dos princi-
pais valores institucionais da Pró-Saúde: a solidariedade. 

+ de 2050 itens arrecadados

CAMPANHA DO NATAL  
NAS UNIDADES EDUCACIONAIS 
Garantida por lei, a brincadeira é 
tão importante que figura como re-
comendação da ONU (Organização 
das Nações Unidas) desde 1959.

Com o brinquedo, as crianças im-
primem sua história, constroem e 
reconstroem seu cotidiano e forta-
lecem seus laços familiares e so-
ciais. Por isso, o Natal é uma data 
muito aguardada, sobretudo pelas 
crianças. Porque gera no imaginá-
rio infantil a expectativa em torno 
da figura mística do Papai Noel e 
de receber aquele tão esperado 
embrulho de presente. 

A criança que recebe um brinquedo, 
assim como quem o dá, tem sua 
autoestima elevada. E é ciente 
disso que a Pró-Saúde organiza, 
anualmente, a Campanha do Natal, 
cujo o tema em 2019 foi “O Sonho 
Acontece com a sua Doação”: um 
convite a todos os colaboradores  
a serem os protagonistas dessa 
ação, realizando o sonho de mais  
de 750 crianças 
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UMA VISITA ESPECIAL 

As crianças do CEI Jardim Eliane surpreenderam a todos 
com uma visita muito especial à Sede Administrativa. 
Além de uma conversa com Dom Eurico, Arcebispo Eméri-
to de Juiz de Fora (MG) e presidente da Pró-Saúde, sobre a 
importância do Natal, caminharam pelos corredores e sa-
las distribuindo sorrisos e abraços, abrindo oficialmente 
a Campanha de Natal 2019. 

1. Crianças conversam com Dom Eurico | 2. Chegada das crianças e professoras | 3. Crianças com a TAG da Campanha

Em 2019, um concurso agitou a Sede da Pró-Saúde! 
“Mamães e Papais Noéis” se inscreveram para par-
ticipar da entrega de presentes nos CEIs, gerando 
um envolvimento afetivo com a causa. 751 crianças foram 

contempladas

Por meio das doações realizadas pe-
los diretores, gerentes e colabora-
dores da Sede Administrativa e uni-
dades de saúde, 751 crianças foram 
contempladas com um brinquedo 
novo, seguindo, com rigor, critérios 
como qualidade, faixa etária e, claro, 
o desejo das crianças. 

Outra ação mobilizadora foi o Cartão 
Personalizado. Cada unidade enviou 
o Cartão com foto, nome da criança, 
idade e o nome do CEI para que, de 
forma espontânea, os colaboradores 
escrevessem mensagens de esperan-
ça e otimismo. Esse cartão foi ane-
xado ao presente das crianças, como 
forma de afeto e carinho.
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CAMPANHA DE NATAL  
NAS UNIDADES DE SAÚDE 
Cada unidade de saúde desenvolveu 
a sua própria campanha, consideran-
do as particularidades do serviço, a 
área de abrangência e as necessida-
des colocadas pelos diversos públi-
cos que atendemos.

Em parceria com o Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA) de Canaã dos Cara-
jás (PA), as crianças do Hospital 5 de 
Outubro escreveram cartas ao Papai 
Noel, com pedidos que, posterior-
mente, foram entregues aos colabo-
radores da unidade responsáveis por 
tornar seus desejos realidade. 

A ação garantiu sorrisos para 23 crian-
ças que fazem parte do projeto “Som 
de Jerusalém”, de incentivo à cultura 
musical por meio de aulas gratuitas de 
instrumentos de corda e percussão.

No Projeto “Eu também posso ser 
Papai Noel”, também houve entrega 
de presentes pelos colaboradores do 
Hospital Materno-Infantil de Barca-
rena (PA) aos alunos da escola EMEI 
Ana Dutra de Souza Vale.

1. Crianças dos CEIs agradecem as doações em atividade lúdica. | 2. Hospital 5 de Outubro | 3. Hospital Materno-
Infantil de Barcarena (PA) | 4. Natal Solidário do Hospital São Luiz (MT), que teve por objetivo arrecadar doações 
de roupas, calçados e/ou brinquedos artesanais, posteriormente destinados a Vista Alegre da cidade de Cáceres 
(MT). | 5. Visita do Papai Noel ao Hospital Oncológico Infantil (PA), que realizou um mês de programação natalina 
com atividades como Cantatas de Natal, Caravana de Natal da Coca-Cola, show com a cantora Dona Onete e 
Cartinhas Solidárias escritas pelas crianças da Escola Municipal para os pacientes da unidade. 6. Coral formado 
por 20 profissionais de vários setores do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES)
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NÓS ACREDITAMOS  
NO PODER DO AFETO
Com o objetivo de ampliar a rede 
de solidariedade e empatia, evi-
denciando o princípio da humani-
zação aplicado em todas as ações 
desenvolvidas pela entidade, foi 
proposta uma parceria entre as 
unidades educacionais e as uni-
dades hospitalares São Luiz (MT) 
e Bom Pastor (RO). Motivados pelo 
espírito natalino de solidariedade, 
endossado pela Campanha de Na-
tal, as equipes dos CEIs desenvol-
veram atividades com as famílias e 
crianças, produzindo algumas lem-
branças de Natal. As professoras 
também explicaram sobre a impor-
tância da solidariedade, contando 
um pouco sobre a realidade dos 
nossos pacientes.

