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Mensagem  
Do Presidente
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Preservar a missão e os valores cristãos em defesa da vida dos brasileiros 
que mais precisam, mantendo a Pró-Saúde alinhada às melhores práticas de 
gestão tem sido um desafio alcançado ano a ano pela entidade, desde sua 
criação, em 1967. 

Em 2018, entre as ações apresentadas neste Relatório Institucional, duas repre-
sentam um grande passo na sustentabilidade dos trabalhos realizados pela Pró-
-Saúde: a implantação da Governança Corporativa e o Programa de Integridade, 
com foco em práticas anticorrupção. Tratam-se de iniciativas que impactam po-
sitivamente na rotina de todos os 16 mil colaboradores que atuam na Pró-Saúde.

Assim, a perenidade de entidades filantrópicas depende de dois esforços igual-
mente importantes: a preservação de sua natureza institucional e a profissio-
nalização do trabalho desenvolvido. No caso da Pró-Saúde, temos a missão de 
cuidar da saúde dos brasileiros, com a promoção de serviços humanizados e de 
qualidade, assim como o trabalho social realizado na área de educação infantil.

Estarmos atentos às práticas que reforçam nosso compromisso é fortalecer a nos-
sa conexão católica com Deus. A saúde, assim como a educação, é a base que 
permite as pessoas realizarem seus sonhos de uma vida plena e feliz. A própria 
existência de Jesus mostra o quanto a promoção da solidariedade é importante 
para as pessoas. Que possamos seguir cada vez mais fortalecidos em nosso com-
promisso de realizar, na prática, ações inspiradas na passagem de Jesus entre nós.

Dom Eurico dos Santos Veloso
Arcebispo Emérito de Juiz de Fora (MG)
Presidente da Pró-Saúde

Muitas conquistas, 
novos desafios
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02
Perfil organizacional
G4-3
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A Pró-Saúde é uma das maiores instituições filantrópicas de gestão de serviços de 
saúde e administração hospitalar do Brasil.

Atua por meio de contratos de gestão com entes públicos e privados, regulamen-
tados por legislações federal, estadual e municipal.

Reconhecida de utilidade pública por meio de decretos municipais e estaduais, 
a Pró-Saúde exerce a gestão direcionada por seus princípios organizacionais, go-
vernança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

Seu trabalho de inteligência visa promover a qualidade e a humanização dos ser-
viços realizados, a sustentabilidade das unidades sob gestão e o reconhecimento 
das pessoas atendidas.

Tendo atuado em Estados de todas as regiões do Brasil — desde grandes cen-
tros urbanos a comunidades indígenas localizadas em áreas remotas —, é uma 
das instituições beneficentes que se dedica a entender a realidade sociocultu-
ral dos brasileiros.

Com uma história construída a partir da ampla experiência católica de trabalho 
social, a Pró-Saúde também realiza a gestão de unidades educacionais e de pro-
jetos sociais, tendo como foco o desenvolvimento das pessoas e a defesa da vida.

São mais de 50 anos de experiência em prol da profissionalização da gestão de 
serviços educacionais e de saúde, alcançando resultados de impacto positivo na 
vida de milhões de brasileiros.

VALORES 
INSTITUCIONAIS

Solidariedade Humanização Sustentabilidade Qualidade Integridade
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Mapa de atuação da Pró-Saúde
G4-6 e G4-17
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Serviços realizados no  
País por perfil de unidade

 » Hospitais

 » Unidades Básicas de Saúde

 » UPAs 24h (Unidades de Pronto Atendimento)

 » SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

 » Unidade Clínica de Fisioterapia e Reabilitação

 » Pronto-Socorro

 » Pronto Atendimento

 » Centros de Educação Infantil

13  HOSPITAIS 
GESTÃO

6  HOSPITAIS 
PRÓPRIOS

3 UPAs 2 UNIDADES 
BÁSICAS DE 
SAÚDE (UBS)

1  CLÍNICA DE 
FISIOTERAPIA  
E REABILITAÇÃO

4 CENTROS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL

1 SAMU

1 PRONTO-SOCORRO

1 PRONTO ATENDIMENTO
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Missão, Visão e Valores
G4-56

NOSSA MISSÃO
Promover soluções na área da Saúde, Educação e Assistência So-
cial, primar pela excelência assistencial e integridade, centradas 
nos princípios cristãos para a melhoria dos serviços públicos.

NOSSA VISÃO
Ser líder em gestão hospitalar de saúde pública, reconhecida 
pela qualidade e segurança assistencial e referência em integri-
dade e sustentabilidade das práticas institucionais.

VALORES
Humanização
Cuidado centrado nas pessoas, estabelecendo vínculos fraternos 
para usuários e 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.
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Política Ambiental

A Pró-Saúde atua comprometida com os princípios da gestão ambiental por meio 
de uma política institucional que promove as seguintes diretrizes para seus co-
laboradores:

 » Prevenir a poluição e riscos ambientais decorrentes de suas atividades a fim 
de proteger o meio ambiente;

 » Mitigar os seus impactos ambientais significativos;

 » Utilizar com eficiência os recursos naturais;

 » Realizar a gestão de resíduos sólidos aplicando os conceitos de redução, re-
ciclagem e reúso;

 » Praticar e difundir os conceitos de Gestão Ambiental a todos os colaboradores;

 » Promover a melhoria contínua dos processos, serviços prestados pela Institui-
ção e seus resultados, visando a qualidade ambiental;

 » Buscar a melhoria contínua de seu desempenho ambiental por meio de aná-
lise e avalição periódica dos indicadores;

 » Cumprir as legislações pertinentes às suas atividades;

 » Divulgar os resultados alcançados no atendimento aos compromissos am-
bientais.

História

LINHA DO TEMPO 
A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu 
tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário 
para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam 
pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão pro-
fissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração 
Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição. Conheça os principais 
momentos da história da Pró-Saúde.
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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
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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. 
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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).

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).

2010

2013

2014
2015
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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.

Conquista a ONA 2 para o 
Hospital Municipal de Mogi 
das Cruzes (SP), 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.

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).

2017

2016

2018
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Serviços e produtos da Pró-Saúde 
G4-4, G4-8 

A inteligência é o principal ativo da Pró-Saúde e está presente em todas as etapas 
da gestão. Ela segue as diretrizes estabelecidas pela Governança Corporativa e 
pela Política de Integridade da organização. A inteligência em gestão da Pró-Saú-
de também é aplicada ao cumprimento das cláusulas contratuais e ao plano de 
trabalho estabelecido pelo ente.

A Entidade possui especialistas altamente qualificados que atuam, corporativa-
mente, em benefício das unidades administradas, planejando estratégias, moni-
torando os indicadores de qualidade, o cumprimento da legislação e das cláusulas 
contratuais, ao mesmo tempo em que estimula a troca de experiências exitosas 
entre as unidades administradas por todo o País.

A gestão da Pró-Saúde em unidades administradas é realizada em três fases: im-
plantação, operação e encerramento. Em cada etapa, há uma equipe especializa-
da e experiente que conduz o processo.

Para alcançar resultados diferenciados em seu segmento de atuação, a Pró-Saúde 
utiliza os avançados sistemas existentes no mercado para processamento, seguran-
ça, integração e análise de dados. Com base em sua expertise, desenvolveu uma 
tecnologia própria de análise de desempenho, que avalia os processos internos 
para compor indicadores precisos de qualidade. Essas informações são decisivas 
no processo que garante a sustentabilidade das atividades o que possibilita a ob-
tenção de certificados. nacionais e internacionais de qualidade assistencial.

Por isso, a Pró-Saúde investe no desenvolvimento de seu maior patrimônio: pes-
soas. A entidade reúne um quadro de administradores hospitalares do País, além 
de equipes técnica e assistencial altamente qualificadas — reforçando a tradição 
de origem e sua visão de futuro: a gestão qualificada para a excelência assisten-
cial ao paciente.

No contexto em que atua, a instituição desenvolveu um portfólio de soluções 
disponível para os mercados público e privado:

 » Gestão Hospitalar

 » Central de Compras

 » Estudo de viabilidade para serviços de saúde

 » Diagnóstico e Assessoria em Saúde Pública

 » Consultoria para Serviços de Saúde

 » Programa para Excelência em Gestão e Serviços de Saúde

 » Assessoria em Processo de Contratação de OSS

 » Assessoria ao Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente

 » Treinamento e Capacitação de Profissionais
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 » Assessoria em Serviços de Saúde

 » Gestão de Serviços de Saúde Privados

 » Programa de Saúde Corporativo

CONSULTORIAS PARA 
SERVIÇOS DE SAÚDE

PROGRAMA DE  
SAÚDE CORPORATIVO

ASSESSORIA EM 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO  

DE ORGANIZAÇÃO  
SOCIAL DE SAÚDE

DIAGNÓSTICO E 
ASSESSORIA EM  
SAÚDE PÚBLICA

ASSESSORIA EM  
SERVIÇOS DE SAÚDE

GESTÃO DE SERVIÇOS  
DE SAÚDE PRIVADOS

CENTRAL DE  
COMPRAS

TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÃO

ASSESSORIA AO  
NÚCLEO DE QUALIDADE 

E SEGURANÇA DO 
PACIENTE

PROGRAMA PARA  
A EXCELÊNCIA EM  

GESTÃO EM SERVIÇOS  
DE SAÚDE

ESTUDO DE  
VIABILIDADE PARA 

SERVIÇOS DE SAÚDE

EXCELÊNCIA
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Integridade
G4-15

O relacionamento da Pró-Saúde com seus stakeholders é pautado nas boas prá-
ticas de Governança Corporativa, que além do Código de Ética e de Conduta e 
da Política de Integridade e Anticorrução instituiu outras normas que balizam, 
reforçam e dão segurança jurídica à missão de articular estratégias para esta-
belecer parcerias e identificar oportunidades para o desenvolvimento de outras 
atividades, a fim de atender aos objetivos da Instituição e consolidar sua imagem 
no mercado em que atua.

As diretrizes definidas pela alta direção da Pró-Saúde são realizadas, na prática, 
por meio de um planejamento estratégico elaborado por todo o corpo de gesto-
res e diretores corporativos, e contém metas de curto, médio e longo prazo. Este 
processo é permanentemente monitorado e revisto pelo corpo diretivo — e apro-
vado pela Diretoria Estatutária.

As boas práticas que garantem integridade da gestão, construídas ao longo 
de vários meses de estudos pela Pró-Saúde, foram implementadas em 2018.

Esse avanço contribuiu significativamente para o aperfeiçoamento da revisão dos 
fluxos e documentos, dos processos internos, do mapeamento e consequente-
mente da mitigação dos riscos a eles associados. Também impactou, positiva-
mente, no aprimoramento das relações com os stakeholders por meio dos des-
dobramentos das metas definidas em planejamento estratégico.

Os fundamentos que compõem a gestão da Pró-Saúde estão presentes em todas 
as etapas da realização dos processos internos — desde o desenvolvimento con-
ceitual dos serviços prestados até sua disponibilização para a sociedade.

 

Governança 
Corporativa

Boas práticas 
de integridade
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Potencial interno
Com 16 mil colaboradores atuando em todas regiões do País, a Pró-Saúde tem nas 
pessoas seu principal ativo. Trabalhar na Pró-Saúde é cumprir uma missão social 
em benefício de milhares de brasileiros que buscam, diariamente, por serviços de 
saúde e de educação eficientes e de qualidade. Esse é um importante diferencial 
entre os nossos colaboradores, que atuam de Norte a Sul do País. 

Por isso, durante os mais de 50 anos de história, a Pró-Saúde aprendeu que a 
qualificação é um valor fundamental do capital humano que compõe a Entidade. 

Por meio de seu sistema de Governança Corporativa, com destaque para o Código 
de Ética e de Conduta, a Pró-Saúde promove a igualdade de direitos e de opor-
tunidades, o respeito, o bem-estar e a segurança laboral dos colaboradores no 
exercício de suas atividades. Também estimula o ingresso de PCDs (Pessoas Com 
Deficiência) ao mercado de trabalho e valoriza a diversidade. 

Foto ilustrativa/Pixabay

Potencial externo
Na Pró-Saúde, a identificação de oportunidades e a prospecção de novas parce-
rias é pautada no respeito às diretrizes contidas na Política de Relacionamento 
com o Cliente, na Política de Apoio Institucional e nas demais normas que nor-
teiam as atividades da Entidade. Tratam-se de instrumentos que buscam amparo 
científico alcançado por meio de pesquisas de mercado regulares. Esse trabalho 
resulta em uma série de informações de uso estratégico que define o foco de 
prospecção da Pró-Saúde, assim como a atualização de seu portfólio de serviços. 
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Planejamento de novas oportunidades 
G4-4, G4-7 

Planejamento Estratégico

Este trabalho visa localizar e identificar oportunidades na área de saúde e de-
senvolver projetos que possam gerar contratos que contribuem para sustenta-
bilidade da Pró-Saúde. Uma equipe corporativa de profissionais produz estudos 
de viabilidade nas áreas financeira, assistencial e administrativa, cumprindo as 
seguintes etapas de análise:

 » Licitação;

 » Qualificação;

 » Estudo de Viabilidade;

 » Diagnóstico;

 » Cotação;

 » Implantação;
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LICITAÇÃO
É o procedimento administrativo formal que define a contratação de serviços ou 
aquisição de produtos pelos entes da Administração Pública direta ou indireta. O 
processo é regulado por meio das leis 8.666/93 e 10.520/02, que determinam uma 
série de exigências de participação.

QUALIFICAÇÃO
A Organização Social é uma qualificação, um título jurídico, que a Administração 
concede a uma Instituição privada, sem fins lucrativos, que a habilita celebrar 
contrato de gestão com municípios e estados. Tal qualificação garante benefícios 
junto ao Poder Público (dotações orçamentárias, isenções fiscais entre outros), 
que estimulam o cumprimento de suas atribuições em benefício da sociedade.

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 res-
pectivos resultados. É um instrumento fundamental para o processo decisório 
da organização.

No contexto econômico atual, as empresas buscam, constantemente, o equilíbrio 
financeiro, visando a redução e o controle dos gastos. Com isso, um dos desafios 
da equipe técnica de Planejamento é prover uma gestão de custos eficiente a fim 
de garantir a sustentabilidade das unidades sob gestão da Entidade.

DIAGNÓSTICO
A equipe de consultoria avalia, entre outros itens, a planta física, instalações, 
gestão de pessoas, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, capacidade 
instalada, fluxos internos, análise econômica e cumprimento de normas e exigên-
cias legais. Este trabalho não tem caráter de auditoria. Trata-se de uma avaliação 
integral da Instituição capaz de fornecer informações detalhadas que contribui 
para a tomada de decisão assertiva no desenvolvimento de suas atividades.

COTAÇÃO
A cotação é realizada pela consultoria de Projetos Econômico/Financeira da Ins-
tituição e se baseia nos custos operacionais de unidades sob gestão que são 
compatíveis com o perfil assistencial do serviço que está sendo cotado.
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IMPLANTAÇÃO
Realizar a estruturação e o suporte técnico, administrativo e assistencial para 
implantação, transição e gestão de novas ou unidades em andamento. O traba-
lho se concentra na preparação dos colaboradores (equipe estratégica, técnica, 
de apoio, assistencial e administrativo) que atuarão na gestão e na operaciona-
lização das dependências. As ações são realizadas de maneira planejada, orga-
nizada e harmoniosa, respeitando o edital, a proposta financeira/econômica e 
Plano de Trabalho descritos no certame, em consonância com todas as legisla-
ções vigentes.

Reconhecimento de sua atuação 

A Pró-Saúde no decorrer de sua trajetória vem produzindo conhecimentos e 
atividades que resultaram nos referidos registos na esfera municipal, estadual 
e federal.

 » Certificado de Instituição 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 123/67

 » Utilidade Pública Municipal de Fernando Prestes Lei 1.743/02

 » Utilidade Pública Municipal Marabá Lei 70/07

 » Utilidade Pública Municipal de Altamira Lei 2.006/08

 » Utilidade Pública Municipal Guajará Mirim Lei 1.507/11

 » Utilidade Pública Municipal de São Paulo Lei 56.448/15

 » Utilidade Pública Municipal de Salvador Lei 131/17

 » Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente — São Paulo 
Registro 07.66/98

 » Cadastro Estadual da Instituição — 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

 » Qualificada como Organização Social em 84 localidades, sendo 71 municípios 
e 12 estados — Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins. 
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Ao longo do ano, a Pró-Saúde promoveu e participou de várias atividades no âm-
bito da saúde, educação e filantropia. São eventos estratégicos em que a Institui-
ção compartilha conhecimento e experiência e, também, tem acesso às práticas e 
tendências do mercado em que atua.

FONIF
A Pró-Saúde ingressou no rol de instituições comprometidas com a causa da fi-
lantropia nas áreas de educação, saúde e assistência social, o Fórum Nacional das 
Instituições Filantrópicas (FONIF). 

Dra. Wanessa Portugal (diretora Executiva-Geral da Pró-Saúde - In Memoriam), Dora Silva 
Cunha Bueno (vice-presidente do FONIF) e Dom Eurico dos Santos Veloso (presidente da 
Pró-Saúde)

ABICS
A Pró-Saúde participou da primeira edição do Congresso Brasileiro de Institui-
ções Católicas de Saúde. O evento marcou a criação da Associação Brasileira 
de Instituições Católicas de Saúde (ABICS), da qual a Instituição passou a fazer 
parte. O objetivo foi integrar e fortalecer as instituições por meio do debate, da 
troca de conhecimento e da formulação de propostas para sustentabilidade do 
negócio e para a excelência em gestão, mantendo sua missão assistencial junto 
aos mais necessitados.
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Primeiro Congresso Brasileiro de Instituições Católicas de Saúde

GESTÃO MÉDICA 
A Pró-Saúde realizou, por meio da Diretoria Médica Corporativa, o 1º Fórum de 
Gestão Médica. O intuito foi apresentar a Política Assistencial Corporativa da 
entidade, reforçando o compromisso de todos os profissionais com as diretri-
zes assistenciais.

Atividade do primeiro Fórum de Gestão Médica da Pró-Saúde
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VOLUNTARIADO 
A Pró-Saúde, por meio do setor de Filantropia, realizou o 1º Encontro de Líderes de 
Voluntariado da Pró-Saúde. O evento promoveu a qualificação dos responsáveis 
pelo Programa, que também contou com a participação de diretores Hospitalares.

Presidente da Pró-Saúde, Dom Eurico dos Santos Veloso, durante 
abertura do 1º Encontro de Líderes de Voluntariado

Certificações

As certificações de qualidade são instrumentos importantes que confirmam — de 
maneira isenta — a qualidade dos serviços prestados para os brasileiros. Por isso, 
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.

CERTIFICAÇÕES CONCEDIDAS PELA  
ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO (ONA)

 » Hospital Público Estadual Galileu, Belém (PA) — Acreditado Pleno

 » Hospital Yutaka Takeda, Parauapebas (PA) — Acreditado Pleno

 » UPA 24h Oropó, em Mogi das Cruzes (SP) — Acreditado Pleno

 » Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, Ananindeua (PA) — Acreditado

 » Hospital Memorial Arthur Ramos, Maceió (AL)— Acreditado 
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RECERTIFICAÇÕES
 » Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, Belém (PA) — Acreditado Pleno 

 » Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (SP) — Acreditado Pleno

 » Hospital Público Estadual Galileu, Belém (PA) — Acreditado Pleno

 » Hospital Estadual de Urgência e Emergência, Vitória (ES) — Acreditado

 » Hospital Regional Público da Transamazônica, Altamira (PA) — Acreditado 
com Excelência

 » Hospital Regional do Baixo Amazonas, Santarém (PA) — Acreditado com Excelência 

A sede da Instituição, em São Paulo, passou pela auditoria da Fundação Vanzolini 
e foi recertificada com nova versão ISO 14001:2015. Este título incorpora, além de 
questões estratégicas, a preocupação com a cadeia de valor, ciclo de vida, entre 
outras mudanças. 

Outra premiação igualmente importante foi o Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde. 

Dra. Wanessa Portugal, diretora Executiva-Geral da Pró-Saúde recebe 
o Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde  

Paralelamente, no Pará, outras duas premiações foram conquistadas em 2018: 
prêmio Prazer em Trabalhar, que reconhece as melhores práticas em gestão de 
pessoas, e o prêmio Holos, concedido às empresas com os melhores instrumen-
tos de gestão de pessoas já implantados. 
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 » O Hospital Yutaka Takeda e o Hospital Público Estadual Galileu foram certifica-
dos pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), com o título de Excelência 
em Segurança do Paciente e o Hospital Estadual Getúlio Vargas em Gestão de 
Indicadores de Qualidade e Desempenho. 

 
Equipe Hospital Yutaka Takeda 1º equipe a receber o selo de qualidade do COFEN  

 
Equipe Hospital Público Estadual Galileu 2º equipe a receber o selo de qualidade do COFEN

 » O Centro de Educação Infantil Jardim São Jorge, localizado na Zona Leste 
da capital paulista, foi premiado com o 1º Selo Amigo do Peito, concedido 
pela Prefeitura do Município, por meio da Secretaria Municipal de Educação. 
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Elisângela Ferreira (diretora do CEI São Jorge); Dom Antônio Carlos Altieri (arcebispo Emérito 
de Passo Fundo/RS); Alexandre Schneider (secretário Municipal de Educação) e Bruno Covas 
(prefeito do município de São Paulo)

 

 » A certificação de Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho foi con-
cedida ao Hospital Estadual Getúlio Vargas pela Associação de Medicina In-
tensiva Brasileira (AMIB). Na área de gestão ambiental, o prêmio Amigo do 
Meio Ambiente foi destinado ao Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA) e 
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES).

 » As unidades hospitalares que renovaram o Selo Green Kitchen foram o Hos-
pital Oncológico Infantil Octávio Lobo e Hospital Público Estadual Galileu.  
 

 
Equipe do Hospital Oncológico Infantil 
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Equipe do Hospital Público Estadual Galileu

 » O Hospital Regional Público da Transamazônica e o Galileu, ambos localizado 
no Pará, participaram do Seminário Hospitais Saudáveis.

 
Hospitais Saudáveis: Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo 
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Hospitais Saudáveis: Hospital Regional do Sudeste do Pará 

 » O Hospital Regional do Sudeste do Pará, Hospital Regional do Baixo Amazo-
nas, Hospital Estadual de Urgência e Emergência, Hospital Público Estadual 
Galileu, Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo e Hospital Público da Tran-
samazônica foram agraciados com placas de participação nos desafios clima 
e de resíduos no âmbito dos hospitais saudáveis.

