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Dom Carmo João Rhoden, scj 
Presidente da Pró-Saúde

mensagem do presidente

DEUS FALA AOS HOMENS, 
TAMBÉM, PELA CIÊNCIA!

2021 foi um ano que exigiu de to-
dos nós resiliência, determinação e fé. 
A Pró-Saúde encarou, possivelmente, o 
maior desafio de seus 55 anos de histó-
ria: o avanço da pandemia, que chegava 
ao segundo ano. Em 8 de abril, quase 
três pessoas morreram a cada segundo 
no Brasil, totalizando 4.249 vidas perdi-
das em 24h.

Por dentro de uma das maiores 
gestoras hospitalares do país, a rotina 
de trabalho ganhou contornos que tra-
duziam o drama vivido, mas deixou um 
legado do qual podemos nos orgulhar. 
O nível de maturidade da Pró-Saúde foi 
colocado à prova em uma situação de 
inigualável pressão. E saímos maiores 
e mais fortes.

Não perdemos nenhum profissional 
para esta doença, em 2021. E, também, 
nenhum paciente encaminhado pelos 
órgãos reguladores ficou desassisti-
do. Mantivemos estoques abastecidos, 
profissionais qualificados na linha 
de frente e combatemos a pandemia 
com a coragem e a convicção de nossa 
missão.

Quero, publicamente, parabenizar 
todas as áreas envolvidas nesta con-
quista: médicos, profissionais assis-
tenciais, operacionais, de suprimentos, 
administrativos, voluntários e tantos 
irmãos e irmãs que permitiram que al-
cançássemos as marcas de excelência 
descritas nas próximas páginas. Obri-
gado. A união e a fé prevaleceram sobre 
a ameaça da pandemia. Fizeram-nos 
mais fortes, mais unidos em prol de 
nossa causa.

O avanço da vacinação prova que a 
ciência deve estar sempre a serviço da 
vida. Nossa defesa irrestrita pela vida é 
nosso maior legado no enfrentamento 
de todos os males que combatemos.

Sigamos firmes.

Abraços fraternos

https://www.prosaude.org.br/nossa-historia-e-identidade-organizacional/
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DRA. WANESSA 
PORTUGAL, IN 
MEMORIAM.

Em 2018, Dra. Wanessa Portugal se 
tornou a primeira mulher a assumir o 
mais alto cargo executivo da Pró-Saúde. 

Com uma trajetória extraordinária, 
a diretora Executiva-Geral liderou um 
processo revolucionário, priorizando 
uma gestão eficiente, ética e voltada 
para resultados. 

Além de seu legado beneficiar mi-
lhões de brasileiros em áreas do Bra-
sil remoto, a Pró-Saúde conquistou, em 
2021, o quinto lugar em um ranking na-
cional de Governança Corporativa na 
área da Saúde.

Sua condução transformou e con-
tinua transformando, diariamente, 
a Pró-Saúde.

Que possa inspirar todas as nossas 
lideranças cotidianamente.

https://www.prosaude.org.br/nossa-historia-e-identidade-organizacional/
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PERFIL 
ORGANIZACIONAL
102-2, 102-16, 102-17, 102-30, 102-1, 102-3, 102-4, ODS 16, 
ODS 8, ODS 3, ODS 4, ODS 10, ODS 13, ODS 12 

33
Unidades  
de saúde 

gerenciadas

16.000
colaboradores

4
Centros de 

Educação Infantil

12
Estados das  
cinco regiões 

brasileiras

Fundada em 1967, a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e 
Hospitalar é uma das maiores entidades filantrópicas de gestão de serviços de 
saúde e administração hospitalar do Brasil. Foi criada a partir de um movimento 
pioneiro que defendia a profissionalização da ação beneficente na saúde, visão pro-
tagonista incorporada ao seu jeito de atuar. O padre Niversindo Antônio Cherubin, 
precursor dos cursos de gestão hospitalar no País, foi o primeiro presidente da ins-
tituição, que segue amparada pela tradição cristã, presente nos serviços prestados.

Ao longo de sua história, a Pró-Saúde desenvolveu padrões de qualidade e solu-
ções em gestão adequadas à realidade de cada unidade gerenciada ― desde hospi-
tais de altíssima complexidade em centros metropolitanos a unidades localizadas 
em regiões do Brasil remoto.

A gestão da Pró-Saúde acontece por meio de uma dinâmica que integra a unida-
de administrada ao corporativo, conexão desenvolvida por diversas tecnologias de 
gerenciamento de dados. Especialistas altamente qualificados em diversas áreas 
de gestão desenvolvem estratégias que garantem a performance do negócio, com 
o incremento da otimização do custo de operação. Monitoram indicadores de qua-
lidade, atuam para mitigar riscos, gerenciam a complexidade regulatória, criam e 
implantam novas soluções adequadas para cada necessidade.

Em ano de pandemia, 
maternidade na floresta Amazônica 
celebra a vida com nascimento de 
trigêmeos indígenas

https://www.prosaude.org.br/nossos-servicos/
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VALORES

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

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

qualidade
Busca da melhoria contínua.