Assim foi a  
Campanha do Natal: 
um conjunto de ações 
repletas de sorrisos 
espontâneos e olhares 
emocionados que 
nos disseram muito 
sobre perseverar 
relações cada vez mais 
acolhedoras e humanas

1. Crianças do CEI Santa Rita produzindo 
os presentes para crianças indígenas do 
Hospital Bom Pastor (RO) | 2. Mães gestantes 
do Hospital São Luiz (MT) recebem bolsas 
produzidas pelos CEIs (SP)

Comunidade
» Comunidade do entorno
»  Pacientes e Familiates das Unidades 

de Saúde da Pró-Saúde
»  Crianças dos Centros de Educação 

Infantil da Pró-Saúde

Instituições Públicas
»  Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA
»  CASAIs - Casas de Saúde Indígena
»  INCA Voluntários
»  Alunos da Escola Municipal Ana Dutra de Souza Vale 
»  NASF Altamira

Organizações da Sociedade Civil
»  ONG Semear 
»  Associação Irmã Dulce dos Pobres
»  Lar Batista
»  Lar São Vicente 
»  Associação Afro Brasileira Casa dos Palmares 
»  Pastoral da Criança
»  Associação de Recicladores de Águas Lindas
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10
EDUCAÇÃO  
NA PRIMEIRA 
INFÂNCIA

“A educação é um processo social. As pessoas se educam e são 
educadas cotidianamente nas suas relações interpessoais, nas 
ações de convivência, no trabalho, no lazer, nos diálogos produzidos 
nos espaços públicos e privados e também nas interações com as 
informações a partir de diferentes tecnologias. A educação é um  
bem público e um valor comum a ser compartilhado por todos.  
Ela possibilita constituir uma vida comum nos territórios. É um 
direito de todos, tendo importante papel na constituição subjetiva 
de cada sujeito e possibilitando a participação nos grupos sociais.  
É pela educação que uma sociedade assegura a coesão, e a equidade 
social, a solidariedade e, num movimento complementar,  
o desenvolvimento pessoal de todos e de cada um.”
(Currículo da Cidade – Educação Infantil)

ed
uc

aç
ão

 n
a 

pr
im

ei
ra

 in
fâ

nc
ia



116 117relatório institucional 2019 | pró-saúde

 CEI Jardim Eliane

 CEI Jardim São Jorge

A Pró-Saúde assumiu, desde 1998, o compromisso de 
primar pela primeira infância e assegurar os direitos 
básicos de toda criança, garantindo vivências e 
experiências positivas nessa fase que é determinante 
para o desenvolvimento humano.

Em parceria com  
a prefeitura de São 
Paulo, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Educação (SME), a 
entidade administra 
quatro Centros de 
Educação Infantil  
no extremo leste  
da capital  

 CEI Lageado

 CEI Santa Rita
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O processo de contratação e seleção 
de recursos humanos para os CEIs 
segue critérios estabelecidos pelas 
legislações vigentes e pelas diretri-
zes institucionais que determinam o 
perfil adequado de cada candidato.

Contando com uma equipe composta 
por mais de cem profissionais qualifica-
dos, o objetivo é oferecer uma educação 
infantil de alto nível, com ações inova-
doras e propostas diferenciadas que se 
destaquem no cenário da rede parceira.  

1 2

3 4

1. Equipe CEI Jardim São Jorge | 2. Equipe CEI Santa Rita | 3. Equipe CEI Lageado | 4. Equipe CEI Jardim Eliane

Nossa gente: a qualidade do atendimento começa aqui! 

Atitudes que transformam
As ações educativas envolvem não só a comunidade 
escolar como seu entorno. Por isso, acreditar que pe-
quenas atitudes geram impactos sociais profundos e 
são capazes de transformar a realidade das pessoas 
mobiliza os colaboradores dos Centros de Educação 
Infantil a promoverem atividades interativas, infor-
mativas, culturais, de saúde e cidadania. 

Com base nessa perspectiva, foram realizadas ações si-
multâneas nas quatro unidades educacionais geridas 
pela Pró-Saúde, contribuindo para a promoção da cul-
tura de solidariedade e empatia que rege os trabalhos 
desenvolvidos pela instituição. 

O Selo de Acessibilidade é um 
diferencial da construção, que 

comprova a preocupação com a 
inclusão de todos os cidadãos 

Arquitetura inclusiva: respeito 
à diversidade e acessibilidade
O Centro de Educação Infantil Santa 
Rita recebeu o Selo de Acessibilidade, 
concedido pela Comissão Permanente 
de Acessibilidade (CPA) e emitido pela 
Secretaria Municipal da Pessoa com 
Deficiência (SMPED) de São Paulo.

Durante a construção e acabamentos 
do CEI Santa Rita, houve uma preo-
cupação significativa com a questão 
da acessibilidade, incluindo no pro-
jeto itens como banheiros adapta-
dos, piso tátil direcional, elevador, 
corrimão com placas em Braille, dois 
acessos de entradas com rampas e 
garagem com vaga para cadeirantes.

O Selo de Acessibilidade 
CEI Santa Rita foi 

entregue a Valdirene 
Carrera, coordenadora 

de Filantropia da 
Pró-Saúde, que 

representou a unidade 
na celebração

9º Seminário de  
Educação Infantil  
A excelência do trabalho realizado 
pelas unidades educacionais da Pró-
-Saúde se dá por meio da promoção 
de ações de caráter formativo, que 
ecoam nas práticas diárias e resultam 
na satisfação das famílias atendidas.