 » O Hospital Regional do Sudeste do Pará recebeu certificado de menção honro-
sa do Prêmio Amigo do Meio Ambiente e certificado de trabalho apresentado 
na sessão de pôsteres.

 » O Hospital Regional Público da Transamazônica, no Pará, recebeu menção 
honrosa do Prêmio Amigo do Meio Ambiente, pela apresentação dos projetos 
“Dê Asas” — almofada de apoio para amamentação — e Bolsas Reutilizáveis do 
Setor de Farmácia para guardar os materiais e medicamentos.

 
Almofadas de amamentação
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Bolsa dispensação de medicamentos

 » O Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira (PA), tornou-se 
signatário do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 » O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém (PA), participou da Con-
ferência Ethos, cujo objetivo é estimular a vontade política e o protagonismo 
para viabilização da economia florestal, da formação e da consolidação de ca-
deias produtivas sustentáveis a fim de garantir que as comunidades possam 
ter voz sobre o uso das terras da floresta, fundamental para o amadurecimen-
to do desenvolvimento sustentável da Amazônia e de todo o País.
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Com 51 anos de serviço prestados, a Pró-Saúde, por meio de toda a Diretoria Exe-
cutiva e alinhada ao planejamento Estratégico da Instituição, inicia o processo de 
implantação da Governança Corporativa.

O programa tem como base o fortalecimento de seu time de gestão frente 
aos processos e práticas que evidenciem os valores da governança, cumpri-
mento ao Código de Ética e de Conduta da Pró-Saúde, bem como ao Progra-
ma de Integridade.

As boas práticas da Governança Corporativa convertem em princípios básicos. 
Desta forma foi estruturado um Comitê de Governança Corporativa, composto pela 
liderança, com o objetivo de unificar, revisar e atualizar as práticas da Instituição.

A atuação deste comitê teve como pilares de sustentação os valores da Governan-
ça Corporativa. São eles: 

Valores | Governança Corporativa

Equidade Transparência Responsabilidade 
Corporativa

Prestação  
de contas

A formação do Comitê propiciou a inclusão e a revisão de todos os processos, flu-
xos, estrutura de documentos, políticas, mapeamento de riscos organizacionais, 
bem como inclusão de um novo modelo de gestão.

A prática institucional da governança solidifica e contribui para a melhoria contí-
nua dos nossos processos e modelo de atuação, bem como fortalece nossa Inte-
ligência nos serviços.

Uma das principais entregas do processo foi a divulgação do Código de Ética e de 
Conduta para a Organização, além da proposta de capacitação de todo quadro de 
colaboradores.

O objetivo é que, cada vez mais, os colaboradores da Pró-Saúde sejam um agente 
de governança que terá como missão identificar boas práticas que possam basilar 
o desenvolvimento nas relações de trabalho e gestão, sempre orientadas pelo 
senso ético na busca da conciliação dos interesses das partes envolvidas, confor-
me preconizam as políticas instituídas pela Pró-Saúde.
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Gestão de documentos

PC
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POLÍTICAS CORPORATIVAS

MANUAIS INSTITUCIONAIS
INSTRUÇÕES DE TRABALHO
REGISTROS, FORMULÁRIOS, PLANILHAS,  
FLUXOGRAMAS, ETC

Aspectos da política da  
governança corporativa

TRANSPARÊNCIA  
 » Obrigação de informar e disponibilizar informações que sejam de seu interes-

se e não apenas impostas pela Legislação;

EQUIDADE 
 » Tratamento justo no relacionamento com seus steakholders para o atendi-

mento imparcial e alheio às distinções e discriminações de qualquer natureza.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 » Todos os níveis da instituição devem prestar contas de sua atuação, atos e 

decisões tomadas no exercício da gestão de maneira formal e justificada, bem 
como responsáveis integralmente, por todos os atos praticados no exercício 
de seus mandatos.

RESPONSABILIDADE CORPORATIVA, SOCIAL E AMBIENTAL 
 » Todos os colaboradores devem zelar pela sustentabilidade e perenidade da 

Instituição, de forma a proporcionar segurança operacional com base eficaz e 
eficiente, conjugada a uma visão de longo prazo.
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Comunicação Institucional

A Pró-Saúde definiu, em 2018, novas diretrizes para sua comunicação institucio-
nal. Em fevereiro de 2018, a instituição internalizou a área, que contava, até então, 
com assessoria externa. Além de aprimorar os processos de comunicação, o obje-
tivo da gestão foi realizar o reposicionamento estratégico da Pró-Saúde.

O primeiro passo aconteceu em março, com o lançamento da nova identidade vi-
sual da Instituição. Inspirada em uma foto em que o presidente da Pró-Saúde, Dom 
Eurico dos Santos Veloso, aparece abençoando pacientes em uma das unidades ge-
renciadas pela entidade, a nova marca reforça os valores da entidade: atendimento 
humanizado, sustentabilidade, qualidade de serviços e responsabilidade social.

A nova identidade visual também contou com a criação de um brasão, instituído 
pela primeira vez na história da entidade. O símbolo ressalta a inscrição em latim 
“Custodit Vitam Qui Custodit Sanitatem”, que significa “Saúde cuidada, vida con-
servada. Cuida da vida, quem cuida da saúde”.

   
A versão principal é formada pela união de símbolo + 
logotipo. Prioritariamente, ela deve ser aplicada nas 
cores institucionais sobre fundo branco, respeitando 
sempre as proporções e os alinhamentos entre todos 
os elementos que constituem a marca.              

O símbolo ressalta a inscrição em 
latim “Custodit Vitam Qui Custodit 
Sanitatem”, que significa “Saúde 
cuidada, vida conservada. Cuida 
da vida, quem cuida da saúde”.

Fotografia que inspirou o conceito gráfico para a criação da nova marca
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Outro avanço foi o reposicionamento estratégico da Pró-Saúde nas mídias sociais. 
A Comunicação passou a veicular conteúdo audiovisual dos trabalhos realizados 
pelas unidades sob gestão e corporativo, ampliando a audiência dos seguidores, 
conforme gráfico.

72% NA NOSSA AUDIÊNCIA 
EM CANAIS DIGITAIS.

AUMENTO DE

No segundo semestre, segundo as ações de instituição da Governança Corpora-
tiva, a Pró-Saúde atualizou sua Política de Comunicação, criada e instituída em 
2016, e criou quatro manuais institucionais, com objetivo de padronizar os pro-
cessos de comunicação interna e externa, preservando a reputação da Instituição 
e seus stakeholders.

 » Manual de Boas Práticas em Mídias Sociais

 » Manual de Marca

 » Manual de Relacionamento com a Imprensa e Gestão de Crise

 » Manual dos Uniformes

Ainda no segundo semestre, em sequência ao seu reposicionamento estratégico, 
a Pró-Saúde deu início à renovação de seu site institucional, qualificando sua 
presença no ambiente digital. A nova plataforma foi criada para ampliar o diálogo 
com o público externo, melhorando a compreensão dos usuários sobre quem é e 
o que faz a Pró-Saúde. O novo portal foi totalmente refeito a partir de tecnologias 
que visam a segurança on-line (com a adoção do certificado SLL), análise de da-
dos e facilidades para a navegação intuitiva e rápida. Em dezembro, foi iniciado os 
testes de uma versão beta, disponibilizada apenas para a área de Comunicação.

Qualificar e ampliar a presença da Pró-Saúde para seus stakeholders e no merca-
do em que atua, compartilhando experiências e preservando a reputação institu-
cional são missões presentes no trabalho desenvolvido pela área de Comunica-
ção da entidade, com transparência, ética e compromisso com a verdade.
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Princípios e Condutas
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Centralização de Contratos de Serviços
G4-12 

Em janeiro de 2018, a Pró-Saúde realizou uma grande mudança estratégica em 
suas contratações de obras e serviços, centralizando todas as negociações em 
sua Sede Administrativa, utilizando a ferramenta eletrônica de compras para a 
realização das cotações dos serviços necessários à Instituição.

Esta ação, além de garantir maior transparência ao processo de contratação de 
serviços, permite ampliação da participação dos prestadores em procedimentos 
de contratação em todo o território nacional, informatiza o processo e permite a 
padronização de serviços corporativos.

Durante 2018 foram mais de 165 serviços negociados, representando um volume 
aproximado de R$ 9,75 milhões, divididos em mensalidades de serviços contínuos 
e pontuais, sendo a maior representatividade em serviços médicos, conforme 
diagrama abaixo:

DISTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS DOS 
SERVIÇOS NEGOCIADOS - 2018

Serviços 
médicos

Engenharia Civil  
e Arquitetura

Licenciamento  
de sistemas

Outros

Engenharia clínica
Segurança patrimonial

52,22%

22,31%

9,89%

9,23%

1,71%
1,68%

Fonte: sistema VSSupply

Além da centralização dos serviços, foram realizadas aquisições de investimentos 
para montagem de duas novas unidades de saúde em Barcarena e Belém, ambas 
no Pará; e ampliação do parque tecnológico de outras cinco filiais nos municípios 
paraenses de Marabá, Altamira, Ananindeua, Santarém e Vitória (ES), somando 
volume de compras de mais de R$ 30 milhões em imobilizados.

Os demais insumos representaram valor de compra de mais de R$ 126 milhões no 
ano, distribuídas nas mais diversas categorias, conforme gráfico abaixo:
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VALOR COMPRA POR CATEGORIA - 2018 
(R$ - MILHÕES)

Hemodiálise

Dieta parenteral e enteral

Gêneros alimentícios

Laboratório

Higiene e limpeza

Outras

Materiais médico

Medicamentos

0 10 20 30 40 50 60

3,2

4,4

5,5

6,2

7,4

37,5

47,9

13,8

Fonte: sistema VSSupply

Foto Ilustrativa/ Pixabay
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Metas para 2019 

AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS 
Um grande desafio a ser conquistado em 2019 será a ampliação da automatização 
dos procedimentos interligados à área de compras.

Com apoio da Tecnologia da Informação, a Instituição somará esforços para que 
os sistemas de gestão da Instituição se comuniquem automaticamente com a 
plataforma de compras, buscando minimizar os esforços manuais e também os 
riscos de transcrição dos processos.

Outro compromisso firmado pela Instituição é de que todas as unidades educa-
cionais geridas pela Pró-Saúde tenham as suas compras centralizadas por meio 
do uso da ferramenta eletrônica.
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06
Assistência à saúde
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Gestão médica 

A Diretoria Médica foi criada a partir da percepção da Diretoria Executiva-Geral, 
com a finalidade de evoluir a gestão clínica, garantindo a qualidade, segurança e 
eficiência dos processos assistenciais, aprimorando a aliança com o corpo clínico 
para estabelecer o atendimento multidisciplinar. 

Em junho de 2018, o médico Fernando Paragó assumiu a Diretoria Médica, com a 
missão de implementar a Governança Clínica em todas as unidades administra-
das pela Pró-Saúde, com foco na melhoria da qualidade e redução de desperdício 
por meio da eficiência assistencial. Com o objetivo de orientar os gestores e líde-
res assistenciais das unidades de forma clara e objetiva, a diretoria médica atua 
a partir do Modelo de Excelência Assistencial da Pró-Saúde, alinhada à política 
assistencial institucional e à Governança Corporativa. 

 

MEA (MODELO DE EXCELÊNCIA ASSISTENCIAL)
G4-14

O Modelo de Excelência Assistencial da Pró-Saúde consiste em uma metodolo-
gia própria de organização da assistência multidisciplinar à saúde, centrada no 
paciente. Estabelece uma base teórica e prática para busca da excelência dentro 
dos melhores padrões e práticas assistenciais. Tem como objetivo entregar valor 
ao paciente, familiares e sociedade por meio do restabelecimento de sua saúde, 
devolvendo-o à sociedade no menor tempo possível, com o melhor resultado 
possível, por meio de serviços assistenciais de alta qualidade e confiabilidade, 
com custos sustentáveis.

Cadeia de Valor do Modelo de Excelência Assistencial.

DEFINIÇÃO 
DO PLANO 
TERAPÊUTICO

EXECUÇÃO
DO PLANO 
TERAPÊUTICO

AVALIAÇÃO DO 
RESULTADO 
DO PLANO 
TERAPÊUTICO

DIAGNÓSTICO 
DA CONDIÇÃO 
CLÍNICA

ACOLHIMENTO
TRANSIÇÃO 
DE CUIDADOS 
OU ALTA

PROCESSOS GERENCIAIS

PROCESSOS DE APOIO
INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

MELHORES DESFECHOS TEMPO ADEQUADO CUSTO SUSTENTÁVEL 

ENTREGA DE 
VALOR AO 
PACIENTE

SATISFAÇÃO DO 
COLABORADOR

PLAN DO CHECK LEARN
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DIRETORIA MÉDICA E SUA FORMAÇÃO
Além do diretor Médico Corporativo Fernando Paragó, a Diretoria Médica 
é formada por três gerências que têm a responsabilidade de implantar os 
processos de governança clínica nas unidades de saúde. Também é objetivo 
da área realizar a supervisão e o monitoramento dos processos, avaliar os 
resultados dos indicadores da matriz de segurança e validar o feedback das 
ações do plano de Ação da Governança Clínica.
1. Gerência Médica

2. Gerência Farmacêutica

3. Gerência Assistencial

DESTAQUE PARA A INOVAÇÃO  
NO DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIAL

1º Fórum de Gestão Médica 

 
Gestores da Diretoria Médica Corporativa da Pró-Saúde
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Participantes do 1º Fórum de Gestão Médica da Pró-Saúde

 
Fórum de Gestão Médica contou com a participação de profissinoais das unidades sob gestão 

Organizado pela Diretoria Médica Corporativa da Pró-Saúde, em 3 de outubro de 
2018, foi realizado o 1º Fórum de Gestão Médica com intuito de apresentar a Polí-
tica Assistencial da Pró-Saúde e firmar o compromisso de todos os profissionais, 
com as diretrizes assistenciais apresentadas. 

Neste 1º Fórum Médico foi apresentada a Governança Clínica que, alinhada à Go-
vernança Corporativa, irá garantir e monitorar os processos contínuos, servindo 
de apoio a implementação do macroprocesso assistencial. 
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A experiência mundial tem consagrado o modelo do National Health System 
(NHS), para este propósito. Este modelo de gestão consiste em uma “aborda-
gem sistêmica para manter e melhorar a qualidade no cuidado ao paciente em 
Serviços de Saúde” e é conhecido com a denominação de Governança Clínica. O 
Diretor Hospitalar da unidade de saúde é o responsável pela qualidade, incluindo 
a Governança Clínica, estabelecendo o elo fundamental com a Governança Cor-
porativa. 

Modelo Conceitual de Governança Clínica 

Educação e Treinamento
» Suporte ao Desenvolvimento

Auditoria Clínica
» Melhoria contínua
» Monitorização

Efetividade Clínica
» Melhora do desfecho clínico
» Trabalho multidisciplinar

Pesquisa e Desenvolvimento
» Suporte ao desempenho

Transparência e Responsabilidade
» Responsabilidade pessoal
» Liderança
» Autoridade definida

Gerenciamento de Risco
» Segurança
» Cultura Justa
» Cuidado centrado do paciente

GOVERNANÇA  
CLÍNICA



51

Pilares da Governança Clínica

POLÍTICA ASSISTENCIAL
A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar estabelece 
os princípios fundamentais de sua política assistencial, com o objetivo de garan-
tir a qualidade e a segurança nos processos assistenciais. A política assistencial 
é suportada na Governança Corporativa e na Política de Integridade e desenvolve 
o seu Modelo de Excelência Assistencial (MEA), em harmonia com os interesses 
da Alta Administração, do contratante, dos colaboradores, dos fornecedores e da 
comunidade, entregando valor ao paciente e à sociedade.

São considerados princípios fundamentais desta Política:

1 Entender as necessidades assistenciais dos pacientes e familiares e assegurar seu atendimento 
(Cuidado Centrado no Paciente)

2 Garantir o cumprimento da legislação vigente e normas institucionais

3 Gerenciar riscos à saúde e à segurança dos pacientes, dos familiares e dos profissionais, por meio da 
identificação, avaliação, controle e mitigação

4 Desenvolver ações de Humanização alinhadas às diretrizes da Política Nacional de Humanização 
(HumanizaSUS)

5 Planejar a assistência a partir dos problemas apresentados pelo paciente, de forma individualizada, 
integral e interdisciplinar, definindo: ações para resolução, prazos e resultados esperados

6 Atuar
por meio de recomendações desenvolvidas sistematicamente para circunstâncias clínicas 
específicas, a partir de diretrizes reconhecidas em literatura, gerando dados para seu melhor 
gerenciamento

7 Estabelecer objetivos, metas e indicadores, que permitam avaliar sistematicamente os resultados 
assistenciais

8 Manter atualizados os padrões e práticas assistenciais, revisando-os periodicamente

9  Melhorar
continuamente o custo-efetividade da gestão assistencial, garantindo a qualidade dos 
serviços, por meio da estabilidade dos processos necessários, da eliminação de processos 
desnecessários  
e da redução de desperdícios

10 Implementar uma comunicação multiprofissional concisa, clara e objetiva, que garanta a eficiência da 
gestão assistencial

11 Garantir rigorosa documentação assistencial a partir da valorização do prontuário do paciente, 
estabelecendo fluxos de informação ao longo de todas as etapas da assistência

12 Assegurar as competências dos profissionais, mediante capacitação e avaliação de desempenho, que 
considerem aspectos técnicos, éticos, interpessoais e comportamentais

13 Assegurar a sinergia com as demais políticas da instituiÇão, vinculadas ao Planejamento Estratégico  
da unidade
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Condecorações 2018

PRÊMIO COFEN — SELO DE QUALIDADE EM ENFERMAGEM 
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) lançou, no ano de 2018, o Selo de Qua-
lidade em Enfermagem, que é um sistema de acreditação em Enfermagem que 
tem como objetivo certificar modelos inovadores em gestão de risco, segurança e 
educação, promovendo e motivando práticas de excelência em saúde. 

O Hospital Yutaka Takeda (HYT), no Pará, foi o primeiro hospital no País a obter 
esse Selo de Qualidade e recebeu a premiação no mês de novembro, no 21º 
CBCENF (Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem), apresentando seu 
modelo de gestão à enfermeiros de todo o País.

Em dezembro, o Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), também no Pará, foi 
auditado e conquistou o Selo de Qualidade, sendo o primeiro hospital 100% SUS 
(Sistema Único de Saúde) a conquistar o título.

Os colaboradores da enfermagem dos dois hospitais premiados ressaltam que 
esse Selo de Qualidade trouxe maior valorização e empoderamento do serviço 
de Enfermagem.

DESAFIOS PARA 2019 
 » Adequar organograma dos estabelecimentos de saúde direcionado a gover-

nança clínica.

 » Fortalecer monitoramento do exercício do plano de ação nos estabelecimen-
tos de saúde.

 » Iniciar o monitoramento da matriz assistencial.

 » Iniciar o monitoramento da execução do plano terapêutico nos estabeleci-
mentos 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 acompa-
nhante na prática assistencial. 
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Núcleo de Qualidade e  
Segurança do Paciente 
G4-PR1 

O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente Corporativo (NQSP-C) propõe as 
diretrizes, apoia na implementação e monitora a execução das ações de gestão da 
qualidade, melhoria contínua e segurança do paciente, buscando a conformidade 
de todas as unidades administradas à Portaria 529 do Ministério da Saúde, de 
1º de abril de 2013, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP) e a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n. 36, de 25 de julho 2013, 
que instituiu ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. Estas 
atividades são alinhadas ao modelo de gestão e a governança corporativa através 
da participação matricial de todas as Gerências Corporativas da Pró Saúde. 

ABRANGÊNCIA DO NQSP-C
Todas as unidades de saúde sob a gestão da Pró-Saúde:

MODELO CONCEITUAL DAS ESTRUTURAS DE QUALIDADE DE 
SEGURANÇA DO PACIENTE

GESTÃO DA QUALIDADE GESTÃO DA SEGURANÇA

Estratégia  
Planejamento  
e Desempenho

Núcleo da Qualidade e 
Segurança do Paciente

Diretor-Geral NQSP-Local Programa da Qualidade 
e Segurança do Paciente

Programa de Qualidade 
e Segurança do Paciente

Processos  
» Mapeamentos 
» Interações 
» Indicadores 
» Documentos

Segurança  
Assistencial  
» Matriz de  
segurança 
» Protocolos 

Riscos  
» Notificações  
» Incidentes

Auditoria  
e certificações

SAU 
Serviço de  
Atendimento  
ao Usuário

SEDE ADMINISTRATIVA

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

DIRETRIZES
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OBJETIVOS GERAIS DOS NQSP LOCAIS : 

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

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

 » Adotar as diretrizes e modelos corporativos;

 » Reportar a evolução do projeto ao coordenador do projeto 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 estra-
tégicas definidas pela Sede.

QUALIDADE NA SAÚDE

“Qualidade na saúde é a obtenção dos maiores benefícios, com os 
menores riscos para os pacientes.” 
Dr. Avedis Donabedian 

Para garantir na prática, o conceito sugerido por Donabedian, as diretrizes 
corporativas definem o modelo de gestão por processos focado na  
melhoria continuada.
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MELHORIA DE PROCESSOS

RAG (Requisitos de Apoio à Gestão)
Ferramenta institucional da Pró-Saúde para estabelecer critérios, unificar e mo-
nitorar as Unidades sob sua gestão. O objetivo é mobilizar os colaboradores para 
uma visão sistêmica da instituição e promover a evolução da gestão das unidades 
de saúde com melhoria nos processos: assistenciais, administrativos e de apoio, 
contemplando critérios de infraestrutura, gestão, técnico operacional e segurança.

Evolução do RAG 2017 e 2018
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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



56

Programa Nacional de Segurança do Paciente 
O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi instituído pelo Mi-
nistério da Saúde (MS), mediante a publicação da Portaria n° 529, de 1º de abril 
de 2013, cujo objetivo é contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em 
todos os estabelecimentos de saúde do território nacional.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou a RDC 36, em 25 de 
julho de 2013, que instituiu as ações de segurança do paciente e, entre outras 
medidas, estabeleceu a obrigatoriedade de implantação do Núcleo de Segurança 
do Paciente (NSP).

Baseado nesta 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 Segurança do Paciente
Todas as unidades administradas implantam e implementam protocolos de segu-
rança associados às seis metas internacionais de segurança do paciente. 