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

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

VISÃO

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

MISSÃO

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

Alta hospitalar  
no Hospital Oncológico Infantil 
Octavio Lobo, em Belém (PA)
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ÉTICA E INTEGRIDADE 
A ética e a integridade são compromissos que norteiam a atuação cotidia-

na da Pró-Saúde. O Programa de Integridade, implantado em 2018, é aplicável 
com base nas normas vigentes como a Lei Anticorrupção (Nº 12.846/2021) e a 
Lei de Licitações (Nº 14.133/2021). O resultado é um trabalho com diferentes 
mecanismos que reafirmam o compromisso em relação à promoção dos valo-
res éticos e de transparência na condução dos negócios.

Em 2021, 83% das 
denúncias já foram 
apuradas e finalizadas  
e 17% estão em andamento.

2020 2021

313 
denúncias

734 
denúncias

Fonte: 
dados emitidos por empesa externa Fonte: Sistema de Abertura de Ocorrências – Service Desk Pró-Saúde.  

Em 2021, foi mantido o foco na realização de apurações rápidas e eficazes, 
com monitoramento dos planos de ação recomendados. Também foram reali-
zadas entrevistas via vídeo conferência para apuração de relatos. A combinação 
desses fatores garantiu a otimização e a rapidez no desfecho das apurações. O 
ano foi encerrado com aumento de 134% no recebimento de denúncias no Canal. 

Os números demonstram a confiabilidade dos stakeholders para utilizar 
o mecanismo. Também é importante destacar que houve a otimização des-
sas apurações, ampliando de 65% finalizadas em 2020 para 83% em 2021.

Canal de Consulta Ética e demais consultas:  disponibilizada a todos os colabora-
dores, com o objetivo de esclarecer dúvidas, prestar orientações e emitir pareceres 
sobre temas de Integridade. Também são recebidas consultas diversas diretamente 
pelo e-mail da área, com o intuito de facilitar o acesso às orientações. Foram dadas 
242 devolutivas pela Integridade, dentre orientações e pareceres. 

Promoção da Ética
Canal de Denúncia: disponibilizado para que 

todos os stakeholders da Pró-Saúde possam rela-
tar desvios de conduta e violações à legislação e 
normativas internas. Esta ferramenta é operacio-
nalizada por uma empresa independente e ter-
ceira, a fim de garantir a inexistência de qualquer 
manipulação dos relatos, bem como garantir a 
possibilidade de registros de forma anônima. 

https://www.prosaude.org.br/integridade/
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Pesquisa de Integridade: são realizadas periodicamente com os funcionários e de forma anônima, com 
o objetivo de mensurar a aderência às normativas internas e o entendimento sobre temas de integridade. 

Pílula de Integridade: trata-se de conteúdo educativo com o intuito de reforçar os princípios institu-
cionais e o conteúdo de normativas internas. Ao longo do ano, foram 116 publicações alinhadas aos re-
sultados das pesquisas de integridade e das consultas de maior recorrência.

Treinamentos: Além dos treinamentos de integração, são aplicados, periodicamente, outros conforme 
previsão em cronograma próprio ou em decorrencia de consultas, apuração de denúncias ou resultados de 
pesquisas de integridade. 

A implementação das pesquisas de integridade possibilitou um olhar atento às temáticas com menor ín-
dice de entendimento, possibilitando a realização de mais de 40 treinamentos, direcionados às necessidades 
locais nas seguintes temáticas:

Tema do Treinamento Local 

Conflito de Interesses Hospital Regional Público da Transamazônica 

A importância da boa 
convivência e do respeito 
no trabalho (conduta 
inadequada e assédio 
moral)

Hospital Yutaka Takeda; Hospital Regional Público Transamazônica; Hospital Público 
Estadual Galileu; Hospital Oncológico Octávio Lobo; Hospital Madre de Dio; Hospital 
Metropolitano de Urgência e Emergência; Hospital Materno-Infantil de Barcarena; 
Hospital Regional Baixo Amazonas; Hospital Regional Sudeste do Pará; Hospital São Luiz; 
Hospital de Campanha HANGAR; Hospital de Porto Trombetas; Hospital 5 de Outubro. 

Confidencialidade Sede Corporativa

Conheça seu Colaborador

Sede Administrativa;  Centro de Educação Infantil Jardim Eliane; Centro de Educação 
Infantil Jardim São Jorge; Centro de Educação Infantil Lajeado; Centro de Educação 
Infantil Santa Rita; Hospital de Porto Trombetas; Hospital Yutaka Takeda; Hospital 5 de 
Outubro; Hospital Regional Sudeste do Pará; Hospital Regional Público Transamazônica; 
Hospital Bom Pastor; Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência; Hospital Público 
Estadual Galileu; Hospital Oncológico Octávio Lobo; Hospital São Luiz; Hospital Materno-
Infantil de Barcarena; Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) Unidade 
de Pronto Atendimento  (UPA 24h) Santos. 

Reciclagem: Conheça seu 
Colaborador

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência; Hospital Materno-Infantil de 
Barcarena; Hospital Oncológico Octávio Lobo; Hospital Bom Pastor; Hospital São Luiz. 

Workshop de Integridade Trainee Executivo

Canal de Denúncias Hospital Madre de Dio; Setor da farmácia Hospital Regional Sudeste do Pará. 

Temas abordados nas Pílulas de Integridade

https://www.prosaude.org.br/privacidade/
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Desafios para 2022
Além da continuidade dos processos em curso, serão rea-

lizadas as seguintes propostas:    

Aplicação de treinamentos que disseminem a cultura 
ética, íntegra e transparente;

Disseminação de materiais para a conscientização 
quanto à utilização correta do Canal de Denúncia e 
para melhoria dos processos internos;

Avaliação de terceiros, de forma mais aprofundada, 
com o apoio da área de Negócios;

Realização de Auditoria Interna de Integridade; e

Realização da 1ª Semana de Integridade.