O Seminário de Educação Infantil é 
organizado com o objetivo de refle-
tir e ampliar as discussões sobre a 
infância, propiciando a troca de in-
formações e expertises científicas, 
pedagógicas e pessoais.

Com o tema “Infância: o que te encan-
ta!”, o evento de 2019 foi marcado por 
duas palestras: uma sobre a investi-
gação do imaginário infantil, minis-
trada pelo autor do livro “Brinquedos 
do chão: a natureza, o imaginário e 
o brincar”, Gandhy Piorski, e a outra 
sobre educação musical, ministrada 
pelo consultor Uirá Kuhlmann. 

Escola: território da infância 

Exercendo um papel fundamental, as 
escolas atuam em diferentes aspec-
tos do desenvolvimento das crianças, 
entre os quais figuram, por exemplo, 
o progresso das linguagens motora, 
cognitiva, afetiva e social.

Por isso, incentivar o protagonismo 
infantil por meio de brincadeiras 
e interações apresenta-se como o 
princípio das ações pedagógicas nas 
unidades educacionais administra-
das pela Pró- Saúde.

O trabalho realizado pelos colabora-
dores dos Centros de Educação Infantil 
é embasado pelas legislações vigentes 
e respeito aos princípios éticos e à 
missão, visão e valores da entidade.

As ações pedagógicas são elaboradas 
e desenvolvidas com inspirações na 
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abordagem italiana de Reggio Emilia, 
que nos leva a refletir sobre uma in-
fância criativa, lúdica e saudável, na 
qual a escuta e o reconhecimento das 
múltiplas potencialidades de cada 
criança são observadas e entendidas 
em sua individualidade.

Os estudos são intensificados na 
concepção da primeira infância, 
fundamentada pela pediatra hún-
gara Emmi Pikler, que evidencia tan-
to a relação entre educador e bebê 
como o desenvolvimento por meio 
da autonomia e do brincar livre du-
rante os três primeiros anos de vida.   

Família e Escola: uma relação 
de vínculo e confiança

Atender à criança em sua integralida-
de inclui acolher a família, possibili-
tando um espaço para diálogos e es-
cuta que causam impactos positivos 
no desenvolvimento infantil. 

Os CEIs não poupam esforços e estra-
tégias para nutrir essa relação e for-
talecer a participação das famílias. 
Os colaboradores são constantemen-
te sensibilizados e capacitados para 
acolher e incentivar a cooperação 
durante a jornada de experiências e 
aprendizagens das crianças.

A equipe gestora de cada unidade se 
preocupa em contemplar, no plane-
jamento da rotina, ações que levem 
ao empoderamento, reflexão e com-
partilhamento de responsabilidades, 
transcendendo a relação de confian-
ça e o vínculo afetivo com o trabalho 
desenvolvido, com a equipe e com a 
entidade que, por sua vez, difunde e 
apoia as ações voltadas para a valo-
rização humana. 

Para avaliar o trabalho com 
as crianças e assegurar a 

democratização do espaço 
educacional, utilizamos 

nossa principal ferramenta: 
indicadores de qualidade  

da educação infantil

MOMENTO I - Autoavaliação Institucional MOMENTO II - Elaboração do Plano de Ação MOMENTO III - Fluxograma de demandas
Educação de qualidade é feita por todos
Acreditamos que a melhor maneira de avançar-
mos é ouvindo quem está utilizando o serviço: 
as famílias, educadores e crianças. Com base em 
nove Dimensões, que são discutidas e avaliadas 
em um processo participativo, os indicadores 
contribuem com dados significativos para a me-
lhora da qualidade na educação.

Esse processo é composto por 3 etapas, sendo: 

Qualificação profissional: 
aprimorando os olhares para 
aperfeiçoar as práticas 

Para que possamos avançar nas práti-
cas e propor novas linhas de atuação, 
entendemos o processo de capacita-
ção e formação continuada como uma 
ferramenta potente para o desenvolvi-
mento dos profissionais nos processos 
de aprimoramento profissional. Isso 
porque tais iniciativas possibilitam 
a atualização constante acerca das 
tendências educacionais e de gestão, 
investindo no aprofundamento das 
normativas e diretrizes e assegurando 
os direitos de aprendizagens e desen-
volvimento de bebês e crianças aten-
didas em nossas unidades.

Com o objetivo de construir uma 
gestão cada vez mais ética, eficiente 
e transparente, a Pró-Saúde promo-
ve seminários, encontros e capacita-
ções que fomentam as relações insti-
tucionais, fortalecendo a atuação de 
suas equipes gestoras. 

O planejamento anual contempla 
essa necessidade pela busca de aper-
feiçoamento, assegurando, assim, 
uma prática docente efetiva e sig-
nificativa, que impacta diretamente 
na qualidade das experiências dos 
aprendizados oferecidos às crianças.

Capacitação da área de Controladoria para as diretoras dos CEIs

Diversidade Cultural 
Os CEIs garantem, em seu planejamen-
to, ações educativas que se compro-
metem com a formação de cidadãos 
com senso democrático e não exclu-
dente. Para isso, promovem atividades 
que exaltam as culturas, os hábitos e 
os costumes da nossa sociedade.

O resgate e a valorização da própria 
história das famílias complementam 
as ações, desenvolvendo valores éti-
cos, como dignidade humana, igual-
dade, respeito ao próximo, solidarie-
dade e equidade, fundamentais para 
a boa convivência social.
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Espaço e tempo: um  
mundo de experimentação
Os estudos aprofundados acerca do 
documento “Currículo da Cidade: Edu-
cação Infantil” embasam as propostas 
e ações desenvolvidas no cotidiano 
dos CEIs, fortalecendo as concepções, 
estruturando o planejamento e orien-
tando o percurso pedagógico. 