Resultados obtidos ao longo de 2018 comprovam que a estratégia do desenvol-
vimento 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
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - HOIOL_12/2018 - 104 [Versão:6.2] - Sede #9#
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09 - Desempenho dos Protocolos de Segurança
Hospital 05 de Outubro - H05_11/2018 - 103 [Versão:6.2] -Sede #9#
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% desempenho

09 - Desempenho dos Protocolos de Segurança
Hospital Regional Público da Transamazônica - HRPT_10/2018 - 101 [Versão:6.2] - Sede #9#

100

80

60

40

20

0

De
se

m
pe

nh
o

Meta 01 Meta 02 Meta 03 Meta 04 Meta 06 Meta 07 Meta 08

Meta 01 - Identificação do paciente
Meta 02 - Comunicação Efetiva
Meta 03 - Segurança na pescrição, uso seguro e administração de medicamentos
Meta 04 - Cirurgia Segura
Meta 06 - Cuidado Limpo é Cuidado Seguro -Higiene das Mãos
Meta 07 - Reduzir o Risco de Quedas
Meta 08 - Reduzir o Risco de Lesão de Pele - Úlceras de Pressão

Meta 80%

33% 36%

64% 64%64%

82%

57%

09 - Desempenho dos Protocolos de Segurança
Hospital Estadual de Urgência e Emergência - HEUE_09/2018 - 100 [Versão:6.2] - Sede #9#
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09 - Desempenho dos Protocolos de Segurança
Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar Penna - 
HRBA_082018 - 99 [Versão:6.2] - Sede #9#
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Hospital Público Estadual Galileu - HPEG_092018 - 96 [Versão:6.2] - Sede #9#
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09 - Desempenho dos Protocolos de Segurança
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Hospital Municipal de Mogi das Cruzes- HMMC_072018 - 94 [Versão:6.2] - Sede #9# 
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09 - Desempenho dos Protocolos de Segurança
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A garantia do cumprimento dos protocolos de segurança do paciente é uma ativi-
dade permanente que exige o aperfeiçoamento e o comprometimento profissio-
nal, além de uma gestão focada em resultados. Trata-se de uma cultura que deve 
prevalecer em benefício da assistência dedicada ao paciente — prática essencial 
que reforça a missão, visão e valores presentes na Pró-Saúde.



62

Gestão do Serviço de  
Atendimento ao Usuário (SAU)
G4-PR5

Com o objetivo de monitorar a qualidade dos serviços prestados a comunidade, a 
Pró-Saúde avalia, mensalmente, o percentual de satisfação dos usuários das uni-
dades gerenciais para promover o aprimoramento dos processos e o atendimento 
das expectativas dos clientes. 

SAU - RESULTADOS GLOBAIS EM 2018

Média Geral

RO - HBP (Guajará Mirim)

PA - HYT (Parauapebas)

PA - H05 (Canaã dos Carajás)

PA - HPT (Oriximiná)

BA - HDLEM (Mairi)

BA - 16º CSI (Salvador)

BA - UPA VALÉRIA (Salvador)

BA - HAC (Salvador)

PA- HOIOL ( Belém)

PA - HPEG (Belém)

PA - HMUE (Ananindeua)

PA - HRT (Altamira)

PA - HRBA (Santarém)

PA - HRSP (Marabá)

PA - HMIB (Barcarena)

ES- HEUE ( Vitória)

PR - HMNSLP (Pinhais)

PR- UPAP (Pinhais)

RJ - UTI HEGV (Rio de Janeiro)

RJ - IECPN (Rio de Janeiro)

SP - SAMU (Mogi das Cruzes)

SP - UPA CAA Oropó (Mogi das Cruzes)

UBS - Alto Ipiranga

Centro de Reabilitação Especializada de Mogi das Cruzes

SP - HMMC (Mogi das Cruzes)

SP - PSEN (Barueri)

95% 

95,5% 

93,2% 

93,1% 

93,8% 

98,4% 

97,2% 

99,1% 

88,3% 

96,6% 

94,4% 

94,3% 

96,2% 

89,4% 

96,5% 

93% 

95,9% 

95,8% 

96,2% 

97,2% 

94,5% 

89,8% 

Não se aplica pesquisa

Não se aplica pesquisa

Não se aplica pesquisa

Não se aplica pesquisa
Não se aplica pesquisa

Fonte: sistema de Requisitos de Apoio a Gestão (RAG)
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Em 2018, a Pró-Saúde alcançou um resultado global de 95% de satisfação dos 
usuários, o que representa um aumento se comparado ao resultado de 2017. As 
pesquisas apontam um “refinamento” que vai desde um atendimento cada vez 
mais personalizado até maior agilidade no atendimento e cortesia dos profissio-
nais da saúde.

Este é um processo de melhoriacontínua. Atender às necessidades e expectativas 
do usuário é um desafio constante de todos os profissionais, sejam eles direta-
mente ligados a assistência ou não.

TAXA GLOBAL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - SAU
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Equipe do Hospital Público Estadual Galileu, em Belém (PA)
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Equipe do Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA)

Profissionais homenageados que se dedicam diariamente a cuidar de vidas nos 
Hospitais HPEG e HRBA 

“Foi uma sensação muito boa receber o reconhecimento por nosso 
trabalho com os nossos pacientes. Sabemos que trabalhamos não só por 
nós, mas, principalmente, por eles. É muito bom, é como se tivéssemos 
feito algo realmente especial, mas é somente o nosso trabalho, é a forma 
como gostaríamos de ser tratados” 
(técnica de enfermagem do HRBA, Adriane Gomes) 

Desafios para 2019

Com foco nas tendências mundiais de boas práticas na área da saúde, em 2019, 
a Pró-Saúde dará início ao processo de Avaliação de Experiência do Paciente. A 
experiência do paciente abrange a gama de interações que os pacientes têm com 
o sistema de saúde, incluindo planos de saúde, médicos, enfermeiros e demais 
profissionais, práticas médicas e outros serviços de saúde. Como parte integran-
te da qualidade dos cuidados de saúde, a experiência inclui vários aspectos da 
prestação de cuidados de saúde que os doentes valorizam quando procuram e 
recebem cuidados. Entender a experiência do paciente é um passo-chave na mu-
dança em direção ao cuidado centrado no paciente.
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Assessoria em gestão

A Pró-Saúde também realiza gestão por meio de contratos de assessoria com 
unidades de saúde no País. Em 2018, a Instituição manteve a realização desta 
modalidade de gestão para os seguintes hospitais:

 » Hospital Santa Juliana, Rio Branco (AC);

 » Hospital Memorial Arthur Ramos, Maceió (AL);

 » Santa Casa de Misericórdia de Penedo, Penedo (AL);

 » Hospital Universitário, Jundiaí (SP).
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07
Humanização 
e cuidados 
G4-17 
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O sentido da humanização e a Pró-Saúde 

Direcionar um trabalho para o conceito de humanização é ter uma leitura de que 
a gestão humanizada leva em conta que o colaborador é mais do que aquele 
que gera valor quantitativo aos serviços da Instituição. A perspectiva ético-cristã 
se pauta na qualidade sentida por aqueles que se utilizam de um determinado 
atendimento. 

A atualidade exige um trabalho rápido, assertivo e, por vezes, implica na ausência 
de um olhar diferenciado para uma questão que se apresenta, implica numa falta 
de solidariedade que desprestigia o valor das pessoas e da vida frente a sua vul-
nerabilidade nesse momento de sofrimento e doença. Muitas vezes essa cultura 
reduz o ser humano a sua dimensão física.

A solidariedade e a humanização são valores adotados pela Instituição que visam 
superar o modelo competitivo e individualista, ou seja, a atuação de um profis-
sional “insensível”. 

A humanização se mostra por meio do cuidado, do estreitamento de vínculos e 
da garantia do acolhimento entre os colaboradores, Instituição e as pessoas en-
volvidas nos processos de gestão — o resultado é o bem-estar e a qualidade de 
vida do usuário. 

Quem cuida está servindo ao próximo e essa premissa compreende uma visão 
sobre a integralidade e as múltiplas dimensões humanas. O atendimento huma-
nizado traz excelência e satisfação dos usuários durante sua estadia em ambiente 
hospitalar. 

Paciente atendida no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA)
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A humanização direciona as ações para o que o usuário sente e percebe, pauta o 
trabalho na compreensão e no respeito mútuo. 

A Pró-Saúde propõe uma gestão humanizada evidenciando valores cristãos. Com 
base nessa conduta, a Instituição elaborou uma política que deve ser dissemina-
da e praticada em todos os espaços e serviços oferecidos por ela, baseada nas 
seguintes diretrizes:

DIRETRIZES
Valorizar o trabalhador;

Oportunizar um canal de escuta  
diferenciada na gestão participativa;

Estimular ideias da cultura da humanização

Construção coletiva da ambiência;

Ofertar serviços de qualidade colocando  
os recursos humanos em primeiro lugar; 

Ampliar a comunicação entre as pessoas;

Orientar um processo de humanização sistemático e orgânico em consonância 
com a Política Nacional de Humanização e os valores institucionais;

Acolher o outro nas três dimensões: Ética (compromisso com o outro), Estética 
(Construção da própria instituição ) e Política (compromisso coletivo).

A Instituição tem na espiritualidade o seu valor mais alto para nortear todas as 
suas políticas e planos. 

A Política de Humanização da Pró-Saúde é uma ferramenta para traduzir em 
ações concretas que humanizam, o ambiente, as pessoas, os relacionamentos, as 
comunicações, os projetos, os processos e as ações realizadas. 

Humanizar a assistência significa agregar eficiência técnica e científica, valores 
éticos, além de respeito e solidariedade ao ser humano. O planejamento da as-
sistência deve sempre valorizar a vida humana e a cotidiana, considerando assim, 
as circunstâncias sociais, étnicas, educacionais e psíquicas que envolvem a inte-
gralidade do ser humano. 
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Projeto de Humanização realizado no Hospital Público Estadual Galileu, em Belém (PA)

“Às vezes a dor não é só na matéria, não é só na carne, é lá dentro do 
coração das pessoas que passam por um momento difícil, como o meu 
marido que sofreu um acidente, ficou com sequelas e tudo isso mexe com 
o psicológico. E uma ação como essa conforta a alma, mostra que ainda 
existem pessoas boas, que levam essa mensagem de amor ao próximo.”

Jakeline, Hospital Público Estadual Galileu (PA)

POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO: SUA IMPORTÂNCIA E 
CONTRIBUIÇÃO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Pode-se associar a humanização a diversos significados: ao respeito pelo pró-
ximo, ao atendimento sem nenhum tipo de discriminação, a um acolhimento e 
acima de tudo a empatia de se colocar no lugar daquele que vivencia uma enfer-
midade e gostaria de resolver da forma mais rápida possível esse período. 

Para que se crie esse ambiente acolhedor alguns recursos auxiliam: a linguagem 
verbal e a não verbal. Por meio dessa ligação é que interagimos e podemos pro-
piciar um atendimento de qualidade aos nossos usuários. Pela expressão verbal, 
o diálogo é uma prática utilizada pela equipe de profissionais de saúde e os pa-
cientes. Ela nos conecta com o próximo, cria a empatia. Já na comunicação não 
verbal, o usuário percebe o acolhimento da unidade de saúde em um sorriso, um 
bom dia, um contato visual, entre outros — sempre com a preocupação em enten-
der o indivíduo como um ser integral.
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A comunicação eficiente propicia uma confiança do paciente e seus familiares 
na equipe de saúde, facilitando a adesão no tratamento e a redução do nível de 
ansiedade diante de um momento de fragilidade emocional.

O Ministério da Saúde, em 2003, implantou nas unidades de saúde a Política Na-
cional de Humanização com o intuito de qualificar a saúde pública e promover 
trocas entre os gestores, trabalhadores e usuários. 

Nesse processo os sujeitos envolvidos ganham voz e autonomia, é dado a opor-
tunidade de transformar a realidade local, estreitar vínculos solidários e dar voz 
e controle social nos processos de gestão de saúde. 

Um espaço valorizado para essas trocas de conhecimento, são as rodas de con-
versa.

Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro (RJ)

Aqui os usuários são informados dos serviços oferecidos na unidade, os horários 
e as formas para acessá-los, bem como qual o canal de comunicação deles com 
a direção da unidade para receber sugestões, elogios e eventuais reclamações. 

As propostas de trabalho se voltam para o ambiente mais acolhedor, célere e 
mais efetivo com vistas a atender as necessidades dos usuários, propiciando a 
autonomia e a corresponsabilização enquanto sujeitos de direitos. 
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As ações realizadas pela Pró-Saúde estão embasadas  
dentro das diretrizes:

HUMANIZAÇÃO

Acolhimento

Clínica ampliada 

Gestão coparticipativa

Ambiência

Direito dos usuários 

Valorização do trabalhador

Nos princípios da transversalidade onde todos os saberes são valorizados, onde 
as diferentes especialidades que assistem trocam conhecimentos com os assisti-
dos; em conjunto a produção de saúde é mais corresponsável. 
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A indissociabilidade entre atenção e gestão, onde as resoluções da direção da uni-
dade de saúde interferem nas ações de atenção à saúde. Conhecer como funcio-
nam os serviços e a rede de saúde propicia estar atento ao processo de tomada de 
decisão e, por fim, o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos 
coletivos; entende-se que pessoas envolvidas trocam experiências, ampliam auto-
nomia e se reconhecem ocupando um papel essencial para a legitimação do SUS. 

Desenvolver ações pautadas na humanização em uma unidade de saúde é tão 
imprescindível quanto oferecer o tratamento medicinal ao paciente.

Atualmente a humanização é o investimento no bem-estar do paciente, é um ob-
jeto de intenso debate no mercado de saúde. De acordo com o Programa Nacional 
de Humanização, a forma de atendimento, a capacidade demonstrada pelos pro-
fissionais de saúde para compreender suas demandas e expectativas, são fatores 
que são mais valorizados.

É evidente que todos esses aspectos são importantes para a qualidade de um 
serviço de saúde, no entanto, sobretudo na área de saúde, a eficácia do sistema 
é fortemente relacionada à qualidade do fator humano e do relacionamento que 
estabelece entre os usuários e os profissionais no processo de atendimento. 

Sendo assim, a discussão do tema é necessária, pois para conquistar qualidade a 
saúde, os avanços tecnológicos e administrativos não podem caminhar em des-
compasso com o aprimoramento do relacionamento humano.

Para um atendimento humanizado é essencial agregar o conhecimento técnico 
ao comportamento ético considerando e respeitando às necessidades de cada 
paciente. Muitas dificuldades enfrentadas pelos usuários das unidades de saúde 
podem ser evitadas quando se ouve, compreende, acolhe considera e respeita 
suas opiniões, queixas e necessidades.

Ao procurar um serviço de saúde, o paciente deseja identificar um problema que 
o aflige ou então prevenir-se de males futuro. Muitas vezes, são situações, deli-
cadas e sensíveis em que gestos como um sorriso, a cordialidade e o olhar nos 
olhos melhoram o bem-estar do paciente e geram uma experiência positiva. 

Alcançar excelência no atendimento durante todo o processo, garante a satisfa-
ção do usuário e torna a Instituição uma referência nos serviços prestados.

Um aspecto importante para o sucesso do trabalho humanizado nos ambientes 
de saúde e a comunicação com todos os envolvidos no processo, sejam eles 
colaboradores, gestores, pacientes ou familiares. Estabelecer confiança entre os 
envolvidos (profissionais e usuários) fortalece as relações, cria um vínculo de 
fidelidade com os envolvidos. 

As unidades de saúde proporcionam ações integradas, na área da assistência, vi-
sando a qualidade de atendimento e o desenvolvendo ações que busquem a me-
lhoria do contato humano presente em toda intervenção de atendimento à saúde.

A partir destas considerações, a Pró-Saúde propôs que cada unidade de saúde 
componha um regimento interno do GTH (Grupo de Trabalho de Humanização) e 
confirme as ações e expectativas. Também a construção da Política Institucional 
de Humanização, a partir de demandas observadas, para que se desenvolva uma 
cultura humanizada de atendimento à saúde.
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A importância da capacitação  
no processo da assistência segura

Em 2018, as unidades de saúde participaram de capacitações, por meio de vi-
deoconferências. Nos encontros, foram abordados o conceito de humanização, a 
contextualização da saúde e a implementação da Política Nacional de Humani-
zação, seus princípios e diretrizes. Foi ressaltado a importância do colaborador e 
de todos que, direta ou indiretamente, interagem com os pacientes e seus acom-
panhantes. Ainda durante a capacitação, foram abordados temas como bioética, 
moral e ética da saúde. 

CAPACITAÇÃO

Bioética Moral e ética 
na saúde

Todas essas reflexões objetivaram um olhar para a universalidade, tendo a saúde 
como um direito de todos; a integralidade, prevendo a atenção ao indivíduo em 
seus diversos níveis de equidade, abordando as desigualdades para que se al-
cance uma igualdade. 

Pronto-Socorro do Engenho Novo promoveu a Semana de Segurança do Paciente, que ofereceu uma 
série de palestras aos colaboradores
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Paralelo ao conteúdo da humanização, a Pró-Saúde promoveu a discussão sobre 
a promoção da saúde, ressaltando que as unidades de saúde são um espaço 
apropriado promoção de saúde. Também abordou a importância de um novo 
olhar, nova postura.

O reflexo desse trabalho humanizado é um atendimento focado no bem-estar do 
usuário e na possibilidade de a pessoa fragilizada ver com outro olhar seus desafios. 

HRBA
Profissionais e voluntários do Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA), se jun-
taram para proporcionar momentos de alegria e conforto aos pacientes interna-
dos na unidade, com diversificadas atividades natalinas. Na véspera de Natal, fo-
ram entregues cartas com mensagens de fé e de esperança a todos os pacientes 
internados, acompanhados do Papai Noel e de um saxofonista. 

Ação de humanização no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém (PA)



75

HEUE
Integrantes da equipe do GTH (Grupo de Trabalho de Humanização) do Hospital 
Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória (ES).

Membros da equipe do Grupo de Trabalho da Humanização, no Hospital Estadual de 
Urgência e Emergência, em Vitória (ES)
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Ações de humanização:  
conforto que acolhe

As ações planejadas pelo Grupos de Trabalho de Humanização (GTH) das unida-
des dão destaque ao ser humano e contam com as relações interpessoais forta-
lecidas. O GTH preconiza uma mudança cultural e trabalha para sensibilizar todos 
os colaboradores sobre o modo de tratar e agir com relação a tríade: usuário, 
familiares e colegas de equipe. 

Oferecer serviços de qualidade e que impactem positivamente o paciente duran-
te seu período de internação implica em criar um ambiente que de respostas e 
resolvam os problemas daqueles que estão na unidade de saúde. 

Como a Política Nacional de Humanização (PNH) também se preocupa com os 
colaboradores, ações de motivação, que estreitem os laços nas equipes e prin-
cipalmente ações de acolhimento desse colaborador são planejadas para que 
quem assiste também seja assistido. Quando o funcionário é acolhido ele acolhe, 
é um espelho da sua cultura. 

 

Sensibilidade frente ao 
sofrimento e na percepção 
do paciente de maneira 
integral são fundamentais 
para a realização de um 
tratamento humanizado. 
Essa temática foi 
abordada na Capacitação 
Humanização no Ambiente 
Hospitalar, realizada 
especificamente para 
enfermeiros e técnicos de 
Enfermagem do Hospital 
Regional Público da 
Transamazônica, que 
vivenciam, na prática, 
como o acolhimento, 
empatia e cuidado são 
importantes para quem 
necessita de tratamento 
ou passa por ele 
juntamente  
com familiares. 

Ação de Humanização no Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira (PA)
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Assim, o objetivo foi propor iniciativas de humanização no ambiente de trabalho, 
como também incentivar o desenvolvimento de uma nova cultura que fortaleça 
a realização pessoal e profissional dos colaboradores, bem como o respeito e a 
valorização humana.

Em 2018, ações embasadas na PNH (Política Nacional de Humanização) foram rea-
lizadas nas unidades de saúde, como a Visita Ampliada de Familiares às unidades 
de UTI e internação, ampliação de acesso com cuidado integral e resolutivo (aten-
dimento com classificação de risco), alta responsável, promoção de cuidados a 
partir da implementações de equipes multidisciplinares, participação e valoriza-
ção dos trabalhadores no processo e gestão do trabalho, visitas religiosas entre 
outros. 

A Pró-Saúde norteia seus serviços de saúde embasada na lei 8.080/90, de 19 de 
setembro de 1990, que rege as condições para a promoção, proteção e recupera-
ção da saúde, abrangendo os seguintes eixos: 

 » Promoção e prevenção de saúde com ênfase em redução de risco;

 » Saúde e Cidadania;

 » Articulação de rede e Garantia de direito; além de outras leis que, em conso-
nância, visam promover e garantir o bem-estar físico e psicológico do usuário. 

São ações que promovem uma vida saudável reduzindo eventuais riscos à saúde, 
desenvolvidas não somente para o diagnóstico e o tratamento de uma determi-
nada doença, mas sim, para contemplar o indivíduo de uma forma integral rela-
cionando determinantes e condicionantes. 

Ao planejarem as atividades, as equipes focam em valores como a humanização, 
como forma de interação com o outro, propiciando condições mais humanas; 
estreitamento de vínculos para laços de confiança e superação de situações ad-
versas, empoderando o usuário para o reconhecimento de suas potencialidades, 
respeitando-o em sua totalidade. Outro valor fundamental é a ética que pressu-
põe condutas que valorizem a vida com dignidade. 

Quando essa relação de solidariedade é construída o que se tem é percepção de 
satisfação com o serviço oferecido e contribuição para a melhora da qualidade 
de vida do usuário. 



78

Unidades 
Abaixo apresentamos nossas unidades próprias e de gestão onde as ações são 
desenvolvidas: 

SEDE ADMINISTRATIVA
G4-5

Sede Administrativa da Pró-Saúde, em São Paulo (SP)

REDE PRÓPRIA

Hospital Bom Pastor, em Guajará-Mirim (RO) Hospital São Luiz, em Cáceres (MT) 
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Hospital Yutaka Takeda, Parauapebas (PA)

Hospital Porto de Trombetas, Oriximiná (PA)

Hospital Alayde Costa, Salvador (BA) 

Hospital 5 de Outubro, Canaã dos Carajás (PA)

REDE DE GESTÃO

UBS e PA Maria Conceição Santiago Imbassay, 
Salvador (BA)

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, 
Vitória (ES)
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Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães, 
Mairi (BA)

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, 
Belém (PA) 

Hospital Regional Público da Transamazônica, 
Altamira (PA)

Hospital Materno Infantil de Barcarena  
Dra. Anna Turan (PA) 

Hospital Metropolitano de Urgência e 
Emergência, Ananindeua (PA)

Hospital Regional do Baixo Amazonas,  
Santarém (PA)

Hospital Estadual Público Galileu, Belém (PA)

Hospital Regional Público do Sudeste do Pará,  
Marabá (PA)
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Unidade Clínica de Fisioterapia e Reabilitação, 
Mogi das Cruzes (SP)

Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer,
Rio de Janeiro (RJ)

Unidade Básica de Saúde Alto do Ipiranga,
Mogi das Cruzes (SP)

SAMU ((Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência), Mogi das Cruzes (SP)

Hospital Estadual Getúlio Vargas,  
Rio de Janeiro (RJ)

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (SP)

UPA 24h Oropó, Mogi das Cruzes (SP)

UPA 24h Valéria, Salvador (BA)
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Pronto-Socorro do Engenho Novo, Barueri (SP)

UPA 24h, Pinhais (PR) Hospital Municipal Nossa Sra. da Luz dos 
Pinhais (PR)
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Redução de Risco  
e Saúde e Cidadania 

Ações desenvolvidas para a promoção do bem-estar e qualidade de vida. Os pro-
fissionais orientam os usuários para prática de hábitos saudáveis minimizando o 
aparecimento de doenças futuras. 