Mecanismos Implantados em 2021
Programa Conheça seu Colaborador: tem como objetivo a análise dos candida-

tos pelo departamento de Integridade, trazendo, assim, segurança e transparência 
aos processos seletivos.

PERCENTUAL DE COLABORADORES: APROVADOS E DESCLASSIFICADOS

Programa Conheça seu Fornecedor: realiza a avaliação de fornecedores novos 
e ativos em listas restritivas e bases públicas com o intuito de realizar uma análise 
apurada e sem conflito de interesses.

Conheça seu Parceiro de Negócios: realiza avaliações sobre parceiros de negó-
cios e novos negócios visando garantir a imparcialidade no relacionamento ali-
nhado a regulamentações, políticas e normas, em especial as que disciplinam a 
prevenção a lavagem de dinheiro.

Segurança jurídica 
A Pró-Saúde empregou ao longo do ano técnicas 

jurídicas adequadas à condução de demandas judi-
ciais e extrajudiciais, visando, entre outros, mitigar 
riscos à Instituição. Assim, entre outros aspectos, fo-
ram trabalhados os seguintes processos:

 �  Propositura, condução e defesa da instituição em 
todas as instâncias, sejam nas ações judiciais e/
ou procedimentos administrativos, bem como a 
sua representação perante órgãos da administra-
ção pública direta ou indireta;

 �  Elaboração e análise de instrumentos contratuais 
(contratos, aditivos, rescisões e notificações);

 �  Avaliação do conteúdo legal de ofícios e notifica-
ções; e

 � Condução de sindicâncias ou procedimentos in-
ternos que não sejam de competência do depar-
tamento de integridade. 

4

3

2

1

5

Conduta com Clientes Externos
A Política de Relacionamento com Clientes Externos, ali-

nhada ao Código de Ética e Conduta e às estratégias corpora-
tivas, direciona o processo a fim de assegurar a transparência 
e conduta ética nas negociações, agregando valor às relações 
estabelecidas com os clientes, colaborando com a perenidade 
e sustentabilidade da instituição.

A Pró-Saúde  manteve o compromisso anual de revisar e 
analisar processos internos implementando melhoria nos fluxos 
e permitindo maior agilidade na contratualização de serviços 
prestados e nas negociações desenvolvidas ao longo do ano. 

Com o objetivo de atender as necessidades e mapear seus 
clientes em potencial, o trabalho baseia-se em pesquisa de mer-
cado realizada periodicamente, o que permite manter seu portfó-
lio de serviços atualizado, de forma a agregar valor na entrega de 
resultados aos clientes e no seu compromisso com a sociedade.

Fonte: controles 
internos

Fonte: controles 
internos

PERCENTUAL DE FORNECEDORES: APROVADOS E DESCLASSIFICADOS
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Práticas implantadas no ano de 2021
Gestão Estratégica de Contratos: a área foi criada em razão da necessidade de 

fazer acompanhamento e monitoramento dos contratos firmados pela Sede Admi-
nistrativa e suas unidades gerenciadas, objetivando, dentre outros, o cumprimen-
to das obrigações contratuais; mitigar riscos e trazer maior segurança jurídica aos 
envolvidos. 

Recursos empregados para adução da prática: recursos humanos, compreen-
dendo profissionais devidamente capacitados; recursos tecnológicos, em especial 
diante das ferramentas necessárias; e recurso documental, visando subsidiar a 
análise do caso. 

Consultivo cível e trabalhista:  por meio da área é possível mitigar riscos à 
instituição, de modo que, com a criação dos indicadores de ofícios, referentes ao 
Consultivo Cível, permitiu-se o mapeamento de riscos, bem como a atuação pre-
ventiva relacionada ao consultivo cível junto às unidades.

USO E APLICAÇÃO DE RECURSOS 
A área de Captação de Recursos, no ano de 2021, continuou a ser cooptada pela pandemia causada 

pela Covid-19. A grande maioria dos editais privados, sobretudo na área da saúde, vergou para o interesse 
em apoiar projetos com foco no tratamento da doença. 

Entretanto, a instituição buscou avançar no número de recursos captados: investiu em novos proje-
tos, contratos e plataformas, que podem se tornar vias prósperas de sustentabilidade para as unidades 
hospitalares. 

Confira a seguir os trabalhos realizados pela área de Captação de Recursos em 2021, acompanhando 
a linha  do tempo:

o ano começou com a anuência da diretoria 
corporativa para captação do projeto berço indígena 
que prevê a implantação de unidades neonatal e 
pediátricas da Unidade de Cuidados Intermediários 
no Hospital Bom Pastor. A proposta tem orçamento 
de R$ 6,5 milhões e foi feita para duas instituições 
europeias. Foram quase 12 meses de trabalho para 
que a proposta fosse finalizada com anuência. 

durante os meses de fevereiro 
e março, os esforços se 
voltaram para a campanha de 
arrecadação de chocolates 
e ovos de páscoa, para as 
crianças que frequentam os 
centros de educação infantil 
geridos pela instituição.