Em 2019, nossas unidades intensi-
ficaram as propostas voltadas às 
vivências territoriais e às infinitas 
possibilidades proporcionadas pelos 
materiais e jogos heurísticos (heurís-
tico vem da palavra grega “eureca”, 
que significa descoberta).

A partir desse brincar mais simples, 
livre e amplo, a criança se descobre 
e explora o mundo, ampliando sua 
criatividade, ideias e percepções. O 
material utilizado é formado por ob-
jetos naturais, tais como: madeira, 
papel, rolhas, sementes, palha, fibras 
naturais, papelão, entre outros. 

Essa prática possibilita múltiplos be-
nefícios para os bebês e crianças, en-
tre os quais:

 � Desenvolvimento das capacidades 
cognitivas e favorecimento das 
capacidades perceptivas;

 � Consciência das leis da natureza;

 � Incentivo à criatividade;

 � Valores éticos;

 � Benefícios corporais;

 � Benefícios afetivos;

 � Vantagens sociais.

Dessa forma, as unidades destacam-
se na rede pelo trabalho com 
os materiais heurísticos, sendo 
utilizados como referência nos 
grupos de estudos e pesquisas da 
região. Com frequência recebem 
visitas de gestores de outras 
unidades para observação e relatos 
sobre os cases de sucesso.

Criança que se alimenta  
bem cresce saudável 
Apostar na criatividade como forma 
de incentivo a uma alimentação sau-
dável é um desafio permanente nas 
unidades educacionais.

Uma boa alimentação contribui para o 
desenvolvimento das funções sociais 
da criança e melhora o desempenho 
na escola, devido ao papel desempe-
nhado pelos nutrientes nas habilida-
des cerebrais. Nesse contexto, a ali-
mentação entra em lugar de destaque 
na rotina dos CEIs.

Investir em alimentos diversificados e 
de qualidade, propor atividades que 
estimulem as crianças a experimenta-
rem novos sabores e deixar os espaços 
convidativos e aconchegantes são eta-
pas fundamentais para a construção 
de um padrão alimentar adequado. 

Esse processo requer atenção, tem-
po, paciência e persistência!

Rotina de alimentação 
saudável dos CEIs

Era uma casa muito engraçada
Em 2019, o CEI Jardim Eliane mudou 
de cara! Os ambientes internos foram 
completamente reformados, a pintu-
ra foi personalizada, as salas ganha-
ram novos pisos, mobiliários e cor-
tinas, propiciando ambientes mais 
aconchegantes e acolhedores. A co-
zinha recebeu novos revestimentos, 
pisos e armários que deixaram o re-
cinto ainda mais receptivo. Com um 
colorido diferente e um clima afável, 
as famílias e crianças são recebidas 
em um local totalmente favorável às 
novas experiências e aprendizados.

1. Sala de professores
2. Refeitório
3. Sala de Atividades
4. Refeitório

1

2

3 4
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11GESTÃO  
DE PESSOAS
DMA

Em 2019, a diretoria de Gestão de Pessoas avançou 
no propósito de unificar e aperfeiçoar processos 
e práticas da área. Sendo assim, sua política traz 
como alicerces o Planejamento e Desenvolvimento 
Organizacional, Desenvolvimento de Pessoas, bem 
como a Operação e Serviços de Recursos Humanos, 
balizados pelos princípios de integridade.

Motivada pela busca constante por tro-
ca de conhecimentos, novas experiên-
cias, valorização interna e engajamento, 
entre os projetos, desenvolvidos, im-
plantados ou em fase de implantação, 
de destaque ao longo do ano estão:

 � Reestruturação do  
modelo de recrutamento e 
seleção corporativa;

 � Reestruturação do modelo  
de Núcleo de Educação 
Permanente Corporativo;

 � Aquisição da plataforma  
de Ensino a Distância;

 � Aplicação da primeira Pesquisa de 
Clima Organizacional Corporativa;

 � Padronização da Avaliação  
de Competências;

 � Implantação do Sistema de 
Controle de Ocorrências em 
Administração de Pessoal;

 � Implantação do portal RH-TOTVS 
em todas as unidades;

 � Implantação do portal Sisqual  
na Sede Administrativa.

Vale ressaltar que tais projetos, so-
mados a outras ações traçadas no 
período, corroboram com o principal 
objetivo estabelecido por esta dire-
toria desde sua criação: o aprimo-
ramento contínuo em benefício do 
avanço organizacional.
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Capacitações e treinamentos
Sendo a humanização e o conhecimento as bases con-
dutoras dos serviços realizados pela Pró-Saúde, a práti-
ca de treinamentos visa não só aperfeiçoar, como con-
solidar a cultura de educação permanente. 

Norteando-se pela missão institucional que prima pela 
excelência assistencial, os treinamentos têm por finali-
dade desenvolver os profissionais, capacitando-os para 
atuar alinhados às normas e processos e habilitando-os 
frente aos desafios inerentes às suas respectivas carreiras.

Para tanto, somente em 2019, por exemplo, a instituição 
aplicou mais de 20.338 treinamentos.