CAMPANHA DE HIGIENE BUCAL 
Crianças atendidas pelo Projeto Ação para o Esporte, na quadra do Instituto 
Dona Placidina, na Vila Cléo, em Mogi das Cruzes (SP), receberam orientações de 
saúde bucal da equipe de Odontologia da UBS Alto do Ipiranga. Além de apren-
derem um pouco mais sobre a importância da escovação, os jovens receberam 
kits de higiene.

Crianças recebem orientações da equipe de Odontologia da UBS Alto do Ipiranga, em Mogi 
das Cruzes (SP)

SALA DE ESPERA
Amenizando a espera pelo exame, o Hospital Regional do Sudoeste do Pará 
promove orientações de saúde. A iniciativa faz parte do projeto “Saúde com 
Educação e Humanização”. Ao longo do ano, os usuários foram orientados sobre 
os perigos da automedicação, prevenção da hanseníase e combate ao mosquito 
Aedes aegypti. 
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Pacientes recebem oritentações sobre a dengue, no Hospital Regional Público 
do Sudoeste do Pará, em Marabá (PA)

IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO
Gestantes que preparam para o nascimento do filho, participaram de uma pa-
lestra orientativa sobre a importância da Amamentação. Realizada no Hospital 
Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Mairi (BA), a atividade forneceu dicas im-
portantes para este público abordando vários aspectos do aleitamento materno, 
como nutrição, proteção, estimulação, atenção e convivência.

Mulheres aprendem sobre amamentação no Hospital Deputado Luís Eduardo 
Magalhães, em Mairi (BA)



85

TREINAMENTO SOBRE TOXOPLASMOSE
Hospital Bom Pastor, em Guajará-Mirim (RO), realizou treinamento sobre investi-
gação dos casos de toxoplasmose gestacional e toxoplasmose congênita com os 
colaboradores da Unidade. Na ocasião, foram discutidos os objetivos, conceitos, 
diagnóstico e preenchimento de notificações e tratamento adequado para as pa-
cientes que apresentem o quadro da doença.

Hospital Bom Pastor, em Guajará-Mirim (RO)

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE
O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua (PA), promo-
veu Campanha de Doação de Sangue com o propósito de sensibilizar colaborado-
res, usuários e comunidade a respeito da doação e manter o estoque de sangue 
elevado para suprir os atendimentos realizados pelo Hospital. 

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua (PA)
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O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém (PA), sensibilizou o 
público em geral para a necessidade de ampliar o número de doações volun-
tárias regulares. 

Hospital Oncológico Infancil Octávio Lobo, em Belém (PA)

CAMPANHA OUTUBRO ROSA
A Unidade Básica de Saúde (UBS) Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes (SP), reali-
zou o Dia D de conscientização contra o câncer de mama. Os pacientes assistiram 
à uma palestra sobre a importância da prevenção, tipos de câncer e exames.

UBS Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes (SP)
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CAMPANHA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
Profissionais do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória (ES), pro-
moveram a atividade sobre a importância da higienização das mãos durante a 
assistência ao paciente. A higienização das mãos é considerada uma das medidas 
mais seguras dentro de um ambiente de promoção e cuidado da saúde.

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória (ES)

CARAJÁS COM SAÚDE — AÇÃO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO
O programa desenvolvido pelo Hospital Yutaka Takeda, organiza, há 4 anos, aulas 
de atividade físicas, gratuitas, para as famílias que residem na Serra dos Carajás 
(PA). A iniciativa conta, ainda, com atividades específicas para mulheres grávidas. 
O intuito do programa é a promoção da saúde por meio de práticas regulares de 
exercícios e uma alimentação balanceada. 

Hospital Yutaka Takeda, em Parauapebas (PA), realiza projeto de atividade física para moradores
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CANTO SAUDÁVEL
A ação busca promover qualidade de vida para os colaboradores que atuam no 
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém (PA). O Canto Saudável utili-
za a dança, a música e o teatro como ferramentas culturais, trazendo benefícios 
a saúde do trabalhador, favorecendo a integração, a disposição ao trabalho e até 
mesmo reduzindo patologias causadas pelo sedentarismo, níveis de estresse e 
tensão geral.

Equipe do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém (PA), apresenta projeto Canto Saudável

Colaboradores do Hospital Oncológico Infantil realizam atividade física
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CAMPANHAS COLORIDAS
O Ministério da Saúde instituiu o calendário associado às cores, para facilitar o 
entendimento da população. As campanhas abordam problemas de saúde que 
precisam ser discutidos, incentivado com ações de prevenção, tratamento e diag-
nóstico precoce. São ações mensais que alertam e refletem sobre o cuidado das 
equipes de saúde na sensibilização do tema e trocas de experiências. 

Janeiro Branco — Alerta sobre a saúde mental. Ações que preconizem o bem-estar 
e a qualidade de vida. 

Janeiro Branco no Hospital 5 de Outubro, em Canaã dos Carajás (PA)

Janeiro Branco no Hospital 5 de Outubro, em Canaã dos Carajás (PA)
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Março Lilás — Equipe multidisciplinar do Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de 
Janeiro (RJ), destacou as orientações e prevenções com relação a epilepsia. 

Março Lilás no Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro (RJ)

Maio Amarelo — Ações de prevenção de acidentes de trânsito. Com o intuito de 
sensibilizar as pessoas sobre a responsabilidade de cada um no trânsito. O Pro-
grama “Direção Viva: Você Consciente, Trânsito mais Seguro!” é realizado, desde 
2016, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua (PA), e 
no Hospital Regional Público do Sudoeste do Pará, em Marabá.

Maio Amarelo no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória (ES)
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Maio Amarelo no Hospital Regional Público do Sudoeste do Pará, em Marabá (PA)

Agosto Dourado — Mês que evidencia os benefícios do aleitamento materno 
para bebês nos primeiros seis meses de vida, no Hospital Yutaka Takeda, em Pa-
rauapebas (PA). 

Agosto Dourado no Hospital Yutaka Takeda, em Parauapebas (PA)
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Setembro Verde — Sensibilização quanto a importância da doação de órgãos rea-
lizada no Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em Pinhais (PR), 
e no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro (RJ), cujo objetivo é tirar 
dúvidas dos usuários e incentivar para que cada vez mais pessoas declarem o 
desejo de doar aos amigos e, principalmente, à família.

Setembro Verde no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro (RJ)

 
Setembro Amarelo — Prevenção do suicídio. Ação realizada no Hospital Yutaka 
Takeda, em Parauapebas (PA), abordando os riscos e as formas de evitar o suicídio.

Palestra realizada no Hospital Yutaka Takeda, em Parauapebas (PA) 
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Outubro Rosa e Novembro Azul — Meses dedicados às orientações sobre o câncer 
de mama e próstata, com ações realizadas em todas as unidades, como no Hos-
pital Bom Pastor, em Guajará-Mirim (RO), Hospital Materno-Infantil de Barcarena 
(PA). Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES) e na Sede Administrativa, 
em São Paulo (SP). 

Exposição fotográfica de mulheres da região diagnosticadas com câncer de mama,  
Hospital Bom Pastor, em Guajará-Mirim (RO) 

Orientação sobre o câncer de mama é aplicado no Hospital Materno-Infantil de Barcarena  
Dra. Anna Turan (PA) 
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Orientações sobre o câncer de mama e as formas de prevenção na Sede da Pró-Saúde. 

Sensibilização sobre o Novembro Azul para a equipe de assistência da unidade. Hospital Estadual de 
Urgência e Emergência, Vitória (ES)
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Dezembro Vermelho — Mês dedicado para reforçar a importância do combate 
e prevenção da Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis, realizada no 
Hospital Materno-Infantil de Barcarena (PA). 

Pacientes e colaboradores durante palestra



96

Articulação de rede 
G4-16

Pensar o usuário na integralidade, visando atendê-lo dentro da sua dimensão, 
não restringindo o olhar para a saúde, mas para a rede de proteção. Problemas 
complexos demandam ações múltiplas e diversificadas para se alcançar resolu-
tividade quando pessoas e serviços isoladamente não têm soluções suficientes.

A construção da rede é uma alternativa necessária para o desenvolvimento da 
ação e urgente e requer uma ação mais colaborativa entre as pessoas e serviços; 
um melhor conhecimento sobre os limites e a função de cada pessoa ou segmen-
to, uma ampliação de recursos, habilidades e a construção de conhecimentos 
inter e transdisciplinares.

A articulação prevê associar os suportes que a rede oferece como: universida-
des, escolas, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada de Assistência Social 
(CREAS), Órgãos públicos entre outros. 

MUTIRÃO DE CATARATA 
Mutirão de cirurgia de catarata realizada no Hospital Deputado Luís Eduardo Ma-
galhães (HDLEM), em Mairi (BA). Foram oferecidas 1.000 vagas para idosos, a partir 
dos 60 anos. A ação foi uma parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e realizada pelo Hospital dos Olhos (HCOE).

HDLEM recebe mutirão de cirurgia de catarata
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2º ENCONTRÃO DIOCESANO DAS  
COMUNIDADES ECLESIAIS DE BASE
Os colaboradores da área de Enfermagem do Hospital Deputado Luís Eduardo 
Magalhães (HDLEM), em Mairi (BA), montaram um posto de atendimento, onde 
realizaram aferição da pressão arterial, testes de glicemia, curativos e encaminha-
mentos para atendimento médico hospitalar dos participantes. O evento ocorreu 
na Escola Municipal Iracy Leal e reuniu representantes de 23 paróquias que com-
põem a Diocese de Ruy Barbosa (BA).

HDLEM participa do Encontrão Diocesano das Comunidades Eclesiais de Base

Atividades físicas para participantes do Encontrão Diocesano das Comunidades Eclesiais de Base
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SENSIBILIZAÇÃO INFANTIL PARA A HIGIENE PESSOAL 
O Núcleo de Educação Infantil Marluse Ferreira, localizado no núcleo Nova Mara-
bá (PA), reuniu crianças no pátio da escola, elas estavam atentas a cada dica e se 
divertiram aprendendo a forma correta de higienização das mãos e a importância 
da higiene pessoal. O Projeto Saúde na Escola, com participação do Hospital Re-
gional Público do Sudoeste do Pará (HRSP), levou a atenção básica para as unida-
des de educação com informações para evitar problemas como gripe, verminose 
e infecção intestinal. 

HRSP orientou crianças sobre a forma correta de higienização das mãos  
e a importância da higiene pessoal. 

Crianças durante atividade
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Empatia e Alegria: Ações Humanizadas

A Pró-Saúde alicerça seu processo de trabalho no “HumanizaPró”. 

Estabelecer estratégias 
de cuidado além 
do cuidado; ética 
-ver, julgar e agir; 
corresponsabilização 
do processo de saúde; 
relação de confiança

Acompanhar a 
implementação do 
plano de humanização 
elaborado

Monitorar 

Avaliar

 as ações de 
humanização segundo 
os indicadores

Propor modificações 
dos planos e novas 
propostas, segundo 
as avaliações e as 
novas necessidades 
levantadas

Este tem por base a normatização da Política Nacional de Humanização e propicia 
um canal de vinculação e relação de confiança entre usuário e colaborador.

A humanização na Pró-Saúde diz respeito a atitude entre os colaboradores, usuá-
rios e gestores comprometidos ocasionando de forma criativa e sensível um pro-
cesso de produção de saúde e de subjetividade, tratando a pessoa como ser 
singular e que precisa de uma atenção diferenciada. 

O tratamento humanizado vai muito além do sorriso no rosto, dos cuidados de 
saúde, ele proporciona momentos de atenção e descontração na vida do usuário 
que está em tratamento na unidade de saúde. 

Dentre as ações realizadas nas unidades de saúde de humanização destacam-se:

DATAS COMEMORATIVAS
A celebração do Carnaval, da Páscoa foi realizada com brincadeiras, teatro e até 
a realização do casamento civil de pacientes da oncologia nas unidades paraen-
ses do Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, Hospital Regional 
Público da Transamazônica, em Altamira, e Hospital Oncológico Infantil Octávio 
Lobo, em Belém. 

Celebração do Carnaval para as crianças em tratamento na unidade de saúde. Hospital Oncológico 
Infantil Octávio Lobo, Belém (PA)  
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Celebração da cerimônia de matrimônio civil  do paciente em tratamento na unidade.  
Hospital Regional Público da Transamazônica, Altamira (PA) 

PROJETO CANTO DA EMPREENDEDORA
Criado no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, o Canto da Empreendedora 
foi realizado pela primeira vez no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG). Reco-
nhecido pela ONU (Organização das Nações Unidas), o projeto incentiva a geração 
de renda extra entre as mães de pacientes em tratamento e acontece desde 2017. 

Projeto “Canto da Empreendedora” realiza ação extramuros com hospitais públicos do Pará. Hospital 
Estadual Público Galileu, Belém (PA)
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HPEG recebe última feira de empreendedorismo do ano com mães de pacientes do  
Oncológico Infantil

ESPAÇO DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO
O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua (PA), inau-
gurou um espaço de acolhimento transitório para atender acompanhantes ou 
familiares de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI), 
Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) e Sala Amarela. A iniciativa visa pro-
porcionar toda a assistência necessária para aqueles que são de cidades do inte-
rior do Pará ou de outros Estados. O espaço foi pensado pelos profissionais para 
oferecer a ambiência que respeite a cultura regional oportunizando a redução da 
sensação de estar em um ambiente hospitalar. 

Projeto previu a ambiência em consonância com a cultura local de uso de redes para o descanso.  
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, Ananindeua (PA)
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EXPOSIÇÃO DE VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS
Celebrando a conclusão do ano letivo, a classe hospitalar do Hospital Metropo-
litano de Urgência e Emergência, em Ananindeua (PA), promoveu uma exposição 
de todas as atividades escolares desenvolvidas pelos pacientes que estão ou 
estiveram internados na pediatria ao longo de 2018. A segunda Mostra de Saberes 
da Classe Hospitalar do HMUE recriou na área da recepção principal da unidade, 
as páginas do livro “A Menina Árvore”. 

Pacientes e colaboradores durante exposição

VISITA FAMILIAR AMPLIADA AOS PREMATUROS
O Hospital Materno-Infantil de Barcarena (PA) promoveu a aproximação de irmãos 
e demais familiares para amenizar a rotina hospitalar que a família e o bebê en-
frentam durante a internação e proporcionar o fortalecimento com o vínculo fa-
miliar. No período natalino, os pais foram presenteados com fotos de seus bebês. 

Bebê que nasceu no Hospita Materno-Infantil de Barcarena (PA)
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CELEBRAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DOS PACIENTES 
No Hospital 5 de Outubro, em Canaã dos Carajas (PA), e nas demais unidades de 
saúde, as equipes de assistência celebram o aniversário dos pacientes. O leito é 
enfeitado e um bolo é servido, caso haja a liberação pelo Serviço de Nutrição e 
Dietética. O paciente se sente valorizado pela data especial. 

Hospital Cinco de Outubro (PA)

Agricultora aposentada ganha festa de aniversário de 100 anos no Hospital Metropolitano de Urgência 
e Emergência, Ananindeua (PA)
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VISITA DE PERSONAGENS INFANTIS NAS UNIDADES
A visita de personagens infantis é presença frequente nas unidades de saúde, a pre-
sença deles alegram os pacientes, fortalecem o tratamento e facilitam a socialização. 

Ação no Instituto Estadual do Cérebro, no Rio de Janeiro (RJ)

COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS
A programação de brincadeiras e cuidados especiais nesse dia especial. 

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém (PA)
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ÁGUA SABORIZADA 
O Serviço de Nutrição prepara todos os dias água com sabor usando frutas em 
sua composição, no Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em 
Pinhais (PR). As gestantes têm sempre água fresquinha. 

Água com sabor de frutas

ESPAÇO DE DESCANSO DOS COLABORADORES 
Os colaboradores do Hospital Yutaka Takeda (HYT), em Parauapebas (PA), foram 
surpreendidos com a nova ambientação do espaço para descanso de profissio-
nais na unidade. Com a reforma, o local ganhou tatames coloridos, diversas almo-
fadas, quadros com mensagens positivas, além de nova pintura. 

Inauguração do Canto do Intervalo no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, 
em Belém (PA). O projeto implementou mais uma sala de descanso para os cola-
boradores, por meio de um ambiente diferenciado e planejado, com conforto e 
materiais que auxiliam o relaxamento e ameniza os impactos causados pelo dia 
a dia, a fim de proporcionar sensação de bem-estar aos usuários.

HYT apresenta nova ambientação
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Garantia de direito
 
Garantir direitos é possibilitar o pleno exercício da cidadania dos usuários. Cabe 
aos profissionais de saúde propagá-los por meio de ações que estimulem a refle-
xão e a consciência de direitos e os respectivos deveres. 

Momento de expressão de fé — celebrações de missas, visitas de imagens e ba-
tismo. 

Celebração de missa para colaboradores e pacientes na unidade Hospital Estadual Público Galileu, 
Belém (PA)

Pacientes manifestam fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré no Hospital Oncológico Infantil Octávio 
Lobo, Belém (PA)
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Batismo de crianças em tratamento no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, Belém (PA)  

Pacientes do Hospital Regional de Marabá recebem a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. 
Hospital Regional Público do Sudeste do Pará, Marabá (PA)

Os pacientes das diversas unidades puderam participar de um momento de ex-
pressão e renovação de fé. A presença da Nossa Senhora de Nazaré proporcionou 
uma vivência da espiritualidade que auxilia na manutenção da esperança e con-
fiança. O batismo é a oportunidade de fortalecer suas crenças e buscar proteção 
aos pequenos. 
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CLASSE HOSPITALAR 
Método de ensino é aplicado em Unidades de Saúde para que os pacientes em 
fase escolar não interrompam os estudos devido o tempo de permanência nos 
hospitais. 

Mantida em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Classe Hospitalar do Oncológico 
Infantil tem, atualmente, cerca de 15 alunos matriculados, em diferentes etapas de tratamento.

Pacientes internados são escolarizadas nos hospitais gerenciados pela Pró-Saúde
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Pará avança com a Classe Hospitalar para atender crianças e adolescentes internados em tratamento. 
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, Ananindeua (PA) 

Fica assegurado o atendimento educacional ao aluno da educação básica internado 
para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. 

Espaço da classe hospitalar é um direito da criança e um dever da instituição con-
templado em documentos legais, como por exemplo, o artigo 214 da Constituição 
Federal, que afirma que as ações do Poder Público devem conduzir à universalização 
do atendimento escolar. Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional asse-
gura que o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis 
de ensino (art. 5º § 5º), podendo organizar-se de diferentes formas para garantir o 
processo de aprendizagem (art. 23). Igualmente importante, o Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA), aponta para a necessidade de uma ação conjunta entre a escola e 
o sistema de saúde para que o processo de aprendizado desse indivíduo não tenha 
descontinuidade, e que, por ocasião da alta hospitalar, ele possa retornar ao colégio 
e reintegrar-se ao grupo escolar por meio de um currículo flexibilizado. 

Comparativo das Ações de Saúde por eixos anos de 2017 e 2018

Articulação em rede

Garantia de direitos

Redução de Risco

0 100 200 300 400 500

2018 2019

Fonte: Relatório Trimestral de Ações de Saúde
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Parto humanizado 

TERNURA QUE ENCANTA 
A Pró-Saúde entende que o processo do parto é um momento onde a gestante 
e o recém-nascido são os protagonistas e propicia nas unidades de saúde um 
ambiente que amenize eventuais interferências da cultura hospitalocêntrica con-
vencional que intervenha no processo ativo da mulher no parto. 

Coaduna suas ações com o Programa do Parto Humanizado estabelecido pelo 
Ministério da Saúde e normatizado pela Portaria/GM 569/00, visando a melhoria 
na assistência ao parto e puerpério às gestantes e garantindo ainda um acompa-
nhamento no pré-natal. As ações se inserem dentro da perspectiva de garantia 
de direito de cidadania. 

Os profissionais de saúde compreendem que é dever da unidade receber a ges-
tante e seus acompanhantes com dignidade e respeito pelos diversos aspectos 
culturais, individuais e emocionais da mulher.

A humanização, conforme já citado anteriormente, requer empatia, solidariedade 
e ética para que o ambiente seja acolhedor e que a mulher esteja cercada de pes-
soas que ela sinta segurança; afinal humanizar o ato do nascimento é perceber e 
respeitar suas escolhas.

Outro ponto relevante é evitar interferências desnecessárias. Anteriormente, a 
essa prática de atenção ao parto, a mentalidade de “humanização”, era de reti-
rar da mulher o sofrimento do parto, muitas vezes acelerando o nascimento por 
meio de medicamentos e técnicas cirúrgicas. 

Com a implementação do parto humanizado nas unidades de saúde, a equipe 
multidisciplinar permite que a mulher seja ativa no seu parto, definindo inclusive 
a posição considerada por ela mais adequada para dar à luz. 

Nas ações que as unidades organizam com as gestantes durante o período de 
gestação, o conceito de parto humanizado é explicado como não sendo um tipo 
de parto, mas um conceito de humanização com relação ao processo do parto, 
onde se respeita a fisiologia da gestação, apenas acompanhando o parto. 

Tendo em mente esses conceitos as unidades: 

 » Propiciam um atendimento de qualidade e acolhedor na gestação, parto e 
puerpério;

 » As gestantes devem saber e ter acesso aos setores da maternidade;

 » Ter um acompanhante a sua escolha; 

 » A humanização também é garantida ao neonato.
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CUIDADOS COM A SAÚDE DA MÃE E DO RECÉM-NASCIDO
O encontro trimestral do curso Amor de Mãe, a reunião do grupo Laços de Ternura 
e o Curso de Acompanhante de parto objetivam sanar as dúvidas mais frequentes 
sobre a gravidez, como parto, pós-parto, cuidados com o recém-nascido e vacinas, 
alimentação da gestante, amamentação exclusiva e alterações emocionais.