JAN FEV/
MAR

Campanha Somos a Soma,  
executada em Crowdfunding, a chamada vaquinha 
virtual, direcionada à pessoa física, que culminou na 
entrega de cestas básicas, para as famílias das crianças 
que frequentam as unidades educacionais

Desafios para 2022
Objetivos a serem implantados ao longo de 2022: 

 � A efetiva implementação de indicadores, por meio de ofí-
cios, referente ao Consultivo Cível, bem como o estudo de 
novas métricas para a criação de outros indicadores, tais 
como aqueles relativos à análise de contratos;

 �  Implantação de sistema de solicitação interna para as 
demandas relacionadas aos ofícios.
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Os quatro primeiros meses foram 
bastante intensos, no que diz respeito 
a captação de emendas parlamentares. 
Todos os representantes públicos 
estaduais e federais, elegíveis ao 
campo de atuação da Pró-Saúde, 
foram contados.  O trabalho teve como 
resultado três unidades contempladas 
com emenda parlamentar: Hospital São 
Luiz, Hospital Bom Pastor e Hospital 
Madre Dio. 
Para o Hospital São Luiz, foram 
realizadas atividades exclusivas de 
inscrição em órgãos públicos que 
possam contribuir com recursos como 
penas pecuniárias. 

atuando para o hospital bom pastor, foram elaborados 
o projeto Atenção diagnóstica à gestante e ao neonato 
a partir de um edital de uma grande fundação de São 
Paulo; e os Planos de Trabalho, para parcerias com a 
cidade de Guajará Mirim e com o Estado de Rondônia. 

Nos últimos meses do ano, a instituição 
atuou em favor do Hospital Madre de Dio, 

conseguindo deferimento junto ao TRT (Tribunal 

Rregional do Trabalho) e TRJ (Tribunal Regional de 

Justiça), para recebimento de recursos designados por 

meio de penas pecuniárias

Tipo de Recurso Mês Origem Aplicação 2021

EPI Fevereiro Doação 
Empresarial

Hospital Regional do Sul e 
Sudeste do Pará R$ 18.900,00

Plantio de Grama Março Doação 
Empresarial

Hospital Público 
Estadual Galileu R$ 4.570,00

Respiradores Maio Doação 
Empresarial

Hospital Regional do Sul e 
Sudeste do Pará R$ 212.856,00

Insumos Descartáveis Agosto Doação 
Empresarial

Hospital Regional do Sul e 
Sudeste do Pará R$ 4.500,00

Carrinho Elétrico 
Infantil Setembro Doação 

Empresarial Hospital Oncológico Infantil R$ 18.540,00

Carrinho Hospitalar Setembro Doação 
Empresarial Hospital Bom Pastor R$ 11.550,00

Equipamentos 
Playtable Outubro Doação 

Empresarial Hospital Oncológico Infantil R$ 16.900,00

Equipamentos de 
Ventilação Pulmonar Novembro Doação 

Empresarial Hospital Madre de Dio R$ 127.900,00

Móveis e Alvenarias Novembro Doação 
Empresarial Hospital São Luiz R$19.900,00

Total = R$ 435.616,00 

 RECURSOS CAPTADOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

Como desafio para 2022, a Captação de Recursos terá a tarefa de fazer com que as 
ações deste ano se traduzam efetivamente em recursos, trabalhando cada vez mais 
junto às áreas afins e contribuir ainda mais para a sustentabilidade da instituição. 

Outro ponto importante é inscrever projetos, candidatos a recursos incenti-
vados privados, com base na legislação vigente, tanto do município, quanto do 
Estado de Mato Grosso.

NOV/
DEZ
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RECURSOS CAPTADOS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS 

Tipo de Recurso Mês Origem Aplicação 2021

Cestas Básicas Junho Doação Empresarial Campanha Somos a Soma R$ 12.535,00

Máscara Infantis Outubro Doação Empresarial CEIs R$ 600,00

Produtos de Higiene Novembro Doação Empresarial CEIs R$ 1.910,00

Produtos de Higiene Novembro Doação Empresarial Missão Belém R$ 512,00

Total = R$ 15.557,00 

RELACIONAMENTO E PARTICIPAÇÕES
A construção de uma sociedade justa e democrática está prevista desde os primeiros artigos da 

Constituição Federal Brasileira.  
A Pró-Saúde, como instituição que promove soluções na área da Saúde, Educação e Assistência So-

cial, busca a mobilização, no sentido da garantia de direitos, do acesso a políticas públicas, da efetivação 
de direitos universais. Durante o ano de 2021, participou de movimentos que debateram ciclos de polí-
ticas públicas, projetos e legislações vigentes, a fim de garantir os direitos e interesses das instituições 
filantrópicas. 

Neste contexto, manteve a participação em espaços democráticos organizados por instituições como 
a Confederação das Santas Casas de Misericórdia (CMB); Fórum Nacional das Instituição s Filantrópicas 
(Fonif); Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp). 

Atender necessidades coletivas requer o contato direto com a comunidade local. Uma das formas de 
possibilitar esse tipo de escuta foi pela participação em encontros que debatem a contribuição social da 
Pastoral da Saúde e Programa de Voluntariado e Ação do Bem da instituição. Os eventos foram organi-
zados pela Pastoral Nacional da Saúde, Grupo de Estudos Voluntariado Empresarial, Grupo de Institutos 
Fundações e Empresas (GIFE) e a Rede Pacto Global.