Capacitações 2019

Região Sul e  
Sudeste 

Norte e  
Nordeste Centro-Oeste

Ano 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Capacitação Interna 270 411 16476 15163 _ _

Capacitação Externa 94 97 9352 629 _ _

Total 2382 2527 27846 17811 _ _

1 3

2

Treinamentos ministrados no: 1. Hospital Materno-Infantil de Barcarena | 2. SAMU | 3. Hospital Estadual Getúlio Vargas

Contratações

Regime de Contratação 
Região Sul e Sudeste Norte e Nordeste Centro-Oeste

Ano 2018 2019 2018 2019 2018 2019

CLT 7.235 6.111 7.736 7.354 501 605

Estagiário 27 23     

Jovem Aprendiz 166 120 187 184 9 18

Terceirizados       

Índice de Rotatividade 
Demitido

Região Sul e Sudeste Norte e Nordeste Centro-Oeste

Ano 2018 2019 2018 2019 2018 2019

< 30 anos 522 800 568 503 2 29

> 51 anos 211 605 121 61  10

31 a 50 1.387 2.559 1.139 752 6 28

Admitido 

Região Sul e Sudeste Norte e Nordeste Centro-Oeste

Ano 2018 2019 2018 2019 2018 2019

< 30 anos 604 308 888 784 41 58

> 51 anos 85 64 41 12 1 3

31 a 50 1.002 514 797 574 36 59

Gênero

Região Sul e Sudeste Norte e Nordeste Centro-Oeste

Ano 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Feminino 5.111 4.219 5.571 5.349 368 446

Masculino 2.317 2.035 2.352 2.189 142 177

* Etnia

Região Sul e Sudeste Norte e Nordeste Centro-Oeste

Ano 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Amarela 137 87 77 40 1 1

Branca 2.177 1.911 1.033 967 22 44

Indígena 1  8 7 208 207

Não Informada 4 5 21 15  1

Negra 1.225 888 801 440 271 271

Parda 3.884 3.363 5.983 6.069 8 99

Contratações
Sempre em busca de refor-
çar, acompanhar e promover 
ações direcionadas à evolu-
ção de seu quadro de profis-
sionais, a Pró-Saúde monito-
ra constantemente os índices 
de contratação, rotatividade 
e perfil de seus colaborado-
res, conforme apontam os 
dados a seguir.

20.338
treinamentos

mais de
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Saúde e segurança do trabalho
DMA, LA5 e LA6

A importância do departamento de 
Engenharia de Segurança do Tra-
balho é demonstrada via diversos 
programas implementados para am-
pliar e manter a qualidade de vida e 
saúde ocupacional de todos os nos-
sos colaboradores. 

Em relação às ações desenvolvidas, 
alguns programas que se destacam 
na preservação do ambiente de tra-
balho são:

 � Comissão Interna de  
Prevenção de Acidentes  
(CIPA) - atua em parceria com 
o SESMT acerca de questões 
relacionadas à segurança  
do colaborador, realizando 
reuniões mensais sobre ações 
preventivas e corretivas para 
redução de acidentes e  
doenças ocupacionais.

 � Programas de Prevenção 
dos Riscos Ambientais - visa 
preservar a saúde e integridade 
física dos colaboradores por 
meio do reconhecimento e 
antecipação dos riscos existentes 
no ambiente de trabalho com o 
objetivo de mitigá-los. 

 � Campanhas de vacinação e 
exames periódicos - conjunto 
amplo de ações voltadas à boa 
gestão da saúde, privilegiando 
o instrumental clínico-
epidemiológico na abordagem 
entre saúde e trabalho.

Além disso, também desenvolvemos 
treinamentos periódicos, como en-
contros profissionais, palestras e pro-
gramas de prevenção a doenças ocu-
pacionais e acidentes de trabalho.

Aliás, treinamentos direcionados aos 
colaboradores das filiais Pró-Saúde, 
com abordagem de diversos temas, 
é uma estratégia focada também na 
redução do índice de acidentes. Prova 
disso é a queda significativa no nú-
mero de casos registrados nas prin-
cipais unidades administradas pela 
instituição no comparativo de 2018 
com 2019.

Abaixo, seguem os indicadores que 
evidenciam a importância da atuação 
do SESMT em nossas unidades.

1. SIPAT HEUE | 2. SIPAT HMUE

1

2

Acidente do Trabalho
Região Sul e Sudeste

Unidade 2018 2019

Sede Administrativa 1 1

CEI Jd. Eliane 0 0

CEI São Jorge 0 0

CEI Lageado 0 2

Unica Fisioterapia 0 0

UPA Corasi Alves de Andrade 3 2

Instituto do Cérebro 5 4

UBS Alto do Ipiranga 0 0

CEI Santa Rita 2 0

Hospital Estadual de Urgência e Emergência 81 41

CAPS Mogi * 1

Região Norte e Nordeste

Unidade 2018 2019

Yutaka Takeda 16 12

Porto Trombetas 0 0

Hospital 5 de Outubro 4 4

Hospital Regional Público do Sudeste do Pará 29 30

Hospital Regional do Baixo Amazonas 81 52

Hospital Bom Pastor 2 0

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 50 30

Hospital Público Estadual Galileu 8 11

Hospital Oncológico Infantil 16 8

Hospital Público da Transamazônica 9 11

Hospital Materno-Infantil Barcarena Materno-Infantil * 16

Centro-Oeste

Unidade 2018 2019

Hospital São Luiz de Cáceres 19 14

Percentual de colaboradores representados em comitês formais de saúde e segurança

2018 2019

Comitê da NR32   

CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 300 272

* Hospitais assumidos em dezembro de 2018
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Doenças Ocupacionais
Região Sul e Sudeste