Gestantes recebem orientações no Hospital Yutaka Takeda

Gestantes do Hospital 5 de Outubro, Canaã dos Carajás (PA)
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MÉTODO MÃE CANGURU
O método Canguru é uma forma de amparo ao recém-nascido prematuro inter-
nado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e a sua família. O objetivo é 
o de realizar um trabalho humanizado, que reúne estratégias para melhor desen-
volvimento desse bebê. Este método permite que os pais participem dos cuida-
dos neonatais, o tempo da ação é de acordo com a escolha da família. 

Método Cangurú beneficia mamãe e recém-nascido

Após o nascimento do bebê, é oferecido o colo materno à criança, conhecido 
como contato pele a pele, estimulando a amamentação nas primeiras horas de 
vida e fortalecendo o vínculo mãe e bebê. 

Práticas para o parto humanizado de gestante são aplicadas no Hospital Materno-Infantil de Barcarena
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MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS
As unidades disponibilizam uma equipe multidisciplinar para acompanhar essa 
mulher durante o trabalho de parto, o apoio inclui também apoio psicológico. São 
oferecidos métodos não farmacológicos de alívio da dor. Durante a permanência 
dela na unidade, o acompanhante pode estar presente. Outros recursos são ofe-
recidos: uso de bolas de pilates — que reforça a musculatura e facilita o parto —, 
massagens na região lombar, banho de aspersão, uso do cavalinho, musicotera-
pia, aromaterapia, banho e parto na banheira de hidromassagem.

Orientações para gestantes sobre o uso da bola de pilates para reforçar a musculatura e facilitar o parto

Recurso não farmacológico de alívios da dor:  conduta de boas práticas no trabalho de parto  
humanizado que a usuária tem de escolha. 
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Confortáveis salas de parto equipadas para propiciar segurança e privacidade. Desde o primeiro  
momento de vida, o bebê permanece junto à família

Leitos direcionados para a gestante permanecer durante o pré-parto, parto e pós-parto; O ambiente 
permite que o bebê seja amamentado na primeira hora após o parto
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Hospital Bom Pastor apresenta projeto desenvolvido com gestantes respeitando a cultura indígena

REDE CEGONHA E HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 
A partir do conceito da humanização que orienta para um conjunto de práticas 
e atitudes que direcionam para uma assistência obstétrica e neonatal que agre-
guem benefícios à mãe e ao bebê. As intervenções devem ser só as necessárias e 
que preservem a autonomia materna e a sua privacidade. 

O conceito de parto humanizado perpassa o conteúdo da Política Nacional de Hu-
manização, que aponta que o processo de parto percorra essas reflexões. Ações 
de saúde possuem uma dimensão ética, que coloca a equipe de assistência com-
prometida e corresponsáveis com aquela nova vida, enfatizando a autonomia e o 
protagonismo da genitora acima de suas crenças e valores. 

Quando o foco desse processo de nascimento é a gestante e o bebê, vínculos 
solidários são estreitados e mudanças no modelo de gestão e atenção à saúde 
são alterados. 

As unidades do Hospital Materno-Infantil Barcarena (PA), Hospital Deputado Luís 
Eduardo Magalhães (BA), Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais 
(PR) e Hospital Bom Pastor (RO) disponibilizam o serviço de parto e pré-parto 
e estão alinhados com os critérios da Rede Cegonha, publicada na Portaria/GM 
4.279, de 30 de dezembro de 2010. Esta foi implantada como uma estratégia de 
cuidados que asseguram a mulheres o direito a um planejamento reprodutivo, 
construindo um modelo obstétrico que promove o nascimento seguro, com o 
respectivo crescimento e desenvolvimento saudável.

Nas unidades da Pró-Saúde existe uma preocupação com a ambientação, propor-
cionando bem-estar.
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Identificação visual torna o ambiente mais acolhedor

Painel com fotos dos recém-nascidos na unidade 

Espaços acolhedores e confortáveis que contribuem para o bem-estar dentro da unidade 
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Nessas unidades as gestantes têm acompanhamento de pré-natal, parto e nasci-
mento, seguido do puerpério com atenção integral ao recém-nascido. 

Curso de orientação sobre amamentação na unidade

Acolhimento às gestantes da unidade
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Pacientes internadas, acompanhantes e gestantes em acompanhamento ambulatorial participaram da 
roda de conversa sobre massagem indiana que ajuda no relaxamento do bebê

HDLEM realiza evento especial para acolher gestantes

O período gestacional e o parto são únicos e especiais na vida da mulher, de seu 
parceiro e seus familiares. As unidades inseridas dentro da filosofia da humani-
zação contribuem para essa experiência humana significativa.
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Ao longo do período do pré-natal as gestantes são orientadas e incentivadas para 
adoção da prática da amamentação, os profissionais sensibilizam para diminuí-
rem os índices de desmames precoces.

A Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (PR) possui o selo de Hos-
pital Amigo da Criança e mantém o compromisso com a realização dos dez passos 
da amamentação segura, são eles: 

 » Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, a qual deve ser rotineira-
mente transmitida a toda a equipe do serviço. 

 » Treinar toda a equipe, capacitando-a para implementar esta norma.

 » Informar todas as gestantes atendidas sobre as vantagens e o manejo da 
amamentação. 

 » Ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto. 

 » Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vie-
rem a ser separadas de seus filhos. 

 » Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite 
materno, a não ser que tenha indicação clínica.

 » Praticar o alojamento conjunto — permitir que mães e bebês permaneçam 
juntos 24 horas por dia.

 » Encorajar a amamentação sob livre demanda.

 » Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.

 » Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para onde 
as mães devem ser encaminhadas por ocasião da alta hospitalar.

Sala de espera com orientações sobre os 10 passos do Hospital Amigo da Criança
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Um olhar para a cultura indígena:  
Tradição e Saúde – 20 anos de excelência 
 

Na cultura indígena, a promoção de saúde está fortemente ligada ao equilíbrio 
da natureza com seu povo. Os pajés e as parteiras possuem um conhecimento 
próprio de uso de plantas medicinais, rituais de cura e suas próprias ações para 
a promoção de saúde. Um conhecimento milenar que é repassado de forma cole-
tiva, fortalecendo o seu poder de decisão enquanto indivíduo. 

Dessa forma pensar em saúde indígena é fortalecer a sua garantia de direito, sua 
autonomia enquanto cidadão de direito. As unidades de saúde da Pró-Saúde que 
realizam ações de saúde diretamente com os índios necessitam executar ações 
que os integrem no Sistema Único de Saúde (SUS).

As orientações de promoção e prevenção de saúde devem respeitar seus saberes 
e sua individualidade, além de suas crenças. As trocas de experiências devem 
considerar as formas de conhecimento sobre o adoecimento, as curas e restabe-
lecimento da vida. A medicina tradicional deve capacitá-los com ações concretas 
de prevenção para que ocorra a corresponsabilização no processo saúde/doença.

A Pró-Saúde, em 2018, completou 20 anos de trabalho assistencial com a popula-
ção indígena, por meio dos Hospitais Bom Pastor, localizado no estado de Rondô-
nia, na cidade Guajará-Mirim. 

Pertencente a rede 
própria da Instituição, 
realizou um trabalho 
mais direito com a 
população indígena, 
beneficiando mais de 

225 índios
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A Casa de Saúde Indígena (CASAI), responsável pelo apoio, acolhimento e assis-
tência aos indígenas referenciados à Rede de Serviços do SUS, para realização 
de ações complementares da atenção básica e de atenção especializada, é uma 
parceira das ações de saúde realizadas principalmente no Hospital Bom Pastor. 

Esse hospital possui um trabalho específico voltado para a população indíge-
na na clínica de pediatria e médica. Os principais quadros clínicos tratados são: 
doenças diarreicas, pneumonias, bronquites, acidente ofídico (picada de cobra), 
além de atendimento ao parto normal e cesariana. A unidade articulada com a 
rede de atenção da saúde indígena, mantém os atendimentos hospitalar e ambu-
latorial na unidade de saúde e a CASAI realiza os atendimentos nas aldeias. 

O Hospital Bom Pastor é referência para atendimento à população indígena, sendo 
inúmeras as suas origens: Tanajura, Laje Velho, Laje Novo, Sagarana, Soterio e ou-
tros; bem como sua etnia: Oro não, Oro waram, Xijeim, Jabuti, Macurap entre outras. 

Sempre respeitando as tradições e mantendo os costumes desses usuários, a 
Pró-Saúde implantou no hospital uma Oca hospedagem, que fica localizada na 
área externa da unidade, construída para proporcionar maior acolhimento aos 
familiares das crianças indígenas internadas. 

Outra unidade que realiza atendimento aos indígenas é o Hospital Yutaka Takeda, 
localizado na Serra dos Carajás, em Parauapebas (PA). Atende a população indí-
gena de duas tribos Xikrin e Kayapó, das aldeias Kateté e Kayapó (Jhecô), locali-
zadas na região de Ourilândia do Norte (PA), também conhecida como Água Azul 
do Norte. 
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DIA DO ÍNDIO
Comemorado no dia 19 de abril, o Dia do Índio tem como objetivo promover a 
conscientização, conhecimento, respeito e valorização da cultura indígena na re-
gião por meio de ações lúdicas, música e ações de valorização cultural. 

Momentos de descontração e valorização da cultura e povos indígenas

Distribuição de doces e balões para as crianças Brincadeiras com músicas e dança  
para descontração



123

DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
Para celebrar esse dia, a Pró-Saúde, em parceria com a CASAI, organizou na Oca do 
Hospital Bom Pastor um dia marcado por gincanas, brincadeiras, danças típicas 
que incentivam a relação interpessoal da população indígena com a equipe de 
assistência do hospital — grande ênfase para que a população indígena conheça 
e lute por seus direitos por serviços de saúde de qualidade.

Hospital Bom Pastor comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas com brincadeiras e música

Realização de sorteios e brincadeiras Apresentação de grupos folclóricos 
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5º PRÓ-SOCIAL INDÍGENA
A iniciativa promove um dia de ação social pelos direitos sociais dos povos indí-
genas, garantindo acessibilidade aos médicos nas áreas de clínica médica, clínica 
pediátrica, atendimentos ginecológicos, odontológico, psiquiátrico, cardiológico, 
atendimento pelo fisioterapeuta, emissão de carteira de identidade, realização 
raios-x, exames laboratoriais, verificação de sinais vitais e glicemia, palestras edu-
cativas, corte de cabelo e entretenimentos como teatro e dança.

Na abertura do evento, uma benção do padre Osmar Manoel Ferreira e o convi-
dado dos indígenas Dorival Oro Não e Isaías Oro Waram, realizaram uma oração 
na língua indígena.

Hospital Bom Pastor realiza V Pró-Social Indígena

Momentos de expressão de fé Unidade de atendimento odontológico móvel 
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Enquanto aguardavam os atendimentos apresentações de danças típicas aconteciam

A Pró-Saúde realizou ações sociais vislumbrando mitigar essas demandas pon-
tuais e atender as necessidades momentâneas daqueles usuários. 

Entende-se risco social como um conceito que possui múltiplas facetas. A vul-
nerabilidade diante do enfrentamento da pobreza traduz-se por condições pre-
cárias de moradia e saneamento básico. Tal fato inviabiliza a subsistência dos 
indivíduos, tornando-os mais vulneráveis diante de eventos que estão fora de 
seu controle. 

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

Quando a Pró-Saúde realiza a cobertura sanitária e social nas comunidades in-
dígenas, objetiva minimizar uma possível violência, que é percebida pela falta 
de acessibilidade e de infraestrutura, que podem minar esses povos. Por sua 
finalidade estatutária de promover atividades de saúde comunitária com vistas a 
prevenção de doenças, orientação sanitária e imunização, a Pró-Saúde caminha 
junto às equipes multidisciplinares da rede de saúde, estreitando laços com a co-
munidade, compreendendo a cultura desses povoados e denunciando quaisquer 
perdas e apoiando o bem-estar dos povos originários. 
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Programa de Voluntariado da Pró-Saúde

O trabalho voluntário é um ato de amor e de solidariedade que inspira e organiza 
pessoas em prol do bem-estar comum. 

A intensificação das desigualdades concerne a essa atividade o importante papel 
de formador da cultura solidária, na qual os cidadãos atuam em consonância 
com o Estado e as instituições da sociedade civil na busca de soluções para pro-
blemas coletivos. 

Homenagem aos voluntários, no dia 28 de agosto, no Hospital Estadual Getúlio Vargas (RJ)

 
A Pró-Saúde, no ano de 2016, institucionalizou em toda a sua rede de atuação o 
Programa de Voluntariado como parte integrante de suas ações humanizadoras. 
Além de atender a legislação, entende-se que as relações precisam ser diferentes 
e melhores no atendimento do cidadão em sua totalidade, portanto é necessário 
articular novos atores neste processo. 
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Em 2018, o Programa do Voluntariado buscou, a partir de uma visão social coeren-
te e participativa, propor mecanismos com a intenção de reforçar a cultura solidá-
ria em toda a sua rede de atuação, por meio do estabelecimento de indicadores 
que monitoraram seu crescimento, nos aspectos das atividades desenvolvidas 
pelos voluntários conforme o escopo de atuação, bem como a qualidade que isso 
reflete no atendimento ao paciente.

Visita de fim de ano do Papai Noel, no Hospital Municipal Mogi das Cruzes (SP)

As ações coletivas em prol do bem-estar dos usuários foram realizadas por 260 vo-
luntários, nas 12 unidades hospitalares que possuem o Programa. O altruísmo sincero 
dessas pessoas favoreceu o processo da humanização de tal forma que proporcionou 
pessoas que frequentam as unidades uma acolhida empática, que contribuí no pro-
cesso de recuperação e integração do paciente com o ambiente hospitalar.

Animadores e palhaços no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA)
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O cultivo das ações propagadas pelo Programa requer conhecimento e atualiza-
ção dos profissionais que realizam as atividades, para isso a equipe responsá-
vel pelo monitoramento do voluntariado, nas unidades geridas pela Pró-Saúde, 
participou, durante o ano, de cursos realizados pelo Núcleo de Estudos Avan-
çados do Terceiro Setor (NEATS), localizado na Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. 

VIVA O VOLUNTÁRIO
A Pró-Saúde, no mês de outubro, esteve presente no lançamento oficial do Pro-
grama Nacional de Voluntariado — Viva Voluntário, uma iniciativa do Governo 
Federal, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). A ação aconteceu em São Paulo (SP), com o objetivo de promover e reco-
nhecer o trabalho voluntário desenvolvido no Brasil.

Bruno Dalcolmo, assessor especial da Casa Civil, fala durante o evento

1º Encontro de Líderes de Voluntariado 
A qualificação das pessoas responsáveis pelo Programa foi um tema colocado em 
perspectiva mediante a realização do 1º Encontro de Líderes de Voluntariado, no 
mês de novembro. 

O evento, com a duração de dois dias, reuniu os diretores Hospitalares e os res-
ponsáveis pelas ações de voluntariado nos hospitais geridos pela Pró-Saúde em 
todo o País.

No primeiro dia, foram realizadas quatro apresentações. Aline Rosa, da Cruz Ver-
melha Brasileira, abordou o Histórico do Trabalho Voluntário no Brasil. Marina 
Cassarino, do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), 
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apresentou a coordenação de Voluntários na Área da Saúde. Michel Freller, da 
Criando Consultoria, explicou como captar e manter voluntários. Elza Sartorelli, 
do Narizes de Plantão, contou a sua experiência pessoal como voluntária e reali-
zou uma dinâmica com todos os participantes. 

Aline Rosa, da Cruz Vermelha Brasileira; e Dom Eurico dos Santos Veloso, presidente da Pró-Saúde

Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC)
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No segundo dia do evento, a programação foi voltada ao trabalho que é desen-
volvido pelas Unidades. As áreas corporativas de Filantropia, Administração de 
Pessoal, Contábil e Jurídica apresentaram os fluxos administrativos do Programa 
de Voluntariado da Pró-Saúde, visto que o trabalho voluntário envolve compro-
metimento, assim como o cumprimento de algumas normas que asseguram seu 
sucesso, tais como não ultrapassar 4 horas semanais de atuação e manter a guar-
da da documentação dos voluntários.

Na sequência, os coordenadores de voluntariado trocaram experiências por meio 
da apresentação das ações desenvolvidas pelos voluntários em cada unidade, 
mostrando as realidades vivenciadas. Foi um momento de muitas interações, car-
regado de emoções e amor pela causa do voluntariado. A Entidade avalia que o 
importante nestes encontros é a possibilidade de ampliar as práticas de cada um 
a partir das experiências dos outros e perceber que é possível inovar, ter ideias e 
fazer diferente. 

Equipe de Voluntariado reunida com Elza Sartorelli, do Narizes de Plantão

Palestra do Michel Freller, da Criando Consultoria
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Momento de troca de experiências entre os líderes de voluntariado

Corrente de Solidariedade Crescente
O trabalho voluntário é de extrema importância para as unidades, o crescimento 
anual no número de voluntários reflete diretamente na qualidade dos serviços 
prestados aos usuários, que passam a ser acolhidos de maneira especial por to-
dos os agentes solidários que circulam pelas unidades.

Grupo Anjos da Enfermagem levam alegria e descontração nos hospitais Metropolitano de 
Urgência e Emergência e Hospital Público Estadual Galileu
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Ao todo em 2018 foram: 

12 UNIDADES 5815 HORAS 
DOADAS

2017

0 100 15050 200 250 300

2018

NÚMERO DE VOLUNTÁRIOS

Fonte: Avaliação Semestral

Jacenir Rodrigues faz parte do grupo “Filhos da Caridade”, que atua no Hospital 
Regional do Sudeste do Pará. Para ele, poder fazer da música um instrumento de 
transformação e alegria é também uma forma de reflexão. 

“Cada vez que eu venho aqui, volto para casa com uma bagagem muito 
grande de experiências de vida que mudam o nosso olhar perante a vida 
de forma geral”, conta ela. 
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Próximos Passos...

Para o próximo ano, estima-se a ampliação do Programa de Voluntariado nos 
seguintes aspectos:

 » Cadastrar as unidades de saúde em plataformas específicas para captação de 
voluntários;

 » Estender o voluntariado para as unidades educacionais;

 » Realizar o 2º Encontro de Líderes de Voluntariado;

 » Apresentar o Programa de Voluntariado institucionalmente no site da Institui-
ção, assim como fornecer um canal de comunicação que facilite o contato de 
candidatos a voluntários.

Pastoral da Saúde 

A Pastoral da Saúde é uma ação evangelizadora dos Cristãos católicos compro-
metido em promover, defender e cuidar da vida. Sua missão é tornar presente no 
mundo de hoje a prática libertadora de Jesus Cristo na área da saúde. 

Possui como objetivo “evangelizar com renovado ardor missionário o mundo da 
saúde, à luz da opção preferencial pelos enfermos. Está empenhado na constru-
ção de uma sociedade mais humana justa e solidária a serviço da vida, assegura 
inclusive um direito constitucional previsto no artº 5º da Carta Magna. 

Sua ação é solidária e sem fronteiras buscando integrar todas as pessoas de boa 
vontade, através de sua ação voluntária.

A Pastoral da Saúde luta pelos direitos fundamentais na área da saúde, trabalha 
a saúde integral e integrada. Seu Compromisso é promover, cuidar, e defender 
a vida, tornando presente na história a ação evangélica, sendo assim podemos 
concluir que a Pastoral da Saúde é uma ação humanizadora e evangelizadora.
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Pastoral da Saúde fortalece acolhimento religioso no Hospital Oncológico Infantil

As três dimensões da Pastoral da Saúde 

Solidária — Pauta pela vivência e presença samaritana junto aos doentes nas 
instituições de saúde, na família e na comunidade. Abraça integralmente a pessoa 
nas dimensões física, psíquica, social e espiritual.

Comunitária — Busca promover a saúde e a educação para a saúde; relacio-
na-se com saúde em todas as esferas, pública privada e assistencial, atuando 
na prevenção das doenças, capacitação de agentes multiplicadores de saúde. 
Procura valorizar o conhecimento, a sabedoria e a religiosidade popular em 
relação à saúde.

Político-institucional — Está inserida junto aos órgãos e instituições públicas e 
privadas que prestam serviços e formam profissionais na área da saúde, bus-
cando a humanização do sistema de saúde. Zela para que haja reflexão bioética, 
formação ética e uma política de saúde que contemple todas as pessoas. 
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PASTORAL  
DA SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE

IEC recebe visita da Pastoral da Saúde

A Pró-Saúde é fiel à sua missão de promover e defender a vida humana, pauta-
da na ética do cuidado, inspirada na fé e ação missionária da Igreja Católica no 
Brasil, cuja essência e inspiração norteiam os princípios da Instituição. Assim, a 
Pró-Saúde decidiu institucionalizar a Pastoral da Saúde nas suas unidades de 
saúde próprias e de gestão, presentes em várias partes do Brasil.

Em novembro de 2018, deu-se início ao processo de institucionalização, lançando 
as bases de um projeto novo da Instituição, elaborado à luz das diretrizes gerais 
da Pastoral da Saúde da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). 

Inicialmente foi elaborado um projeto, a priori, contendo os objetivos principais 
da Pastoral da Saúde, embasado na missão e valores da Instituição. Como meto-
dologia deste processo de institucionalização, está a visita da Pastoral às unida-
des de saúde e a definição da coordenação geral na Instituição. 

Estas visitas tiveram como objetivo principal conhecer as ações que já são desen-
volvidas no âmbito da assistência espiritual por meio do voluntariado religioso, 
partilhar as experiências e lançar as sementes do novo. Assim, foram utilizados 
os três métodos da ação Pastoral, para melhor dinamizar a ação evangelizadora 
em nossas unidades de saúde em todo País. 
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A Pastoral da Saúde desenvolve atividades junto aos doentes e os seus familiares 
com atenção nos seguintes aspectos:

 » Promover momentos de celebração da vida, numa perspectiva de fé e espe-
rança, tais como: Liturgia Eucarística pelos Enfermos, privilegiar a celebração 
do Dia Mundial dos Enfermos, em fevereiro, sobre a proteção de Nossa Se-
nhora de Lourdes, cultos, oração dos Enfermos em Comunidade entre outros;

 » Acompanhar os familiares dos doentes, ajudando-os nos momentos difíceis, 
especialmente quando da perda de entes queridos, transmitindo-lhes a pala-
vra de esperança e conforto humano-cristão;

 » Possibilitar aos doentes a recepção dos Sacramentos (Unção dos Enfermos) 
quando estes desejarem e solicitarem;

 » Acompanhar solidariamente, e de modo especial os doentes  em fase termi-
nal,  os que mais carecem de auxílio e conforto espiritual.