Acesso e uso de informação científica em saúde
Organismos como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhecem a comunicação como mecanismo para garantir e disseminar 
direitos. Por essa importância, ao longo do ano, Fernando Paragó, diretor corporativo Médico da Pró-Saúde, 
participou de publicações para veículos de comunicação do Estado de São Paulo e do Pará com o intuito de 
disseminar informações, com respaldo técnico e científico, relacionadas à Covid-19 e a chegada das variantes 
Delta e Ômicron ao país.   

A ampliação do acesso à internet na última década também foi levada em consideração na produção des-
se tipo de conteúdo. Então, foi intensificada a participação nas mídias sociais, considerando o acesso à infor-
mação de confiabilidade sobre o atual momento pandêmico.

O diretor corporativo Médico da instituição participou de eventos online com destaque para Fisweek, o 
maior festival da saúde da América Latina. Na ocasião, foram apresentadas discussões transformadoras para 
a saúde do Brasil.

Lançamento do e-book “Se Toque”, com orientações e per-
guntas/respostas relacionadas ao câncer de mama, em alu-
são ao outubro rosa; e do e-book “Sem Tabu”, com questões 
relacionadas ao câncer de próstata, em referência ao novem-
bro azul;

Participação de 
Fernando Paragó,  

diretor corporativo médico 
da Pró-Saúde, na Fisweek

FAÇA O DOWNLOAD DOS E-BOOKS 
CLICANDO NOS BALÕESZINHOS!

https://mkt.egoi.page/1ehe21pX/E-bookOutubroRosa?utm_source=emailmkt&utm_medium=email
https://mkt.egoi.page/1ene21pX/E-bookNovembroAzul?utm_source=emailmkt&utm_medium=email
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COMUNICAÇÃO

 Mas há solicitações da imprensa que vê as unidades de saúde, seus profissionais e o corpora-
tivo da Pró-Saúde, como fontes confiáveis de informação para compor as notícias — seja pela con-
sistência da gestão ou pelo rigor científico.

 O trabalho de divulgação cumpre diversos papeis estratégicos para a Pró-Saúde, tanto no am-
biente público quanto no de saúde privada.

Fortalecimento da Presença Online
 Outro meio importante de diálogo com o público são as redes sociais. A Pró-Saúde tem perfil 

nas quatro mais populares:  Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. 
Nessas redes, em 2021, a instituição cresceu 22% em número de seguidores, se comparado ao 

ano anterior — desempenho que resultou em mais de 3 milhões de exibições na linha do tempo.

 �  Promover transparência das ações

 � Cumprir o propósito de socializar a informação 
e orientar a população

 � Combater a desinformação e notícias falsas

 � Reconhecer e engajar o trabalho dos 
profissionais

 � Compartilhar experiências exitosas que podem 
inspirar soluções em outras unidades de saúde

Em 2021, a presença da Pró-Saúde e unidades administradas na imprensa profissional foi 48% 
maior quando comparado ao desempenho registrado em 2020.

Esse desempenho refere-se, em grande parte, ao trabalho realizado pelos profissionais da área de co-
municação que diariamente apresentam para a imprensa diversos conteúdos como sugestão de notícia.

2021

685.713 usuários

1.128.940 usuários

2020

Total de exibições na 
linha do tempo em 2021

Foi o total de usuários 
que acessaram o site 
da Pró-Saúde por meio 
de dispositivos móveis 
(celular/tablet)

 � Zela pela reputação das unidades 
gerenciadas, construindo uma relação 
confiável entre hospital—comunidade

 � Reforça o modelo de gestão como 
experiência bem-sucedida para 
serviços de saúde de qualidade 
e sustentáveis no contexto da 
economia

TOTAL DE USUÁRIOS QUE ACESSARAM O SITE INSTITUCIONAL

EVOLUÇÃO DO TOTAL DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO:

aumento de 

65%

77.740 
seguidorespublicações

publicações
Presença da Pró-Saúde e unidades  
gerenciadas na mídia profissional

 Neste contexto do ambiente digital, o resultado de aces-
so alcançado ano passado no site institucional foi 65% maior 
comparativamente a 2020. 
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Promoção de informação confiável 
sobre a Covid-19 para a sociedade

100% Digital
Em 2021, a comunicação corporativa da Pró-Saúde alcançou um de seus principais objetivos: ser 100% 

digital. Ou seja: toda a produção de campanhas e ações que partem da Sede Administrativa é feita para 
veiculação em mídias digitais. Além de dar a sua contribuição para a redução do impacto ambiental, a mí-
dia digital é mais instantânea, eficaz e mensurável. Ao longo do ano, a comunicação corporativa apoiou e 
desenvolveu diversas campanhas internas e externas, como mostra a cronologia abaixo.

3a SEMANA DE FARMÁCIA 
HOSPITALAR
Evento 

JAN

54 ANOS
Campanha em comemoração 
dos 54 anos da entidade

JUN

CAMPANHA

VIDA SAUDÁVEL
Implantação de programa de qualidade 
de vida para os colaboradores

AGO

AGO

OUT

DEZ

SEMANA DE ENFERMAGEM
Evento 

MAIO

UPA ZONA LESTE INTEGRA PROJETO QUE 
MONITORA CIRCULAÇÃO DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS
Rede Record – Balanço Geral (10/11)

MÃE QUE DEU À LUZ INTUBADA COM COVID-19 
CONHECE A FILHA DEPOIS DE 39 DIAS
TV Globo – “É de Casa” (14/08)

ÉPOCA NEGÓCIOS COLOCA A ENTIDADE EM 
EVIDÊNCIA ENTRE AS EMPRESAS DO SETOR DE SAÚDE
Época Negócios (05/10)

SOMOS A SOMA: DOAÇÃO DE 
ALIEMENTOS PARA FAMÍLIAS 
CARENTES
TV Cultura (30/4)

ABR

 A exemplo da estratégia aplicada ainda em março de 2020, a promoção de informação con-
fiável para o público sobre a pandemia guiou todas as ações da comunicação da instituição para 
unidades gerenciadas.