Unidade 2018 2019

Sede Administrativa 0 0

CEI Jd. Eliane 0 0

CEI São Jorge 0 0

CEI Lageado 0 0

Unica Fisioterapia 0 0

UPA Corasi Alves de Andrade 0 0

Instituto do Cérebro 1 0

UBS Alto do Ipiranga 0 0

CEI Santa Rita 0 0

Hospital Estadual de Urgência e Emergência 0 0

CAPS Mogi * 0

Região Norte e Nordeste

Unidade 2018 2019

Yutaka Takeda 0 0

Porto Trombetas 0 0

Hospital 5 de Outubro 1 1

Hospital Regional Público do Sudeste do Pará 0 1

Hospital Regional do Baixo Amazonas

Hospital Bom Pastor 0 0

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 0 0

Hospital Público Estadual Galileu 0 3

Hospital Oncológico Infantil 0 0

Hospital Público da Transamazônica 1 0

Hospital Materno-Infantil Barcarena * 0

Centro-Oeste

Unidade 2019 2019

Hospital São Luiz de Cáceres 0 0

* Hospitais assumidos em dezembro de 2018

Treinamentos
Os treinamentos têm como intuito proporcionar aos co-
laboradores os conhecimentos técnicos necessários para 
o desenvolvimento de suas atribuições, respondendo aos 
objetivos organizacionais e tornando os profissionais mais 
produtivos, criativos e inovadores.

Com foco na excelência do atendimento, tal trabalho de 
orientação e conscientização se torna a base para a cons-
trução da cultura de segurança da Pró-Saúde, promovendo 
a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Em 2019, por meio do Programa “Capacita RH Pró-Saúde” 
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, tendo em 
vista gerenciar e padronizar procedimentos e adoção de 
melhores práticas em segurança do trabalho.

Região Sul e Sudeste

Unidade
2018 2019

Qt. de capacitações Hora/treinamento Qt. de capacitações Hora/treinamento

Sede Administrativa 320 10 300 191,2

CEI Jd. Eliane 24 8 37 17

CEI São Jorge 24 8 36 15

CEI Lageado 32 8 51 17

Unica Fisioterapia 38 53 86 35

UPA Corasi Alves  
de Andrade 471 39 150 246

Instituto do Cerebro 289 88,5 818 2036

UBS Alto do Ipiranga 38 53 32 50

CEI Santa Rita 34 8 48 19

Hospital Estadual de 
Urgência e Emergência 319 80,5 1473 5487

CAPS Mogi * * 31 32
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Região Norte e Nordeste

Unidade
2018 2019

Qt. de capacitações Hora/treinamento Qt. de capacitações Hora/treinamento

Yutaka Takeda 559 739 685 852

Porto Trombetas 1108 156 873 177

Hospital 5 de Outubro 412 58 718 669

Hospital Regional Público 
do Sudeste do Pará 2302 154 1844  

Hospital Regional do  
Baixo Amazonas 1761 77 609 120,4

Hospital Bom Pastor 17 24 121 18

Hospital Metropolitano  
de Urgência e Emergência 1603 350 4290 152,5

Hospital Público  
Estadual Galileu 1256 35 463 6

Hospital Oncológico  
Infantil Octávio Lobo 1480 43 1103 123

Hospital Público da  
Transamazônica 1283 3136 1232 104

Hospital Materno-Infantil 
Barcarena * * 2863 177,21

Região Norte e Nordeste

Unidade
2018 2019

Hospital São Luiz  
de Cáceres

*Hospitais assumidos em dezembro de 2018
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12 GESTÃO 
AMBIENTAL

Para 2020, a unificação das unidades 
e tecnologia estará ainda mais pre-
sente, com a criação do Game Inte-
rativo na Sede Administrativa, que 
trará conteúdo e conhecimento, além 
de uniformizar as métricas de indica-
dores e documentos emitidos.

Uma das diretrizes presentes na Polí-
tica Ambiental da Pró-Saúde, sem dú-
vida, é promover a melhoria contínua 
de processos e serviços prestados 
pela instituição, considerando a qua-
lidade ambiental em seus resultados.

A Pró-Saúde, em consonância com seus valores institucionais, 
mantém o compromisso de alicerçar suas práticas corporativas 
ao desenvolvimento sustentável. Para tanto, com base 
nas boas práticas de Governança Corporativa, em 2019 os 
documentos passaram a ser padronizados na mantenedora, 
sendo repassados para as unidades nas quais ela atua ao 
longo de 2020. Vale ressaltar que tal iniciativa tornou-se viável 
em virtude da implantação de sistemas capazes de integrar 
toda a documentação.  

Uma das diretrizes presentes  
na Política Ambiental da  
Pró-Saúde, sem dúvida, é 
promover a melhoria contínua 
de processos e serviços 
prestados pela instituição, 
considerando a qualidade 
ambiental em seus resultados

Tais primícias, inclusive, são corro-
boradas por meio de ações realiza-
das em nossas unidades próprias, 
gerenciadas, Centros de Educação 
Infantil (CEIs) e Sede Administrativa.
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Sede Administrativa
Em 2019, a Sede Administrativa man-
teve seu certificado na ISO 14001:15 
e deu início a ações de Controle de 
Emissões Atmosféricas, no Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, com uma 
pesquisa para identificar o total de 
emissões realizadas por parte dos 
colaboradores no trajeto Casa-Pró-
-Saúde/Pró-Saúde – Casa.