A Pastoral da Saúde integra a dimensão espiritual nas demais dimensões de cui-
dado e humanização da pessoa humana. Por isso, a Pró-Saúde quer incentivar a 
dinamização deste trabalho em todas as suas unidades de saúde sob sua gestão. 

IEC recebe visita da Pastoral da Saúde
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Unidades de saúde contempladas pela Pastoral da Saúde em 2018 

Belém 
Hospital Público Estadual Galileu; 
Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 

São Paulo
Hospital Municipal 
de Mogi das Cruzes

Espírito Santo
Hospital Estadual de 
Urgência e Emergência

Rio de Janeiro
Hospital Estadual 
Getúlio Vargas
Instituto Estadual do 
Cérebro Paulo Niemeyer 

Um protagonismo de futuro para a Pastoral da Saúde da Pró-Saúde
A Pastoral da Saúde está dando seus passos, semeando o amanhã de um novo 
projeto com esperança e fé. O processo de institucionalização seguirá em 2019, 
e alcançará as demais unidades de Saúde, próprias e de gestão pela Pró-Saúde. 
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Resultados em números 
A Pró-Saúde, uma das maiores entidades de gestão de serviços de saúde e ad-
ministração hospitalar, apresenta os resultados das suas redes de atendimento 
em 2018: 

1.972

4.118

45.229

416.174 PACIENTES DIA 

5.625.888
AMBULATORIAL

LEITOS

PARTOS

CIRURGIAS

Fonte: DATASUS e BI – Business Intelligence Pró-Saúde

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, Vitória (ES)
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REDE PRÓPRIA

A rede própria da Pró-Saúde está localizada nos estados da Bahia, Rondônia,  
Pará e Mato Grosso, sendo elas: Hospital Alayde Costa, Hospital Bom Pastor, 
Hospital 5 de Outubro, Hospital Porto de Trombetas, Hospital Yutaka Takeda e 
Hospital São Luiz. 

Os serviços prestados pelas unidades, em 2018, resultaram em mais de:

218.250 ATENDIMENTOS/ PROCEDIMENTOS

18.562 PACIENTES DIA

4.537 CIRURGIAS

1.995 PARTOS

Hospital Bom Pastor, Guajará-Mirim (RO)
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PERCENTUAL TOTAL DE ATENDIMENTOS SUS

61,94%

REDE DE GESTÃO

A entidade, reconhecida como Organização Social e qualificada para atuar na ges-
tão de unidades públicas nos estados da Bahia, Espiríto Santo, Pará, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Paraná: 

5.407.638 ATENDIMENTOS/ PROCEDIMENTOS

397.612  PACIENTES DIA

40.692 CIRURGIAS

2.123 PARTOS

Instituto Estadual do Cérebro, Rio de Janeiro (RJ)
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A Pró-Saúde desenvolve ações que potencializem relações humanitárias promo-
vendo a cultura da solidariedade e da empatia entre os colaboradores das unida-
des e a comunidade local. 

Essas ações promovem o bem-estar e o aumento da qualidade de vida, é um 
compromisso da Instituição com as pessoas e os valores humanos e cristãos que 
norteiam nossa missão. 

Dentro da perspectiva sócio comunitária duas frentes se abrem para os trabalhos: 
o Programa Ação do Bem, onde as comissões de humanização e demais profissio-
nais planejam e executam atividades que visam minorar eventuais fragilidades 
dos usuários e as Campanhas Institucionais. 

O Programa Ação do Bem são atividades executadas, em âmbito interno e externo à 
unidade de saúde, articuladas com a rede pública de assistência ou a privada, den-
tro da percepção da integralidade, ou seja, contemplar as dimensões do indivíduo. 

Como resultado espera-se beneficiar usuários, famílias e entidades de assistência 
das comunidades próximas às unidades de saúde.

Despertar na comunidade atendida o interesse nas discussões que as ações tra-
zem é um dos objetivos; podemos citar de exemplo: uma roda de conversa a 
respeito de violência doméstica e como acionar a rede de assistência, e caso não 
haja uma rede estruturada, como se mobilizar para cobrar do poder público esse 
direito. Nessa ação todos unem forças para encontrar soluções para os problemas 
locais. A presença das unidades de saúde nas ações transforma a realidade por 
meio de orientações diversas de promoção e prevenção de saúde, além de doa-
ções diversas que visam reduzir eventuais carências materiais dando um suporte 
a vida desses usuários. 

Ao proporcionar as ações sócio comunitárias geramos um impacto positivo na 
vida das pessoas que estão espalhadas nas comunidades ao entorno das unida-
des, pois muitas dessas pessoas estão expostas a negligências impostas pela rea-
lidade e a partir do momento que os profissionais estreitam laços e incentivam 
iniciativas dentro da dinâmica social daquela região proporciona um real ganho 
no dia a dia deles. 

Sensibilizar a comunidade local sobre o seu papel na sociedade é fundamen-
tal e transformador, pois as interações sócio comunitárias proporcionam mais 
oportunidades, conhecimento e empoderamento para o recurso mais importan-
te: o ser humano.
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Ação do Bem

 
HPEG: Doação de gêneros alimentícios para Associação de Recicladores de Águas Lindas 

AÇÃO  
DO BEM 

Campanha de 
doação de sangue

Treinamento de primeiros 
socorros para leigos

Diagnóstico precoce do câncer 
de mama e de próstata

Ações voltadas 
aos idosos e  
às crianças

Palestras de assuntos de 
interesse da comunidade

Prática de 
exercícios 

físicos

Avaliação e orientação 
de saúde para as 

comunidades indígenas

Oferta de serviços gratuitos 
de enfermagem, nutrição, 
odontologia, fisioterapia
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A apresentação do Coral dos Jovens Batistas e do grupo Palhaçaria, formado por colaboradores de 
diversas áreas do HRPT levou alegria através da música. Houve ainda a doação de alimentos, itens de 
higiene pessoal e brinquedos, além de uma Ceia de Natal especial. 

Curso de Cuidador de Idosos promovido gratuitamente pelo HPEG. A Unidade formou mais de 160 
pessoas para atuar no cuidado com a pessoa idosa e recebeu mais de 3.000 inscritos para o curso
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Uma parceria entre o HPEG e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL)  levou para cerca de 
1.200 idosos do programa “Vida Ativa” a oportunidade de aprender a reutilizar sacos plásticos para 
produzir artigos decorativos, como tapetes, bolsas, jogos americanos, puxa-sacos e o que mais a 
imaginação permitir

Campanha Novembro Azul, o setor de Humanização do HMUE, levou aos pacientes da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Mariguela, no bairro do Aurá, em Ananindeua (PA), uma dinâmica sobre o 
câncer de próstata

Mais de 85 Ações do Bem foram realizadas pelas unidades administradas pela 
Pró-Saúde beneficiando  8.155 usuários.
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85 AÇÕES

mais de

8.155  
USUÁRIOS

Bazar Solidário e doação para o INCA 
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 » Doação de toucas de frio 

Toucas produzidas pelas técnicas de Enfermagem e enfermeiras que atuam 
no Centro Cirúrgico para serem entregues para os recém-nascidos nos dias 
mais frios.

Toucas produzidas no Hospita Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (PR)

 » Doação de alimentos

O Hospital Público Estadual Galileu (PA) realizou a entrega de alimentos no 
Abrigo São Vicente de Paula que atende idosos e deu orientações sobre odon-
tologia para os moradores.

Pacientes participam de atividades
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Campanhas Institucionais
No Brasil, culturalmente, as pessoas tendem a se solidarizar com o outro na maio-
ria das vezes em datas comemorativas. As campanhas institucionais são sazonais 
e inspiram a arrecadação e posterior doação nesses períodos, segundo braço da 
interação sócio comunitária. A Pró-Saúde compreende a necessidade de amplia-
ção desse cenário e, diante disso, propõe a difusão da cultura solidária como um 
ato natural e cotidiano que abarca diferentes atores em um propósito único.

CAMPANHA DO AGASALHO /JUNHO SOLIDÁRIO 

No período de inverno, as unidades arrecadam peças de roupas em bom estado 
de uso. Nas localidades onde a estação do inverno não ocorre, o Junho Solidário 
foi pensado para atender as necessidades das comunidades do entorno dos ser-
viços de saúde que se localizam no estado do Pará, região Norte do País, onde o 
calor predomina o ano todo. 
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As diversas transformações econômicas vividas no Brasil, trazem consequências e 
mudanças no comportamento dentro das relações familiares. Essas alterações são 
observadas cotidianamente por meio de impactos nas condições de vida e saúde 
dos usuários, como ele se relaciona com a sociedade e no espaço doméstico.

Os constantes ajustes econômicos fazem com que as famílias vivenciem a fra-
gilidade social, trazendo para a mesma a responsabilidade de garantir sua pro-
teção social. 

Não podemos pensar na vulnerabilidade somente pelo viés da pobreza e, sim, 
ampliar seu conceito para a dificuldade da pessoa aproveitar oportunidades, ter 
acesso a serviços, ter seus direitos sociais garantidos e principalmente melhorar 
seu bem-estar.

Essa fragilidade é comumente percebida no período de temperaturas mais frias. 
Nessas localidades, foram arrecadadas roupas em bom estado de uso que foram 
doadas aos usuários. E nos locais onde a temperatura é elevada o ano todo, as 
doações são de materiais diversos, pois contemplam as necessidades sentidas 
pela comunidade do entorno da unidade.

Tanto na Sede Administrativa quanto nas unidades de saúde, os colaboradores 
são convidados a se solidarizarem com essa ação e a Instituição reforça o com-
promisso com seus valores: cuidado centrado nas pessoas. 

Arrecadação de peças de roupas para pacientes internados no Hospital Estadual de Urgência e 
Emergência, em Vitória (ES)
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Com o objetivo de estabelecer vínculos com a comunidade, por meio do exercício 
dos seus valores solidários e cristãos, semear o sentimento de solidariedade per-
manente entre os colaboradores, a Pró-Saúde promoveu e incentivou a doação 
de agasalhos e itens diversos. 

Foram contempladas mais de 2.160 pessoas com aproximadamente 6.380 peças 
arrecadadas pelas unidades de saúde e educação administradas pela Pró-Saúde.

2.1606.380
PESSOAS CONTEMPLADASPEÇAS ARRECADADAS

Campanha do Agasalho: peças de roupas 
arrecadadas no Hospital Municipal Nossa 
Senhora da Luz dos Pinhais (PR)

Junho Solidário:  Hospital Oncológico Infantil 
(PA) proporcionou uma exposição da cultura 
paraense para as crianças do CEI Jardim Eliane, 
em São Paulo
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Junho Solidário: Arrecadação de brinquedos 
para ala pediátrica no Hospital Metropolitano 
de Urgência e Emergência (PA)

Junho Solidário: Doação de alimentos na 
Associação de Recicladores de Águas Lindas no 
Hospital Público Estadual Galileu (PA)

Junho Solidário: Doação de gêneros alimentícios para Casa de Apoio Semeando, no Hospital Yutaka Takeda

Campanha Junho Solidário: Arrecadação de roupas para a ONG Semear no Hospital Regional do Sudeste 
do Pará 
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Campanha do Agasalho: Arrecadação de agasa-
lhos, roupas e/ou afins para a Casa de Recupe-
ração CREJEL, na UPA 24h Valéria (BA)

CEI Jardim Eliane, em São Paulo

Junho Solidário: Entrega de doação na Casa de 
Apoio Divina Providência Transamazônica 

PSEN: Arrecadação de peças de roupas para 
a ONG Associação de Desenvolvimento Social 
Juntos Somos Mais 

CEI São Jorge, em São Paulo
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CEI Lageado CEI Santa Rita 

CEI Jardim Eliane 

CEI Santa Rita



155

Locais contemplados:  

 » Comunidade Local 

 » Casa de Recuperação Jesus Liberta - CREJEL 

 » Casa de Apoio Divina Providência 

 » Associação de Recicladores de Águas Lindas 

 » CEIs São Paulo 

 » CRAS/Unidade

 » ONG Projeto Semear

 » Casa de Apoio Semeando 

 » Clínica da Família de Manguinhos

 » Associação Mogicruzense para Defesa da Criança e do Adolescente – AMDEM

 » Associação de Desenvolvimento Social Juntos Somos Mais 
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CAMPANHAS NATALINAS 
Resgatar o espírito natalino por meio de ações humanizadas que levem o valor de 
solidariedade com ações que tratem o outro como irmão e irmã.

Sejam por meio de doações de brinquedos ou da dedicação de seu tempo ou 
ações que acalentem os corações daqueles que estão vivenciando um momento 
de internação ou que estejam sonhando com a visita do Bom Velhinho. 

Foram arrecadados mais de 1.450 brinquedos e 3.200 pessoas atingidas por ações 
natalinas nas unidades de saúde e educação geridas pela Pró-Saúde.

1.450 BRINQUEDOS 
ARRECADADOS

Este ano a campanha teve como inspiração a mágica que envolve esta data tão 
comemorada e esperada pelas crianças. O tema foi escolhido baseado na ideia 
de conferir, para quem lê, o poder de espalhar a magia.

Campanha de Natal 
Tema: Somos capazes de espalhar a magia 

Natal
2018

Slogan para reforçar a mobilização 
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Bebês prematuros recebem visita familiar para o 
Natal no Hospital Materno-Infantil de Barcarena

Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães tem 
música natalina

Colaboradores durante atividade de humanização no Hospital Materno-Infantil, em Barcarena (PA)

Arrecadação de brinquedos para doação na ala pediátrica do Hospital Estadual Getúlio Vargas (RJ)
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Ao longo do mês de dezembro, profissionais e voluntários dos hospitais se junta-
ram para proporcionar momentos de alegria e conforto aos pacientes internados 
nas unidades, com diversificadas atividades natalinas.

Doações de kits de higiene e bonecas de feltro 
para pacientes internados na unidade, no  
Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (SP)

Papai Noel visitou todo o hospital

Árvore montada com material reciclável no HRBA Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos 
Pinhais (PR)

Papai Noel no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém (PA)



159

Sala de espera musical no Hospital Yutaka Takeda Arrecadação de presentes para entrega aos 
pacientes internados no HMUE (PA)

Visita de personagens natalinos no Hospital Oncológico Infantil (PA)

Entrega de alimentos na Associação de Recicladores Águas Lindas em ação do HPEG
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Ações que nos fazem refletir sobre o que foi vivido ao longo de 2018, como, tam-
bém, se confraternizar junto àqueles com quem foram compartilhados os desa-
fios e vitórias.

CEI Santa Rita

A escolha dos brinquedos doados para as creches se deu de forma democrática, 
onde as equipes gestoras fizeram suas considerações levando em conta a observa-
ção diária pelas preferências e afinidades respeitando as faixas etárias das crianças.

A campanha da Sede Administrativa contou com a participação do nosso pre-
sidente Dom Eurico dos Santos Veloso e, voluntariamente, dois colaboradores 
— Raphael Bigotto e Gustavo Ferreira —, que fizeram o papel de Papai Noel nas ce-
lebrações em cada unidade educacional, distribuindo afeto e abraços sem limite. 

CEI Jardim Eliane CEI Lageado

Exaltação do verdadeiro sentido do Natal: o nascimento de Jesus Cristo. O mo-
mento de reflexão contou com a presença de colaboradores e usuários.
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CEI São Jorge 

Celebração de uma missa no Hospital Regional do Sudeste do Pará pelo Bispo da Diocese de Marabá, 
Dom Vital Corbellini. 

CEI Lageado



162

A Campanha Natal Solidário convidou os colaboradores a participarem de doa-
ções de alimentos, itens de higiene pessoal, livros, brinquedos e DVDs para a 
Brinquedoteca, entre outros. 

Doação de presentes para as crianças na ONG 
SEMEAR, ação do HRSP

Arrecadação de presentes para a ONG SEMEAR

CEI Jardim Eliane

CEI Jardim Eliane Papai Noel no Instituto Estadual do Cérebro
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Colaboradores do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 

As interações sócio comunitárias são primordiais no estreitamento de vínculos 
entre a Instituição e os locais onde ela está presente. As ações em benefício da 
comunidade atendida consubstanciaram o compromisso da Pró-Saúde na difusão 
de seus valores solidários. Os responsáveis, nas unidades, avaliaram as necessi-
dades levantadas e propuseram possibilidades de apoio para aquela localidade.
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10
Educação na  
Primeira Infância
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Atuante na área da educação desde 1998, a Pró-Saúde, em parceria com a Prefei-
tura Municipal de São Paulo, mantém Centros de Educação Infantil localizados na 
Zona Leste da capital paulista.

Acreditando que a construção de uma sociedade embasada em valores floresce a 
partir dos cuidados com a infância, com amor, estímulo e interação, construímos 
um caminho onde a criança tenha condições de aproveitar todo seu potencial, 
gerando um adulto saudável e equilibrado, socialmente atuante e agente trans-
formador do seu meio.

Como Instituição, que atua na primeira etapa da Educação Básica, orienta-se pe-
las normativas estatutárias, pelas normas dos órgãos que regulam a educação 
básica, pelas Orientações Curriculares Nacionais para Educação Infantil e pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Zelar pela Primeira Infância, período esse compreendido dos 0 aos 6 anos de 
idade, e assegurar direitos básicos dos bebês e crianças têm sido a base para o 
desenvolvimento do trabalho realizado pela Pró-Saúde em seus 757 atendimen-
tos diários, nas modalidades creche e pré-escola. 

CEI JARDIM ELIANE

 

 

 assunção: 

1998

crianças  
matriculadas:

142
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CEI JARDIM SÃO JORGE

 

 

 assunção: 

1998

crianças  
matriculadas:

160

CEI LAGEADO

  

 

 assunção: 

2008

crianças  
matriculadas:

244
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CEI SANTA RITA

 

 

 assunção: 

2015

crianças  
matriculadas:

211

Projetos Educacionais

QUEM NÃO QUER UM ACALANTO! 
A forma como cada unidade desenvolve o processo de acolhimento imprimi qual 
a concepção de educação e de criança que conduz sua prática. Esse processo de 
transição onde a criança deixa de conviver somente no núcleo familiar e passa 
a ter contato com o núcleo escolar, representa um marco muito importante no 
desenvolvimento e no crescimento da criança, que ganha um novo papel social 
nessa passagem.

Esse é um momento marcante não só para as crianças, mas para as famílias tam-
bém, por isso deve ser cuidado fazendo com que se sintam seguros e confortáveis.

Todos os profissionais são preparados para esse momento, as informações que 
são colhidas no momento da matrícula e durante o ano anterior, para as crian-
ças já matriculadas, são compartilhadas favorecendo o planejamento desse pe-
ríodo, garantindo um processo tranquilo para as crianças, famílias e todos os 
demais envolvidos.

Conhecer cada criança, sua história e suas raízes favorece a construção das rela-
ções de afeto e dos novos vínculos. Os espaços são organizados a fim de promo-
ver ambientes atrativos, com possibilidades de vivencias diversificadas, criativas 
e lúdicas.
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CEI Lageado CEI Jardim Eliane 

CEI Jardim São Jorge 

CEI Santa Rita 
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CANTOS, CONTOS E ENCANTOS!  
UMA VIAGEM NO PERCURSO PEDAGÓGICO
A finalidade da Educação Infantil é atender a criança integralmente em todos os 
aspectos físicos, sociais, culturais e emocionais, contemplando todas as dimen-
sões do cuidar e educar e do brincar. Também valoriza a cultura da infância e 
considera a concepção de criança/infância, que ressalta a existência de múltiplas 
infâncias e de várias formas de ser criança. Esse contexto inclui a concepção de 
Educação Infantil que reafirma os locais destinados como espaços coletivos pri-
vilegiados para a vivência das infâncias. A construção do projeto pedagógico é 
parte fundamental para nortear o percurso e a trajetória dos bebês e crianças e 
dos atores envolvidos, sendo eles educadores e comunidade. 

CEI Jardim Eliane CEI Lageado 

As propostas pedagógicas estão em conformidade com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação infantil (DCNEI), respeitando os princípios éticos, po-
líticos e estéticos. Com a Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil 
(BNCC), que estabelece a Educação Infantil como etapa essencial para a constru-
ção da identidade e da subjetividade das crianças, é importante atuar para garan-
tir os direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar e expressar, 
exaltando o protagonismo das crianças e o potencial para aprender a partir de 
experiências lúdicas e de interação. 

O cuidar e o educar estão evidenciados na organização da vida cotidiana das 
unidades, promovendo o máximo do desenvolvimento humano, tanto referente à 
constituição da inteligência, como da personalidade das crianças.

Na Educação Infantil é muito importante a criação de um ambiente aconchegan-
te, que favoreça experiências e atividades significativas e motivadoras para as 
crianças, com conteúdo estimulante que contribua para um meio onde as vivên-
cias lúdicas e culturais corroboram para a construção da Instituição. O reconheci-
mento da realidade e o despertar da curiosidade encorajando para uma atitude 
de construção do mundo em que vive fazem parte desse contexto. 

Todos os aspectos citados são supervisionados por meio das visitas técnicas rea-
lizadas pela equipe do setor de Filantropia. 
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CEI Lageado CEI Jardim São Jorge

CEI Santa Rita 

CEI Jardim Eliane 
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O QUE É QUE TEM NA SOPA DO NENÉM?
Uma alimentação adequada contempla parte do processo de desenvolvimento. 
Criança bem alimentada tem mais energia, ânimo e saúde.

O cardápio das unidades é elaborado criteriosamente para atender às necessida-
des nutricionais das crianças durante o período de permanência, incentivando a 
formação de hábitos alimentares saudáveis.

As unidades fazem aquisições semanais, quinzenais e mensais para complemen-
tar e ampliar a oferta de alimentos diversificados.

As unidades CEI Lageado e CEI Jardim São Jorge implantaram entre as suas prá-
ticas o sistema de distribuição autosserviço (self service) para as crianças acima 
de 2 anos. Elas escolhem seus alimentos, com o objetivo de desenvolver a auto-
nomia, socialização e oportunizar o exercício da cidadania.

Essa proposta está inserida no projeto pedagógico e para que alcance as condi-
ções de execução e dos objetivos todos os colaboradores são envolvidos, bem 
como as famílias que são orientadas e incentivadas a dar continuidade a esse 
processo em casa.

CEI Lageado

CEI Lageado CEI Lageado
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NÃO BASTA SER FAMÍLIA, PRECISA SER PRESENTE
Com a intenção de propiciar vivências significativas e potencializar as aprendiza-
gens e o desenvolvimento das crianças, bem como fortalecer a prática do diálogo 
e o compartilhamento de responsabilidades, a participação da família foi essen-
cial em todo o percurso das crianças nas unidades, buscando conhecer, trabalhar 
e valorizar a riqueza e a diversidade cultural das famílias e da comunidade. 