 O conteúdo produzido focou em ações de prevenção e proteção contra a doença e, fundamen-
talmente, o incentivo à vacinação, tendo como foco os públicos interno e externo.

Entre as ações, destacam-se:

 � Articulação de entrevistas de 
profissionais da saúde

 � Boletim diário Plantão Coronavírus: 
criado em 18 de março de 2020, veicu-
lou 381 edições até 15 de outubro de 
2021. Em 2020 foram 291 e em 2021 fo-
ram 90. Enviado para aproximadamente 
7.800 endereços de e-mails de profis-
sionais da Pró-Saúde e público externo 
que se cadastraram para receber o con-
teúdo, o boletim compartilhou dados 
do trabalho da entidade e também des-
taques do que estava acontecer no Bra-
sil e no mundo no âmbito da pandemia.

 � Produção de pautas para a imprensa

 � Produção de campanhas de orientação 
social

 � Coluna Vida Saudável:  
9 publicações

 � Suporte às ações de humanização

CAMPANHA

CAMPANHA CAMPANHA

NOTÍCIA NOTÍCIA

NOTÍCIA

NOTÍCIA
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DESTAQUES 

O Hospital Regional do Sudeste do 
Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em 
Marabá (PA) recebeu oficialmente 
dois equipamentos doados pelo 
Santo Padre o Papa Francisco e o Va-
ticano, como parte da maior operação 
italiana de ajuda humanitária no Bra-
sil pela luta contra a Covid-19. 

O Hospital Regional do Baixo 
Amazonas, em Santarém (PA) rece-
beu a visita do então Excelentís-
simo Ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, que elogiou as estraté-
gias estruturais para o atendimen-
to covid na unidade. 

O Hospital Regional do Baixo 
Amazonas, em Santarém (PA) 
alcançou o 1º lugar no Prêmio 
Melhores Práticas em Desta-
que na Segurança do Paciente, 
da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). O  projeto 
Melhoria PAV (pneumonia as-
sociada à ventilação mecânica) 
reduziu em 50% a taxa de inci-
dência de PAV no setor de UTI. 

O impacto de um projeto de melhoria contínua na redução da incidência de 
PAV na UTI Adulto de um Hospital Público no interior da Amazônia 

Sheila Mara Bezerra de Oliveira; Francilene Veloso; Mariana 
Margarita Martinez Quiroga; Ilticiana Martins da Silva; Leide Anne 

Matos Mafra e Antonio Carlos Silva 
1° LUGAR 

A redução foi possível devido  
a adoção de boas práticas como 
a implantação de dispositivo no leito do paciente 
para manter a cabeceira elevada; a inclusão do 
atendimento odontológico ao paciente intubado; 
e a redução de sedação de paciente para 
avaliação de possibilidade de extubação

A unidade é fundamental para evitar óbitos, 
pois pacientes com comorbidades cardíacas e hepáticas 
não têm condições de ser internados em unidades 
básicas de saúde, uma vez que os órgãos de saúde  
da região encaminham esses pacientes para o 
tratamento feito com medicações específicas  
e com a necessidade de monitoramento constante

Para confeccionar o 
material, o custo foi de  
R$ 17,00 em cada peça. 
Dispositivos semelhantes 
no mercado chegam a 
custar R$ 200,00

O Hospital Regional do Sudeste 
do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), 
em Marabá (PA), em comemoração 
ao 8 de março, Dia Internacional 
da Mulher, homenageou, por meio 
de uma exposição fotográfica, as 
mulheres que atuam na assistên-
cia ao paciente. 

O Hospital Bom Pastor, 
em Guajará Mirim (RO) foi 
destaque na mídia como 
protagonista na luta contra 
a leishmaniose entre 
indígenas na Amazônia.  

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 
(HMUE), em Ananindeua (PA), no mês de abril, de-
senvolveu Cintas de Mobilização no leito de baixo 
custo. A cinta é um projeto implantado pela fisiote-
rapia do trabalho e pelas costureiras do hospital. A 
matéria-prima usada para a produção é composta 
por retalhos de tecidos que sobram no setor de cor-
te e costura da unidade. 

1 2 3 4 5
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GOVERNANÇA 
CORPORATIVA
102-30, 102-18, 102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-25, 
102-26, 102-27, 102-28, ODS 3, ODS 8, ODS 10, ODS 16 

Marco histórico na entidade filantrópica que nasceu para a gestão hospitalar, a implantação da Gover-
nança Corporativa na Pró-Saúde teve início em 2018. Os desafios, equiparados à capilaridade de atuação 
no país, envolviam muito mais do que o desenvolvimento, implantação e monitoramento das normas de 
governança. Em uma instituição com mais de 16 mil profissionais atuando em Estados de todas as regiões 
do país, seria razoável supor que a Governança Corporativa envolveria mudança profunda na cultura e 
na mentalidade de como atuar no dia a dia ― hipótese que se confirmou, empiricamente, tempos depois.