1

2

Indicadores
Desempenho ambiental em 2019, considerando os con-
sumos e descartes das unidades hospitalares próprias e 
administradas, Sede Administrativa e CEIs:

Consumo de Energia (MWh)

Unidades Próprias 5.410

Unidades Administradas 22.619

Sede Administrativa 192

Centros de Educação Infantil 72

Total 28.293

Consumo de Água (m³)

Unidades Próprias 128.743

Unidades Administradas 284.656

Sede Administrativa 1.431

Centros de Educação Infantil 32.398,16

Total 447.228

1. Encerramento da Auditoria 
Externa de Manutenção da ISO 

14001.05 na Sede Administrativa
2. Dados de emissão de CO2 

da Sede Administrativa, 
demonstrados no  

Dia do Meio Ambiente

Consumo de Diesel (l)

Unidades Próprias 6.489

Unidades Administradas 96.359

Sede Administrativa 140

Centros de Educação Infantil* 0,00

Total 102.988

* CEIs não fazem uso de fontes de  
energias não renováveis
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Os resíduos gerados na Pró-Saúde foram classificados em 
dois segmentos: 

Comuns: resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, com 
destinação para aterro ou reciclagem;

Infectantes: resíduos oriundos das atividades hos-
pitalares que possam causar danos à saúde e/ou ao  
meio ambiente.

Resíduos Comuns (ton.), Recicláveis  
e Orgânicos

Unidades Próprias 113

Unidades Administradas 1.271

Sede Administrativa 8

Centros de Educação Infantil* 0,00

Total 1.393

*CEIs não contemplados no levanta-
mento; resíduo comum gerado nas 

unidades é recolhido diretamente pela 
rede pública municipal, devido a par-

ceria de administração.

Resíduos Infectantes (ton.)

Unidades Próprias 84

Unidades Administradas 519

Sede Administrativa** 0

Centros de Educação Infantil** 0,00

Total 603

** Sede Administrativa e CEIs não 
geram resíduos infectantes.

Emissões em toneladas métricas de CO2 equivalente (tCO2e)

Escopo 1 Escopo 2 (abordagem 
por “localização”)

Escopo 2 (abordagem por 
“escolha de compra”) Escopo 3

6.506,750 tCO2e 2.599,223 tCO2e - 53.762,113 tCO2e

Gases de Efeito Estufa
Em 2019, a Pró-Saúde deu início ao 
controle da emissão de gases do 
efeito estufa pela Sede Administrati-
va, considerando o seguinte escopo:

O Hospital Público 
Galileu recebeu, 
em 2019, um 
reconhecimento pelas 
ações realizadas nos 
anos de 2016 e 2017, 
com redução de 46,6 
tCO2e no período

ESCOPO 1
 � Combustão estacionária:  

óleo diesel utilizado no gerador 
da Sede Administrativa e 
unidades hospitalares próprias 
e administradas;

 � Emissões Fugitivas: aparelhos  
de ar-condicionado instalados 
na Sede Administrativa.

ESCOPO 2: 
 � Energia Elétrica: consumo 

de energia comprada da 
concessionária da Sede 
Administrativa, unidades 
hospitalares e CEIs.

ESCOPO 3:
 � Resíduos Sólidos: geração 

de resíduos sólidos comuns 
enviados para aterro e 
reciclagem pela Sede 
Administrativa, unidades 
hospitalares e CEIs.

 � Viagens a negócio: considerando 
todas as viagens realizadas 
em 2019 por trechos, como 
deslocamento casa – trabalho; 
valor aproximado com base 
na primeira campanha 
realizada sobre as emissões 

de CO2 na Sede Administrativa, 
considerando o uso de  
veículos flex com gasolina/ano 
2015 (média).

Para 2020, a ideia é expandir tal 
acompanhamento para todas as uni-
dades, incluindo os CEIs, empregan-
do ações para monitorar os ganhos 
em redução de emissões atingidos 
pela Pró-Saúde.
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1. Alunos do 
 CEI Lageado em 
visita ao aterro 
Sanitário CTL; ação 
visa promover 
a educação 
ambiental para a 
formação cidadã

2. Alunos do CEI 
Lageado participam 
de atividades de 
conscientização 
durante visita  
ao Aterro

3. Crianças 
atendidas pelo 
CEI Santa Rita 
construindo 
brinquedos 
com materiais 
recicláveis

1

2

2

33

1. Equipe do Hospital 05 de 
outubro palestrando sobre a 
importância da destinação 
adequada do óleo de cozinha

2. Oficina sustentável realizada 
pelo Hospital Público Galileu com 
alunos de escola pública de Ariri, 
em Belém (PA)

3. Latas reutilizadas no Programa 
Cultivando o Amor realizado pelo 
Hospital Público Transamazônica

1

Centros de Educação Infantil Unidades de Saúde
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13
DESEMPENHO  
FINANCEIRO 
EC1 

RESUMO DADOS ECONÔMICOS - Exercício 2019

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

R$ 1.040.861 

R$ 1.038.650 

R$ 448.973  

R$ 281.096 

R$ 161.176 

R$ 24.924 

R$ 122.481  

 R$ 2.211 

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

Valores expressos em milhares de reais 

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Circulante

Não Circulante

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

Circulante

Não Circulante

Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO

R$ 901.230

R$ 171.736 

R$ 1.072.966

R$ 808.291 

R$ 125.037

R$ 139.638

R$ 1.072.966 

2019

1,11

1,10

1,15

0,87

Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente

David Martins Ferreira
 Contador Geral 

CRC nº 1SP 195.413/O-2 

Rogério Pontes Andrade
Diretor Corporativo Administrativo Financeiro 
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14
SOBRE O  
RELATÓRIO

Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Estratégia e Análise G4-1  Mensagem do Presidente 6

Perfil  
Organizacional 

G4-3  Nome da organização 8

G4-4  Principais marcas, produtos e/ou serviços 16

G4-5  Localização da sede da organização 8

G4-6  Países onde estão as principais unidades de operação ou as mais relevantes para os 
aspectos da sustentabilidade do relatório 10

G4-7  Natureza jurídica da organização 17

G4-8  Mercados em que a organização atua 16

G4-9  Porte da organização Grande porte 

G4-10  Número total de empregados, discriminados por contrato de trabalho e gênero 127

G4-11  Percentual de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva 127

G4-12  Descrição da cadeia de fornecedores da organização 49

G4-13  Mudanças significativas ocorridas em relação ao porte, estrutura, participação acio-
nária ou cadeia de fornecedores 28

G4-14 Descrição de como a organização adota a abordagem ou princípio da precaução 36

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econô-
mico, ambiental ou social 43

G4-16 Participação em associações e organizações 20

Aspectos Materiais 
e Limites

G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras da organização 129

G4-18 Processo de definição de conteúdo do relatório O conteúdo foi definido com 
base no  Brazilian-Portuguese-

-G4-Part-One

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

O relatório apenas respondeu 
as informações de conteúdo 

padrão e alguns indicadores de 
conteúdo especifico; não foram 
utilizados os princípios para de-
finição do conteúdo da diretriz 
GRI: Inclusão dos Stakeholders, 
Contexto da Sustentabilidade, 
Materialidade e Completude. 

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 2019

G4-29 Data do relatório mais recente (se houver) 2018

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual 

G4-31 Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu conteúdo. filantropia@prosaude.org.br

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

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

Governança G4-34 Estrutura de governança da organização 28

Ética e Integridade G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização 42

Conteúdo geral
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Econômico

Social

Ambiental

Metodologia
O Relatório Institucional 2019 da Pró-
-Saúde foi construído por diversas 
áreas para apresentar os principais 
avanços e desafios da entidade nos 
âmbitos ambiental, socioeconômico 
e financeiro. 

Esta publicação foi elaborada con-
siderando o conjunto de princípios, 
protocolos e indicadores desenvol-
vidos pela rede de sustentabilidade 
Global Reporting Initiative (GRI), e 
refere-se ao período de 1º de janeiro 
de 2019 a 31 de dezembro de 2019. 

A Pró-Saúde atribui ao 
Relatório Institucional a 
mesma utilidade e seriedade 
dos relatórios e balanços 
financeiros, conferindo-lhe a 
condição de documento que 
presta conta das atividades 
da organização no exercício 
de 2019

ECONÔMICO 

Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Desempenho Econômico EC1 Valor econômico direto 
gerado e distribuído 142

AMBIENTAL 

Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Energia EN3 Consumo de energia 
dentro da organização 137

Água EN8 Total de água retirada 
por fonte 137

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

137

SOCIAL 

Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Práticas trabalhistas 

DMA Forma de gestão 124

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

127

Saúde e Segurança no Trabalho 

DMA Forma de gestão 128

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

128

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

128

Aspecto Sociedade
SO1  Programas de  
engajamento com a  
comunidade local

100

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO

Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Aspecto: Rotulagem de Produtos e Serviços

G4-PR5 Resultados de 
pesquisas de satisfação 
do cliente

59

G4-PR1 Percentual das 
categorias de produtos  
e serviços significativas 
para as quais são avaliados 
impactos na saúde e 
segurança na busca  
por melhorias

66

Conteúdo Específico 
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15
FICHA  
TÉCNICA
G4-34

DIRETORIA ESTATUTÁRIA
presidente
Dom Eurico dos Santos Veloso

1º vice-presidente
Monsenhor Doutor Antônio Robson Gonçalves 

2º vice-presidente
Me. Dom Hugo da Silva Cavalcante

tesoureiro
PhD Monsenhor André Sampaio de Oliveira

vice-tesoureiro
Cônego Doutor Luís Celso de Souza Biffi

secretário
Monsenhor Doutor José Gomes de Moraes

vice-secretário
Me. Pe. Simão Stock Miguel

DIRETORIA EXECUTIVA
diretor executivo-geral 
Miguel Paulo Duarte Neto

diretor corporativo administrativo e financeiro 
Rogério Pontes Andrade

diretor corporativo de gestão de pessoas 
Jocelmo Pablo Mews

diretor corporativo de rel. institucionais e filantropia 
Wagner A. Portugal

diretor corporativo de operações 
Danilo Oliveira da Silva

diretor corporativo jurídico 
Ana Cristina Fischer Dell’Oso

diretor corporativo médico 
Fernando Mallet Soares Paragó

diretor corporativo de suprimentos de ti 
Eduardo Menezes

COORDENAÇÃO GERAL
filantropia
Regina Victorino

comunicação
Georgia Rodrigues

marketing 
Edson Fonseca

PRODUÇÃO
tráfego de informações
Ariane Campos e Paula Melo

revisão
Michelly Siqueira

projeto gráfico 
Jacqueline Hamine

apoio 
Guilherme Damaceno, Luiz D’Avila 
Cabral e Nicole Ingrid Silva
 
fotografia 
Arquivo Pró-Saúde e Bancos  
de imagens Adobe Stock,  
Pixabay e Unsplash
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