Como forma de garantir a presença e a efetiva participação das famílias, as 
unidades organizam reuniões, atendimentos e atividades qualificando as uni-
dades como espaço de convivência e troca, promovendo a escuta ativa e par-
ticipação democrática. 

CEI Jardim Eliane CEI Santa Rita 

CEI Jardim São Jorge
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CEI Jardim São Jorge

COMPARTILHANDO SABERES
Neste ano de 2018 as unidades participaram dos seguintes eventos:

 » Fórum de Educação Infantil;

 » Encontros mensais de coordenadoras pedagógicas com a equipe da Divi-
são Pedagógica das Diretorias Regionais de Educação (DIPED/DRE) Guaia-
nases e Itaquera;

 » Encontros periódicos com a equipe do Centro de Formação de Atendimento e 
Inclusão (CEFAI/DRE) Guaianases e Itaquera;

 » Encontros semanais da coordenação pedagógica com a equipe docente para 
orientações sobre o planejamento das atividades;

 » Reuniões mensais de estudos pedagógicos;

 » Treinamento de Primeiros-Socorros; 

 » Encontros de orientação, discussão e formação com as equipes de coordena-
dores pedagógicos;

 » Acompanhamento sistemático do fluxo de gerenciamento das unidades.

Entendendo que o professor é o mediador das aprendizagens, sua qualificação 
é primordial para o desenvolvimento das crianças. Contamos com uma equipe 
de 125 colaboradores, sendo 80 professores habilitados em curso superior de 
pedagogia e preparados visando eficiência, mantendo a equidade e a qualidade 
do serviço. 
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A Pró-Saúde apoia e incentiva as equipes gestoras das unidades a desenvolver o 
plano de capacitação das equipes, onde é elaborado um calendário anual com 
todas as datas de formações, encontros, reuniões. 

Tem como objetivo planejar temas que façam aprimorar as práticas pedagógicas 
e propor ações visando a qualidade dos trabalhos realizados.

CEI Santa Rita 

Treinamento de primeiros socorros com os colaboradores do CEI Jardim São Jorge 
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8º Seminário de Educação
Este evento é organizado anualmente com participação de todos os colaborado-
res das quatro unidades educacionais, do setor de Filantropia, representantes da 
diretoria Pró-Saúde e representantes das diretorias regionais de Educação Guaia-
nases e Itaquera.

Com vistas a ampliar os conhecimentos, revisitar e refletir sobre as práticas e 
teorias, possibilitando aos profissionais uma nova ótica sobre as técnicas de-
senvolvidas, bem como auxiliar no processo fortalecimento do Projeto Político 
Pedagógico e da Instituição da unidade. 

Essas ações visam oferecer novos repertórios, desenvolvimento da autonomia, da 
criatividade e imaginação dos bebês e crianças, evidenciando suas potencialida-
des e capacidades no processo de construção e produção do saber.

Nesse ano o tema abordado foi “Olhares Cotidianos: Um caminho para a recons-
trução do conhecimento...”, com condução e mediação da palestrante professora 
Divani Albuquerque Nunes, pedagoga, pós-graduada pela USP (Universidade de 
São Paulo) e consultora do MEC (Ministério da Educação). 

Educadores dos CEIs durante seminário
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Educadores durante atividades

Várias oficinas foram desenvolvidas contextualizando na prática as vivências da 
infância, integrando o tema central com os temas transversais abordados e de-
senvolvidos nas seguintes oficinas: 

Materiais heurísticos e suas possibilidades 

Contação de histórias 
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Brincadeiras e Culturas Protagonismo Infantil 

Linguagem Musical 
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Premiação
Em 2018, o CEI Jardim São Jorge recebeu o prêmio “CEI Amigo do Peito”, selo nú-
mero 1 de reconhecimento da Prefeitura de São Paulo às creches que apoiam e 
incentivam a continuidade do aleitamento materno após o ingresso dos bebês 
na rede parceira.

Espaço que propicia privacidade e incentiva a amamentação no CEI São Jorge 

Viviane Lima, coordenadora educacional, Elisângela Cota, mãe de criança, Antônio Carlos Altieri, 
Arcebispo Emérito de Passo Fundo (RS) e Elisângela Ferreira, diretora do CEI São Jorge
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Centros de Educação Infantil em festa 
Este ano as unidades CEI Lageado, CEI Jardim São Jorge e CEI Jardim Eliane co-
memoram as marcas de 10 e 20 anos, respectivamente, de atendimentos sob 
administração da Pró-Saúde. Para registrar esse marco foram realizadas comemo-
rações com participação de toda a comunidade escolar.

CEI Jardim Eliane

20
anos

Padre Antônio Robson Gonçalves (ao centro), 1º vice-presidente da Pró-Saúde, no CEI Jardim São Jorge

20
anos
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CEI Lageado

10
anos

Esses eventos foram marcados por apresentações de vídeos contando um pouco 
da história das unidades, bem como depoimentos emocionantes de colaborado-
res, famílias e jovens que fizeram parte das trajetórias das unidades. 

As festividades contaram com apresentações culturais, brincadeiras diversas e 
degustação de um delicioso buffet de doces e salgados. 

CEI Jardim Eliane

20
anos
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CEI Jardim Eliane

20
anos

 CEI Lageado

10
anos
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SAÚDE, HIGIENE E BEM-ESTAR 
Mediante o compromisso em ofertar atendimento integral às crianças, o envol-
vimento dos equipamentos de saúde no cotidiano das unidades é fundamental. 
A integração e articulação da educação com a saúde proporciona a melhoria da 
qualidade de vida das crianças e famílias, fomentando ações voltadas para a 
promoção, prevenção e atenção à saúde. Dessa forma, a Instituição promove o 
enfrentamento a fragilidades sociais que comprometem o desenvolvimento das 
crianças. 

Campanhas de imunização, antropometria, avaliação odontológica, escovação 
preventiva e encaminhamentos foram algumas das intervenções realizadas 
em 2018. 

CEI Jardim São Jorge CEI Lageado 

CEI Jardim São Jorge 
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CEI Jardim São Jorge 

Indicadores

A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESTÁ EM NOSSAS MÃOS
Este importante instrumento de avaliação, os Indicadores de Qualidade da Edu-
cação Infantil Paulistana têm como objetivo apoiar as equipes das unidades edu-
cacionais a fortalecer o processo de autoavaliação participativa que leve a uma 
análise coletiva sobre a qualidade da educação da unidade. Nesse contexto, bus-
ca promover a qualidade da Educação Infantil a obter melhorias no trabalho edu-
cativo desenvolvido com as crianças. As famílias têm um importante papel nesse 
processo, sendo sensibilizadas e convidadas a participar em todas as etapas.

CEI Jardim Eliane CEI Jardim São Jorge 
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O documento contempla nove dimensões a serem discutidas e avaliadas, são elas: 

INDICADORES DE QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL PAULISTANA

Planejamento e gestão educacional

Multiplicidade de experiências e linguagens  
em contextos lúdicos para as infâncias

Interações 

Autoria, participação e escuta de bebês e crianças

Relações étnico/raciais e de gênero

Ambientes educativos: tempos, espaços e materiais

Promoção da saúde e bem-estar: experiências de ser cuidado, 
cuidar de si, do outro e do mundo;

Formação e condições de trabalho dos educadores e das educadoras

Rede de proteção sociocultural: Unidade Educacional,  
família/responsáveis, comunidade e cidade

Assim, previstos no calendário escolar, são planejados dois momentos de traba-
lho coletivo. O primeiro, para a realização da autoavaliação, onde os dados são 
coletados e o segundo, para a elaboração do plano de ação que visa aprimorar os 
aspectos apontados na autoavaliação que necessitam ser revistos e melhorados 
para que respeite os direitos fundamentais das crianças. Além disso, ele também 
visa construir uma sociedade cada vez mais democrática para todos.
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CEI Lageado CEI Santa Rita 

Boletim Institucional 

As atividades desenvolvidas são compartilhadas mensalmente por meio dessa 
publicação.

Essa ação visa aproximar a comunidade escolar da unidade, demonstrando, de 
uma forma lúdica, a valorização do brincar e das interações na rotina dos bebês 
e crianças.
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11
Gestão  
de pessoas
DMA
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O ano de 2018 foi um grande marco para a Diretoria de Gestão de Pessoas por 
meio da participação ativa na implantação da Governança Corporativa na Pró-
-Saúde. Em consonância com as práticas estabelecidas pelo Programa de Inte-
gridade, bem como por meio de grupo de trabalho multidisciplinar, a Pró-Saúde 
busca, com base no pilar principal da organização, pessoas capacitadas e com o 
compromisso com a integridade, além de processos cada vez mais transparentes 
e gerenciados.

O ano também se destaca pela promoção de uma visão única da Instituição. 
Nesse sentido, destaca-se o mapeamento das competências corporativas, neces-
sárias para que a organização cumpra sua missão, visão e estratégias por meio 
das pessoas, bem como, a implementação da Integração Institucional, uma forma 
única de acolhimento aos novos colaboradores.

O ano marcou avanços com relação à valorização da equipe e ao planejamento 
de carreira, assim como a unificação das descrições de cargo, o que agrega tanto 
para a transparência quanto para a atratividade que buscamos para a Pró-Saúde. 

Capacitação e treinamento
 

Em 2018, a instituição aplicou mais de 17.692 treinamentos, com foco principal na 
atualização aos atuais colaboradores e capacitação dos novos colaboradores da 
Instituição. A prática do treinamento objetiva o alinhamento aos valores e pro-
cessos institucionais, além de desenvolver as habilidades daqueles que estarão 
executando as atividades no dia a dia.

Planejamento Estratégico — Status Report 2018 
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VIII Seminário de Educação

Região Sul e Sudeste

Unidade
2018

Qt. de capacitações Hora/treinamento

CEI Jd. Eliane 6 132

CEI Jd. São Jorge 7 1.625

CEI Lajeado 5 94.30

CEI Santa Rita 9 2.144

Hospital Estadual de Urgência e Emergência 315 23.36

Hospital Getúlio Vargas 194 61.216

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes 4743 18.908

Instituto do Cérebro 633 23.303

SAMU Mogi das Cruzes 39 31.13

Sede Administrativa 1422 3.849

UBS Alto do Ipiranga 78 19.419

ÚNICA Fisioterapia 31 356.50

UPA Dra. Corasi Alves de Andrade 161 6.218
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Região Norte e Nordeste

Unidade
2018

Qt. de capacitações Hora/treinamento

Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães 17 11.203

Hospital Porto Trombetas 71 14.748

Hospital Yutaka Takeda 646 14.003

Hospital 5 de Outubro 862 92.80

Hospital Regional Público do Sudoeste Marabá 434 88.05

Hospital Público Transamazônica 215 9.676

Hospital Regional Baixo Amazonas 889 229.00

Hospital Bom Pastor 7 2.144

Hospital Metropolitano de Urgên. e Emergência 4126 460.18

Hospital Público Estadual Galileu 935 19.840

Hospital Barcarena 1737 10.265

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lovo 110 226.03

2017

16.200 16.60016.400 16.800 17.000 17.40017.200 17.80017.600

2018

TREINAMENTOS

A evolução no número de treinamentos demonstra o foco da Instituição em man-
ter seu padrão de atendimento e uma equipe qualificada para atender com exce-
lência os seus usuários.
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Curso de Lógica, na Sede Administrativa, em São Paulo (SP)

Treinamento de Más Notícias no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES)
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CONTRATAÇÕES
G4-10, G4-11, LA1 

Regime de Contratação 

Região Sul e Sudeste Norte e Nordeste Centro-Oeste

Ano 2017 2018 2017 2018 2017 2018

CLT 6005 7235 5998 7736 7 501

Estagiário 10 27     

Jovem Aprendiz 103 166 150 187  9

Tercerizados 2703 2303 1477 720 158  

Total 8821 9731 7625 8643 165 510

Índice de Rotatividade 

Demitido

Região Sul e Sudeste Norte e Nordeste Centro-Oeste

Ano 2017 2018 2017 2018 2017 2018

< 30 anos 764 568 459 522 91 2

> 51 anos 328 121 69 211 24  

31 a 50 1897 1139 794 1387 147 6

Admitido 

Região Sul e Sudeste Norte e Nordeste Centro-Oeste

Ano 2017 2018 2017 2018 2017 2018

< 30 anos 498 888 882 604 14 41

> 51 anos 89 41 40 85 2 1

31 a 50 776 797 934 1002 3 36

Gênero

Região Sul e Sudeste Norte e Nordeste Centro-Oeste

Ano 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Feminino 4348 5111 4349 5571 5 368

Masculino 1770 2317 1799 2352 2 142
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Saúde e segurança do trabalho
DMA, LA5  e LA6 

A Engenharia de Segurança do Trabalho tem papel fundamental no desenvolvi-
mento e aplicação de programas e processos com foco na prevenção atendendo 
requisitos legais e promovendo a melhoria contínua do sistema de gestão, visan-
do estabelecer conceitos para o macroprocesso de segurança, visando a saúde e 
segurança no trabalho.

Desenvolver a cultura prevencionista de forma consciente em todos os níveis 
hierárquicos, buscando a participação do maior número de colaboradores no 
processo preventivo institucional de forma conjunta identificando os riscos, 
propondo soluções e aderindo à ideia de desenvolver as atividades laborais de 
forma segura.

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

“... segurança do trabalho é um conjunto de medidas administrativas, 
técnicas, legais, médicas, educacionais e psicológicas e, portanto, 
multidisciplinares, empregadas na prevenção de acidentes do trabalho e 
doenças profissionais”.
AEP – Associação Empresarial de Portugal. Manual de Formação: Higiene e Segurança no Trabalho

Segurança do Trabalho Corporativa

A segurança do trabalho corporativa tem como algumas de suas atribuições:

 » Prestar consultoria para as unidades da instituição em assuntos ligados à Se-
gurança do Trabalho visando proteger a saúde e segurança dos colaboradores 
no ambiente de trabalho;

 » Gerir as unidades que não possuem dimensionamento para Serviço Especia-
lizado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) visando o atendimento 
das normas legais existentes. 

Em relação às ações desenvolvidas no ano corrente, destacam-se:

 » Disponibilizar documentos para os diversos setores, em especial Jurídico e 
Relações Sindicais;

 » Auxílio técnico e operacional para abertura e encerramento de novas unidades;
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 » Visitas técnicas e suporte às unidades;

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

 » Elaborar laudos para enquadramento das condições de trabalho;

 » Treinar e capacitar as equipes referente ao sistema de segurança do trabalho.

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

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

 » Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: tem como objetivo a prevenção 
de acidentes e doenças ocupacionais.

 » Comissão de Gerenciamento de Resíduos: Manejo adequado para os resíduos 
nos serviços de Saúde de acordo com RDC 222/2018.

 » Comissão Perfurocortante: Implantação de perfurocortantes com dispositivo 
de segurança com objetivo de minimizar riscos de acidentes com material 
biológico, conforme anexo III da NR 32.

Os indicadores de acidentes do trabalho nos fornecem subsídios para o plane-
jamento de ações e decisões estratégicas que versam para mitigação dos riscos.

Região Sul e Sudeste

Unidade 2017 2018 

CEI Jd. Eliane 2 0

CEI Jd. São Jorge 0 0

CEI Lajeado 1 0

CEI Santa Rita 1

Hospital Estadual de Urgência e Emergência 115 81

Hospital Getúlio Vargas 102 65

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes 31 21

Hospital Municipal de Pinhais 18 20

Instituto do Cérebro 4 5

Pronto Socorro Engenho Novo 13

SAMU Mogi das Cruzes 2 5

Sede Administrativa 1 1

UBS Alto do Ipiranga 0 0

ÚNICA Fisioterapia 0 0

UPA Dra. Corasi Alves de Andrade 10 3

Total 300 201
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Centro-Oeste

Unidade 2017 2018

Hospital São Luiz 0 0

Total 0 0

Norte e Nordeste

Unidade 2017 2018 

16º Centro de Saúde 0

UPA Valéria 12

Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães 5 4

Hospital Alayde Costa 25

Hospital Porto Trombetas 2 0

Hospital Yutaka Takeda 20 16

Hospital 5 de Outubro 15 4

Hospital Regional Público do Sudoeste Marabá 35 29

Hospital Público Transamazônica 13 9

Hospital Regional Baixo Amazonas 94 81

Hospital Bom Pastor 1 2

Hospital Metropolitano de Urgên. e Emergência 74 50

Hospital Público Estadual Galileu 41 8

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo 24 16

Total 361 219

O indicador de doenças ocupacionais e número de óbitos relacionados ao traba-
lho (Saúde e Segurança no Trabalho), nos anos de 2017 e 2018, ficou em zero, pois 
não foi registrado nenhum documento comprobatório referente a doenças ocu-
pacionais e nenhuma Comunicação de Acidentes do Trabalho relacionado à óbito.

Treinamentos 
LA5 

Fortalecendo o desenvolvimento e melhores práticas em atenção ao 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 que permite gerenciar e padronizar procedimentos e 
adoção de melhores práticas em segurança do trabalho.

O treinamento é um dos meios para desenvolver competências tornar os profis-
sionais mais produtivos, criativos e inovadores respondendo aos objetivos orga-
nizacionais que tem como foco a excelência no atendimento.
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Treinamentos direcionados aos colaboradores das filiais Pró-Saúde com aborda-
gem de diversos temas.

 Região Sul e Sudeste

Unidade
2017 2018

Nº Funcionários Hora/ Treinamento Nº Funcionários Hora/ Treinamento

CEI Jd. Eliane 26 22 22 8

CEI Lageado 65 30 32 8

CEI Santa Rita 64 30 34 8

CEI São Jorge 27 22 24 8

Hospital Estadual de Urgência e Emergência 1692 46 319 80,5

Hospital Getúlio Vargas 4498 412 422 459

Hospital Municipal de Mogi das Cruzes 727 21 723 9,5

Hospital Municipal de Pinhais 916 22,5 859 32,5

Instituto do Cérebro 1058 245 289 88,5

Pronto Socorro Engenho Novo 942 80,75

SAMU Mogi das Cruzes 289 24 0 0

Sede Administrativa 35 37 320 10

UBS Alto do Ipiranga 25 32 38 53

ÚNICA Fisioterapia 23 32 38 53

UPA Dra. Corasi Alves de Andrade 393 60,5 471 39

Total 10780 1116,75 3591 857

Região Norte e Nordeste

Unidade
2017 2018

Nº Funcionários Hora/ Treinamento Nº Funcionários Hora/ Treinamento

16º Centro de Saúde

UPA Valéria 67 29

Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães 33 3,5 11 0,83

Hospital Alayde Costa 962 306

Hospital Porto Trombetas 611 51 1108 156

Hospital Yutaka Takeda 987 170 559 739

Hospital 5 de Outubro 734 160,5 412 58

Hospital Regional Público do Sudeste Marabá 956 70,5 2302 154

Hospital Público Transamazônica 3057 164 1283 89

Hospital Regional Baixo Amazonas 2383 82,5 1761 77

Hospital Bom Pastor 336 28 17 24

Hospital Metropolitano de Urgên. e Emergência 2054 186 1603 350

Hospital Público Estadual Galileu 1580 69 1256 35

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo 1405 41 1480 43

Total 15165 1361 11792 1725,83

Região Norte e Nordeste

Unidade
2017 2018

Nº Funcionários Hora/ Treinamento Nº Funcionários Hora/ Treinamento

Hospital São Luiz 

Total 0 0 0 0
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12
Gestão 
Ambiental
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Compromisso da Pró-Saúde  
com a sustentabilidade 

Amparada por sua responsabilidade ambiental e buscando a melhoria contínua 
de suas atividades, visando a prevenção e proteção do meio ambiente, a Pró-Saú-
de realizou ações ambientais e sustentáveis que reduzem os seus impactos ao 
meio ambiente.

No ano de 2018, a Instituição reformulou sua política ambiental, com foco em um 
novo contexto e diretrizes da nova versão ISO 14001:2015, norma a qual a Instituição 
foi recertificada, bem como foi agraciada com a migração de sua versão atual, 2015.

Certificado ISO 14001:15
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CONSUMO DE ÁGUA 
EN8 

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

Ano Consumo de Água (m³/ano)

2017 1.308

2018 1.526

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
EN3

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

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

2017 210.670,00

2018 226.213,30

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

2018 Óleo Diesel S-10: 320 l/ano

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

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
EN23

A Pró-Saúde, em sua Sede Administrativa, controla os resíduos gerados por meio 
da coleta seletiva, e do indicador de geração dos mesmos. Os resíduos são pe-
sados diariamente e lançados em uma planilha, ao final do mês é realizada a 
análise da sua geração.

Ano Recicláveis Não Recicláveis Total

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

2018 2.109,45 kg/ano 4.032,07 kg/ano 6.141,52 kg/ano

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

Os resíduos não recicláveis comuns, são destinados como domésticos, sendo 
destinados pela Prefeitura de São Paulo. Em 2018, não foram gerados resíduos 
perigosos na Sede Administrativa da Pró-Saúde.

CONSUMO DE PAPEL

Ano Consumo de papel (Und / ano)

2017 599.000

2018 554.000

Ações nas unidades  
administradas pela Pró-Saúde

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA
Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (RJ) realizou uma semana de ações 
para o consumo consciente de água, com exposição de gravuras e conscientiza-
ção sobre seu uso e consumo, demonstrando o uso sustentável e os problemas 
causados ao meio ambiente se não consumirmos água de forma consciente.

Dia Mundial da Água no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (RJ)

No Hospital Regional Público da Transamazônica (PA) foi realizada a conscientiza-
ção dos colaboradores sobre o consumo de água, por meio da realização de ques-
tionário sobre o assunto, premiando os colaboradores com caneca de plástico.
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Conscientização dos colaboradores sobre o consumo de água, no 
Hospital Regional Público Transamazônica (PA)

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA) deu início ao projeto Reúso de Água 
no setor de Hemodiálise. Toda água excedente, limpa, tratada e pura está sendo 
reconduzida para reúso  na Central de Material Esterilizados (CME), aproximada-
mente 12 mil litros de água reaproveitada.

No Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES) foram instalados restritores 
de vazão de água nas torneiras, bem como a diminuição dos níveis de água nos 
vasos sanitários com ajuste de boia.

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA), em comemoração ao Dia Mun-
dial da Água, realizou palestras e apresentações de trabalhos realizados pelas 
crianças da Classe Escolar, bem como distribuíram brindes para os participantes.