Já com um repertório de ações consolidado ao longo dos primeiros anos, a Pró-Saúde e seus pro-
fissionais colheram, em 2021, um reconhecimento importante no mercado do qual é parte destacada: 
pesquisa realizada pela fundação Dom Cabral, publicada pela revista Época Negócios, da editora Globo, 
posicionou a Pró-Saúde entre as cinco mais bem sucedidas experiências em governança corporativa na 
área da saúde. Este desempenho coroou o esforço a entidade filantrópica por meio de um movimento 
que iniciou na Alta Gestão e que estimulou a adesão e o engajamento por todas as esferas hierárquicas.

https://www.prosaude.org.br/governanca-corporativa/
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Já com a maturidade de quem desbravou caminhos próprios ― com raras referências no mercado ―, a 
Pró-Saúde entende que o sucesso da Governança Corporativa depende de dedicação perene e de um mo-
delo de sustentação que encontra em todos os colaboradores a conduta desejada e necessária para manter 
a iniciativa em evolução positiva.

Assim, os resultados positivos alcançados durante a pandemia ― que exigiu adaptações em todas as 
áreas e setores ― só foram possíveis graças aos fundamentos da Governança Corporativa: desde os pro-
cessos que envolveram a complexa cadeia de suprimentos à própria gestão de pessoas e práticas integri-
dade, equivalência que permitiu à entidade alcançar marcas diferenciais em um estado de crise sanitária 
e mercado altamente competitivo: todos os pacientes encaminhados para hospitais gerenciados recebe-
ram assistência médica; nenhuma unidade foi afetada por desabastecimento ou falta de mão-de-obra 
qualificada.

Neste contexto ― altamente dramático, potencialmente inédito e seguramente engajado ― da Pró-Saú-
de ante os desafios da pandemia, a entidade seguiu com ações para a evolução de sua governança, tendo 
como base sua perspectiva estratégica de ampliar a participação no mercado privado. Algumas iniciativas 
foram revistas ou aperfeiçoadas. Outras, cumpriram o planejamento

Treinamentos
A previsão de efetividade do Pró-Educa, programa que seria lançado em 2021 para a difusão e reforço da 
governança corporativa, foi revista. O motivo decorreu da dificuldade com a didática proposta e tempo 
que cada profissional teria que reservar para cumprir a extensa agenda da treinamentos. Assim, a plata-
forma Pró-Educa deu lugar ao planejamento para uma nova série de treinamentos que seria aplicada a 
partir de técnicas com eficiência didática (para facilitar o entendimento, mantendo o interesse do públi-
co), tempo de dedicação e estrutura necessária para a aplicação. Assim, a Superintendência Corporativa 
de Comunicação propôs um formato em que cada gestor apresentaria a política de sua área, com vídeos 
armazenados na nuvem e que poderiam ser acessados de qualquer aparelho conectado à internet por 
meio de QR-Code. Os testes iniciais ― como o de divulgação do Código de Ética e de Conduta ― mostraram 
ampla efetividade, pois transmitiam o conteúdo de maneira simples e objetiva e extremamente eficaz, 
não ultrapassando cinco minutos. Como seriam apresentados pelos próprios gestores, a estratégia viu 
outra vantagem: criar uma relação de proximidade entre os gestores corporativos e os profissionais das 
unidades. A iniciativa iniciou em 2021 e segue em 2022, respeitando a dinâmica do expediente laboral dos 
profissionais. 

Trainee Executivo
Lançado em março de 2021, o programa foi criado para a formação de seus próprios  
gestores hospitalares, engajados na missão de difundir e garantir a perenidade da cultura organizacional 
e dos valores institucionais da entidade. Os seis primeiros profissionais selecionados para o desafio foram 
identificados entre outros cerca de 900 candidatos de todas as regiões do país. Eles já estão em atividade 
de formação.

Integridade 
A experiência da Pró-Saúde nas práticas de Governança Corporativa acontece  
concomitantemente às ações da promoção da integridade (vide capítulo), que envolveram treinamentos, im-
plantação de canais com serviços específicos junto ao público interno e com a promoção de boas práticas.

Revisão de manuais técnicos e institucionais
Todas as políticas e manuais foram revisados e atualizados pelas respectivas áreas e,  
posteriormente, disponibilizados nas plataformas de gestão para que todos os profissionais  
pudessem ter acesso.

Durante a pandemia da Covid-19, a Pró-Saúde 
gerenciou o Hospital de Campanha do Hangar, um dos 
maiores do Brasil, localizado em Belém (PA).
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assembleia geral
diretorias estatutária e geral

diretorias executivas

gerências
funções específicas

2022
Revisão da Missão, Visão e Valores: com a evolução da cultura interna 
e das perspectivas estratégicas do mercado, a entidade projeta para 
2022 a revisão e atualização de sua identidade organizacional.

Para 2022, a Governança Corporativa da Pró-Saúde seguirá com 
monitoramento de sua prática, por meio de auditorias que captem a 
aderência de seu público estratégico e do sistema de gestão 
Neste contexto, o Comitê de Governança Corporativa da Pró-Saúde 
seguirá cumprindo sua agenda de reuniões estratégicas para garantir 
sua plena aderência e efetividade junto os profissionais.