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA)
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CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE  
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
O Hospital Público Estadual Galileu (PA) utilizou adesivos informativos próximos 
aos interruptores para conscientizar os colaboradores, bem como sensores para 
controlar o uso desnecessário de ar condicionado.

Conscientização dos Colaboradores: Hospital Público Estadual Galileu (PA)

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA) reduziu 7% do consumo de energia 
elétrica, por meio da conscientização nas boas práticas do dia a dia.

No Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES) foi implementado banco de 
capacitores para diminuição de energia reativa.

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA) implantou de 25 placas de aque-
cimento solar para atender o aquecimento da água dos banheiros das enferma-
rias e do lactário, com um total de 55 chuveiros e 3 torneiras de água aquecida 
para acolhimento e bem-estar das crianças e acompanhantes.

Placas de Aquecimento Solar no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA)
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O Hospital Oncológico Infantil também realizou a 2ª Campanha de Consumo 
Consciente de Energia em parceria com a CELPA (Centrais Elétricas do Pará), por 
meio do Projeto Energia na Comunidade, com objetivo de sensibilizar a comuni-
dade do hospital quanto aos impactos ambientais causados ao meio ambiente, 
além da economia de recursos financeiros.

Conscientização Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA)

Realização de Campanha de Sensibilização Sustentável para o consumo cons-
ciente de energia elétrica, realizada por meio do sistema de fonia da unidade, 
com divulgações diárias nos três turnos “Colaborador, adote hábitos inteligentes 
e evite o desperdício de energia elétrica. Desligue o ar condicionado no horário 
do almoço e dez minutos antes do fim do expediente. Ao sair de banheiros, ves-
tiários e salas de reuniões, lembre-se de apagar a luz. Preservar o meio ambiente 
também é cuidar da saúde.”

O Hospital Cinco de Outubro (PA) realizou a conscientização para todos os cola-
boradores quanto ao uso do ar condicionado.

O Hospital Público Estadual Galileu (PA) implantou a ação “Blitz do desperdício”, por 
meio da qual realizou uma ronda em todos os setores da unidade, a fim de obser-
var e orientar sobre o desperdício dos recursos naturais (água e energia elétrica).

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
No Hospital Yutaka Takeda (PA), ocorreu a realização da Campanha “Pratique os 5 
R’s: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recusar, Repensar”, com objetivo de conscientizar 
os colaboradores sobre a práticas de sustentabilidade. 

Sendo ofertadas as seguintes ações: 

 » Dinâmica interativa, em que os participantes eram conduzidos a atravessar 
cinco estações para aprenderem sobre os 5 R’s da Sustentabilidade, iniciando 
a caminhada por um ambiente poluído com diversos tipos de resíduos e ter-
minando em um ambiente limpo e agradável; 

 » Quiz de perguntas com sorteio de brindes como mudas de plantas e objetos 
confeccionados com materiais reaproveitados como bolsa e caderneta de pa-
pel rascunho. 
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 » Jogo de memória sobre a segregação e descarte correto;

 » Mostra de produtos confeccionados com material reciclado, como bolsas, por-
ta treco, caderneta, entre outros; 

 » Conscientização sobre o consumo de água, energia e a segregação dos resíduos.

Campanha “Pratique os 5 R’s: Yutaka Takeda (PA)

Campanha “Pratique os 5 R’s: Yutaka Takeda (PA)
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Campanha “Pratique os 5 R’s: Yutaka Takeda (PA)

O Hospital Regional do Sudeste do Pará (PA) realizou treinamentos sobre o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), com atualização de 
acordo com RDC 222/2018.

O Hospital Regional Público Transamazônica (PA) realizou a conscientização dos 
colaboradores através de jogos de perguntas e respostas sobre o PGRSS (Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), com os temas de descarte de 
resíduos (comuns, infectantes, perfurocortantes, entre outros).

Jogo de perguntas e respostas no Hospital Regional Público Transamazônica (PA)
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O Hospital Público Estadual Galileu firmou parceria com a Associação de Recicla-
dores contribuindo para desenvolvimento de ações de saúde, educação e qua-
lificação profissional. A unidade repassou orientações sobre coleta seletiva dos 
materiais, formas de prevenção de acidentes na hora de manuseio dos dejetos, 
ressaltando a importância dos cuidados de higiene. 

Hospital Público Estadual Galileu (PA)

Hospital Público Estadual Galileu (PA)
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O Hospital Público Estadual Galileu (PA) realizou a Blitz de Resíduos para assegu-
rar a segregação correta de resíduos, bem como esclarecimento de dúvidas sobre 
o descarte dos resíduos. E reduziu a sua geração de resíduos sólidos, promoven-
do a reutilização, reaproveitamento e reciclagem, bem como redução de custos 
com a recuperação dos materiais e manutenções.

Reutilização de materiais para criar suporte para paciente tetraplégica voltar a ler no Hospital Público 
Estadual Galileu (PA)

 

O suporte para livros criado é um exemplo de ação para humanizar o atendimento ao paciente. 
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O Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA) realizou campanha de gerenciamen-
to de resíduos e prevenção de acidentes, com o tema “Sustentabilidade e Preser-
vação Ambiental: Eu apoio e pratico!”, com o objetivo de sensibilizar os pacientes, 
acompanhantes e profissionais de saúde quanto a importância do manejo cor-
reto do resíduo hospitalar para a preservação e proteção do meio ambiente e da 
saúde pública.

O Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES) ajustou a sua coleta seletiva, 
por meio da contratação de empresa especializada, bem como realizou a cons-
cientização dos colaboradores envolvidos com essa atividade. A unidade também 
criou fluxo de explante para descarte desse material, entre centro cirúrgico, CME, 
sustentabilidade e coleta.

O Hospital Estadual Getúlio Vargas (RJ) implantou de lixeiras de coleta seletiva na 
unidade, recepção principal, acolhimento pediátrico e corredor interno.

Foto ilustrativa/ Unsplash

Conscientização para todos os colaboradores sobre a segregação dos resíduos 
sólidos, por meio da realização de orientações e comunicados enviados a todos 
os colaboradores.

Reforço do programa de segregação de itens recicláveis da Unidade de Atendi-
mento Nutricional (UAN) maior gerador de itens plásticos e caixas de tetrapak 
e também almoxarifado, maior gerador de papelão, bem como os colaborado-
res envolvidos foram conscientizados sobre a segregação e armazenamento 
desse material.
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Distribuição de caixas identificadas com o nome do setor e cartilha de orientação para coleta de papéis 
no Hospital Estadual Getúlio Vargas (RJ)

Implantação de quatro receptores de pilhas e baterias em pontos estratégicos de 
maior fluxo de pessoas.

O Hospital Cinco de Outubro (PA) realizou a Blitz do Descarte de Resíduos e 
auditoria das lixeiras em todas as áreas do hospital, bem como realização de 
conscientização de todos os colaboradores sobre descarte correto dos resíduos 
e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).
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AÇÕES DIVERSAS: 
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Instituto do Cérebro Paulo 
Niemeyer (RJ) realizou ações de conscientização durante uma semana.

Na UnicaFisio (Unidade Clínica de Fisioterapia e Reabilitação) (SP), foram utiliza-
dos materiais recicláveis para a produção da decoração de Natal.

Natal na UnicaFisio, em Mogi das Cruzes (SP)
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Em comemoração ao Dia da Árvore, os membros da Comissão de Sustentabilidade 
do Hospital Yutaka Takeda (PA) plantaram uma muda de Mangiribá no jardim da 
unidade, conscientizando a todos sobre a preservação das árvores e das florestas.

Entrega de mudas em comemoração ao Dia da Árvore, no Hospital Yutaka Takeda (PA)

Paciente recebe muda para celebrar o Dia da Árvore, no Hospital Yutaka Takeda (PA)
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O Hospital Regional do Sudeste do Pará (PA), realizou na semana do meio am-
biente palestras, em parceria com a Secretaria de Agricultura (SEAGRI), Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) e Rede CELPA, deba-
tendo assuntos sobre implantação de horta domiciliar, unidades de conservação 
no Pará e Projeto Ecocelpa, que transforma resíduos domiciliares recicláveis em 
descontos na fatura de energia elétrica.

Palestra Ecocelpa: como seu resíduo reciclável pode virar desconto na sua fatura de energia no Hospital 
Regional do Sudeste do Pará

Palestra sobre Gerenciamento de Resíduos Hospitalares na Universidade do 
Estado do Pará (UEPA), no Hospital Regional do Sudeste do Pará 

Palestra ICMBio sobre Unidades de Conservação no Pará no Hospital Regional do Sudeste do Pará 
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A unidade também, distribuiu mudas de plantas para os colaboradores e usuários, 
bem como participou de uma mesa redonda sobre gerenciamento de resíduos na 
Universidade do Estado do Pará (UEPA) e lançou o projeto ECOlaborador. O hospital 
se tornou ponto de coleta de óleo de fritura usado dos colaboradores e da comu-
nidade em geral, que realiza a troca desses resíduos com empresa parceira que os 
transforma em sabão ou em biodiesel. Em contrapartida, fornece para o hospital 
kits de limpeza domiciliar, que são doados para instituições em vulnerabilidade.

Recebendo bombonas da empresa parceira para coleta do óleo de fritura usado no Projeto ECOlaborador 
no Hospital Regional do Sudeste do Pará 

Distribuição do Kit de limpeza domiciliar recebido com a troca do óleo de fritura usado, na qual o setor 
de Humanização se faz presente para alcançar as instituições em vulnerabilidade e realizar as doações 
no Hospital Regional do Sudeste do Pará
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Visita à Floresta Nacional de Carajás (FLONACA), viabilizada pelo ICMBio, uma das Unidades de 
Conservação do Pará no Hospital Regional do Sudeste do Pará 

Visita Técnica no Aterro Controlado de Marabá para verificação de viabilidade técnica e elaboração de 
relatório de visita técnica, no Hospital Regional do Sudeste do Pará 

A unidade ainda realizou a palestra sobre consumo consciente de insumos (pa-
pel, energia, água e copos descartáveis): impactos ambientais negativos e custos 
para a unidade, além do treinamento sobre Política de Gestão Ambiental, de acor-
do com a atualização do Manual da ONA.

No Hospital Regional Público da Transamazônica (PA), foi realizada a substituição 
dos copos plásticos descartáveis por canecas feitas a partir da fibra de coco no 
setor SND, gerando uma redução de 30% do consumo por mês.
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Canecas de fibra de coco no Hospital Regional Público da Transamazônica (PA)

Diminuição do consumo de papel na instituição, por meio da reutilização do mesmo 
para rascunho, essa ação foi realizada através do Projeto Castanheiro implantado 
na unidade, bem como reutilização de galões de limpeza para depósito de papéis.

A unidade também reduziu o consumo de plástico e eliminação da utilização de 
bobinas plásticas, substituindo-as por bolsa reutilizável no setor de Farmácia. A 
ação impacta positivamente na redução do consumo de energia elétrica e na eco-
nomia horas/homem dos colaboradores responsáveis por essa atividade.

Bolsa reutilizável para transporte de medicamentos no Hospital Regional Público da Transamazônica (PA)
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Na mesma linha, o Hospital Público Estadual Galileu implantou um novo siste-
ma de dispensação de medicamentos por meio da substituição das bobinas de 
plásticos utilizadas nas farmácias por bolsas retornáveis feitas com material e 
medidas adequadas para a necessidade hospitalar, a ação resultou na redução 
do consumo de plástico e geração desse resíduo.

Novo sistema de dispensação de medicamentos no Hospital Público Estadual Galileu (PA)

Ainda visando a reutilização de materiais, a unidade implantou as almofadas de 
amamentação para uso exclusivo de cada mãe, que irá iniciar a amamentação de 
seu bebê prematuro durante a internação.

As almofadas são confeccionadas com mantas de SMS, recicladas do processo de 
esterilização das caixas de instrumentos cirúrgicos, utilizadas na proteção desses 
materiais. Além das almofadas, as mantas também são reutilizadas para confec-
ção de aventais, lençóis e bolsas.

Almofadas de amamentação no Hospital Regional Público da Transamazônica (PA)
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Os colaboradores da unidade participaram de treinamento promovido pelo Insti-
tuto Socioambiental (ISA), onde foram produzidos bolos, biscoitos e mingau, tudo 
à base de farinha babaçu, produzida a partir do mesocarpo do coco do babaçu, 
parte do fruto que fica entre a casca e a amêndoa.

Treinamento sobre alimentos orgânicos no Hospital Regional Público da Transamazônica (PA)

Os colaboradores foram conscientizados sobre organização, limpeza e consumo, 
bem como o descarte correto dos resíduos sólidos.

O Hospital Público Estadual Galileu (PA) lançou o projeto de educação ambiental 
voltado para os usuários ambulatoriais da unidade, abordando temas como uso 
consciente de água, energia elétrica, coleta seletiva, desmatamento, reaproveita-
mento de alimentos e reciclagem.
O Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA) realiza oficinas sustentáveis, mensal-
mente, para confecção de produtos com materiais recicláveis.

 Oficinas sustentáveis no Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA)
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Oficinas sustentáveis no Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA)

Atividades extramuros, por meio do Projeto Caracol, que atua também fora do 
hospital, em comunidades e escolas, disseminando os princípios de sustentabili-
dade e preservação do meio ambiente.

Construção de praça sustentável no hospital em parceria com um grupo de arte-
sãos de materiais recicláveis, onde foram realizados trabalhos com foco no paisa-
gismo e bem-estar dos acompanhantes e colaboradores.

Praça Sustentável no Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA)
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O Projeto Reflorestar do Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA) realizou a 
plantação de árvores ornamentais na frente da unidade, com o apoio da Secreta-
ria da Agricultura de Santarém.

Projeto Reflorestar no Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA)
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Projeto Reflorestar no Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA)

Reutilização de materiais recicláveis, frascos vazios de soros, para a confecção 
da árvore de Natal de 8 metros de altura, após o uso esse material será utilizado 
para confecção de sacos plásticos.

Natal no Hospital Regional do Baixo Amazonas (PA)

No Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES), houve a implantação de sis-
tema de ventilação focada no mês de abril em todas as áreas do pronto socorro, 
reduzindo a concentração de CO2.

Realização de trilha da segurança com objetivo de disseminar a cultura de se-
gurança do paciente, o plano de abandono de área, diretrizes de biossegurança, 
destinação correta dos resíduos, biossegurança, entre outros.
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Conscientização aos usuários e colaboradores sobre a importância de manter o 
hospital limpo e o descarte correto dos resíduos, através do Bloco da SHL.

Bloco SHL no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES)

Realização de Campanha “Super 5Rs”, com objetivo de conscientizar os colabora-
dores sobre a importância do consumo consciente na unidade.

Super 5R’S no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (ES)
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O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA) substituiu os copos plásticos 
descartáveis por canecas confeccionadas com fibra natural de coco, distribuídas  
para todos os colaboradores administrativos.

Caneca de fibra de coco no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA)

Realização de Caminhada Ecológica, no Parque do Utinga, em comemoração ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente, para as crianças da classe hospitalar, com objeti-
vo de conscientizá-las na preservação da natureza.

Caminhada Ecológica no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA)
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Caminhada Ecológica no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA)

Blitz do Desperdício com objetivo de assegurar que os recursos naturais (água e 
energia) sejam utilizados de maneira consciente dentro do hospital, bem como 
orientar toda a comunidade do hospital sobre o desperdício desses recursos.

Blitz do Desperdício no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA)

Capacitação de acompanhantes que participaram do projeto Canto da Empreen-
dedora. O hospital em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e 
Pequenas Empresas (SEBRAE), possibilitou a participação de três acompanhantes 
no curso “Como construir uma loja virtual”, com o objetivo de ampliar o público 
destas mães em seus negócios já desenvolvidos no projeto.
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Aproveitamento integral dos alimentos garantindo o controle de qualidade e o 
desenvolvimento produtivo sustentável, a fim de permanecer atendendo com 
produtos inovadores por meio de elaborações funcionais a partir de insumos, 
como as cascas de frutas. O objetivo é minimizar os resíduos e o custo produtivo.

Criação de Coral do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA), composto 
por colaboradores de diversas áreas da unidade, por meio do projeto “Centro de 
Cultura de Saúde do Colaborador”, implantado pelo Comitê de Sustentabilidade 
do hospital.

O Projeto “Centro de Cultura de Saúde do Colaborador” também realizou show de 
talentos, que contou com a participação de colaboradores, usuários e acompa-
nhantes, para a realização de diversas atividades.

Implantação de bicicletário para os colaboradores deixarem suas bicicletas en-
quanto trabalham.

Bicicletário no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (PA)

Realização de campanha adota um rascunho, com objetivo de sensibilizar os co-
laboradores para uma redução consciente do uso de papel.

Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, o Hospital Estadual Getúlio Vargas 
(RJ) promoveu palestras sobre sustentabilidade, dinâmicas, entrega de sementes 
de hortaliças e brindes, bem como divulgação de todas as ações de sustentabili-
dade realizadas pela unidade.

O Hospital Cinco de Outubro (PA) substituiu as placas de papel de identificação 
da UI e OS para placas de vidro com adesivo no verso. Substituição dos equipa-
mentos convencionais de radiologia por equipamentos digitais. Substituição de 
equipamentos à base de mercúrio por termômetros digitais.
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O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (PA) implantou horta orgâni-
ca para colocar em prática os princípios da alimentação saudável e sustentável.

Horta orgânica reforça alimentação saudável no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (PA)

Vasos que ficam suspensos no interior da horta e abrigam hortaliças e temperos
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A horta chega à sua terceira colheita de hortaliças em 2018

O Hospital Público Estadual Galileu (PA) teve uma participação na Feira Hospita-
lar, apresentando case de sucesso sobre o projeto Ecofit: Academia Sustentável 
e o Cuidado Centrado no Paciente, que foi construída com materiais recicláveis 
provenientes da própria unidade (cadeiras de banho, entre outros). A academia é 
utilizada para que os pacientes façam sessões de fisioterapia.

Consonância com a legislação 

A Pró-Saúde não obteve nenhuma multa e/ou sanções aplicadas em decorrência 
da não conformidade com leis e regulamentos ambientais. A Sede Administrativa 
da Pró-Saúde atende as legislações ambientais aplicadas a sua atividade no local.
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RESUMO DADOS ECONÔMICOS - Exercício 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

ATIVO

Circulante

Não Circulante

TOTAL DO ATIVO

RECEITAS

DESPESAS

Pessoal

Serviços de terceiros

Drogas, medicamentos e materiais

Energia, água e telefonia

Outras

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

ÍNDICES

Liquidez corrente

Liquidez geral

Solvência geral

Endividamento geral

PASSIVO

Circulante

Não Circulante

Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO

R$ 1.038.167

R$ 74.874 

R$ 1.113.041 

R$ 857.353 

R$ 118.253 

R$ 137.435

R$ 1.113.041 

R$ 1.196.131 

R$ 1.194.568 

R$ 528.511 

R$ 293.359 

R$ 173.516 

R$ 26.876 

R$ 172.306  

 R$ 1.563 

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

Valores expressos em milhares de reais 

2018

R$ 1,21

R$ 1,11

R$ 1,14

R$ 0,88

Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente

David Martins Ferreira
 Contador Geral 

CRC nº 1SP 195.413/O-2 

Miguel Paulo Duarte Neto
Diretor Corporativo Administrativo Financeiro 
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Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Estratégia e Análise G4-1 Mensagem Do Presidente 7

Perfil  
Organizacional 

G4-3  Nome da organização. 9

G4-4  Principais marcas, produtos e/ ou serviços. 18

G4-5  Localização da sede da organização. 78

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

G4-7  Natureza jurídica da organização 23

G4-8  Mercados em que a organização atua 19

G4-9  Porte da organização Grande porte 

G4-10  Número total de empregados, discriminados por contrato de trabalho e 
gênero 191

G4-11  Percentual de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva 191

G4-12  Descrição da cadeia de fornecedores da organização. 43

G4-13  Mudanças significativas ocorridas em relação ao porte, estrutura, participa-
ção acionária ou cadeia de fornecedores 38

G4-14 Descrição de como a organização adota a abordagem ou princípio da 
precaução. 47

G4-15 Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de 
caráter econômico, ambiental ou social 27

G4-16 Participação em associações e organizações 96

Aspectos  
Materiais  
e Limites

G4-17 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras da organização 10

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

se-G4-Part-One

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

O relatório apenas res-
pondeu as informações de 
conteúdo padrão e alguns 
indicadores de conteúdo 

especifico, não foram 
utilizados os princípios para 

definição do conteúdo da 
diretriz GRI: Inclusão dos 

Stakeholders, Contexto da 
Sustentabilidade, Materiali-

dade 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 2018

G4-29 Data do relatório mais recente (se houver). 2017

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios Anual 

G4-31 Informe o ponto de contato para perguntas sobre o relatório ou seu con-
teúdo. 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 232

Ética e Integridade G4-56 Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização 43

CONTEÚDO GERAL
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CONTEÚDO ESPECÍFICO 

ECONÔMICO 

Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Desempenho Econômico EC1 Valor econômico direto gerado e distribuído 227

AMBIENTAL 

Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Energia EN3 Consumo de energia dentro da organização 198

Água EN8 Total de água retirada por fonte 198

Efluentes e Resíduos EN23 Peso total de resíduos, discriminado por tipo tipo e método de disposição 198

SOCIAL 

Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Práticas trabalhistas 
DMA Forma de gestão 186

LA1 Número total e taxas de novas contratações e rotatividade por faixa estária, 
gênero e região 191

Saúde e Segurança  
no Trabalho 

DMA Forma de gestão 192

LA5 Percentual da força de trabalho representada em comitês formais de saúde 
e segurança 192

LA6 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número 
de óbitos relacionados ao trabalho 192

Aspecto Sociedade SO1  Programas de engajamento com a comunidade local 142

RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO 

Aspecto Descrição Página/ Resposta 

Aspecto: Rotulagem de 
Produtos e Serviços

G4-PR5 Resultados de pesquisas de satisfação do cliente 62

G4-PR1 Percentual das categorias de produtos e serviços significativas para as 
quais são avaliados impactos na saúde e segurança buscando melhorias 53
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METODOLOGIA

O Balanço Social foi construído por diversas áreas para medir e demonstrar o de-
senvolvimento da Pró-Saúde no âmbito ambiental, socioeconômico e financeiro, 
levando em conta o conjunto de princípios, protocolos e indicadores desenvolvi-
do pela rede de sustentabilidade Global Reporting Initiative (GRI). 

A Pró-Saúde atribui ao Balanço Social a mesma utilidade e seriedade dos re-
latórios e balanços financeiros, conferindo-lhe a condição de documento que 
presta conta das atividades da organização no exercício de 2018. 

Econômico

Social

Ambiental
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