Organograma

DIRETORIA EXECUTIVA-GERAL

DIRETORIA 
CORP. TECNOL.  

DE INFORM.

DIRETORIA 
CORP. DE 

SUPRIMENTOS

DIRETORIA 
CORP. 

JURIDICA

DIRETORIA CORP. 
MEDICO ASSIST. 

ACAD E QUAL.

DIR CORP 
OPERACOES

DIRETORIA 
CORP. 

ADMINIST.

DIR CORP 
FINANCEIRO

SUPERINT. CORP. DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADES ASSIST. PASTORAL

SUPERINT. CORP. DE  FILANTROPIA CONTROLADORIA

SUPERINT. CORP. DE  PROJETOS

SUPERINT. CORP. DE  GESTÃO DE PESSOAS CAPTAÇÃO DE RECURSOS

COMITÊS Assessoria de Diretoria

Data Protection Officer

DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Conselho Fiscal

Assembleia Geral da Pró-Saúde

Conselho de Administração

Superintendência  
Executiva de Integridade

Regionais  
de Gestão

Licitações

Operações

Implantação e
Desmobilização

Planejamento/ 
Avaliação

Contabilidade Financeiro

Fiscal

Facilities

Arquivo

Patrimônio

Atenção 
Médica

Assistencial

Atenção 
Farmacêutica

Tecnologia da 
Informação 

Ensino e 
Pesquisa

Arquivo 
Assistencial

Suprimentos Contencioso

Gestão Estratégica 
De Contratos

Consultivo

Contratos

NQSP

Os seis primeiros profissionais selecionados 
no primeiro Programa de Trainee Executivo
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INTELIGÊNCIA  
EM GESTÃO 

102-30, 102-4, ODS 3, ODS 10, ODS 12, ODS 16, ODS 8

A Pró-Saúde apresenta um modelo de gestão baseado na aná-
lise de tendências sobre os setores em que atua.  Para isso, agre-
ga os pilares da gestão estratégica: tecnologia e inovação; gestão 
operacional; projeção e consolidação de resultados a esse pro-
cesso. Os pilares descritos apresentam gestores e corpo funcio-
nal técnico, que atuam mediante a integração entre corporativo e 
as unidades da esfera pública ou privada, onde a instituição atua.

A instabilidade social e econômica revelou a essencialidade de 
um Planejamento Estratégico que considere a criticidade e a pro-
babilidade de riscos alinhados ao business planner da Pró-Saúde. 
A respeito da gestão estabelecida ao longo de 2021, os esforços se 
mantiveram no alinhamento das estratégias ao modelo de negócio, 
a fim de manter a gestão transparente e contribuir ativamente para 
o avanço de temas relacionados às políticas de ESG (environmental, 
social and governance) e aos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas).

https://www.prosaude.org.br/nossos-servicos/
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Percentual de ações 
estratégicas dentro 
do prazo de execução: 
mensura todas as ações 
que estão inseridas no 
planejamento estratégico 
e se foram concluídas no 
período estipulado. 

ESTRATÉGIA 

Planejamento Estratégico 

AGREGADAS AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DESTACAM-SE AS SEGUINTES FERRAMENTAS:  

Pesquisa de 
Stakeholder

BSC

NOVA!
Análise  
SWOT

KPIs

NOVA!
5 forças  

de Potter

5W2H

NOVA!

NOVA!

Identidade 
Organizacional

GUT
NOVA!

 � Análise SWOT: foi incorporado um novo 
formato, mediante a entrega de uma 
régua de favorabilidade e indicadores 
de resultado que demonstram o cená-
rio interno e externo em percentual; 

 � 5 forças de Porter: são aplicadas após realização de pesquisa em nível estratégico e contribuem para a aceleração do cres-
cimento individual de cada unidade. 

 � Pesquisa com stakeholders: contribui para identificação, segmentação e posicionamento dos itens do portfólio alinhada à per-
cepção dos públicos de interesse. Para tanto, as partes interessadas respondem a um questionário padrão. 

 � Instrumental para o desdobramento de ações estratégicas: a ferramenta aderiu a um modelo mais detalhado.

No sentido de firmar diretrizes que trazem diferenciação ao modelo de ne-
gócio de cada unidade hospitalar, foi elaborado um material dinâmico que reú-
ne todas as informações do planejamento estratégico. 

A metodologia em questão é revisada mensalmente, em reuniões para análi-
se crítica, assim é possível sistematizar os avanços e melhorias do planejamento 
em uma linha do tempo. O controle do planejamento estratégico é realizado por 
dois dos 12 indicadores que compõem a matriz de melhoria contínua, são eles:

1

Desdobramento do Planejamento Estratégico

Norteados pelo desenvolvimento e o 
acompanhamento das tendências de merca-
do e segmentos de interesse da Pró-Saúde, o 
planejamento estratégico foi revisado e refor-
mulado. O trabalho concluiu que o portfólio 
da instituição apresenta alto nível de maturi-
dade, nos diferentes tipos de atuação, logísti-
ca, cultura e mão de obra. Para cada o ciclo de 
vida, dos itens contidos no portfólio, foram in-
seridas as seguintes ferramentas de trabalho:
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Tecnologia e Inovação 
O ano de 2021 foi produtivo no que tange ao fortalecimento no relacionamento com os parceiros e integração 

de novos parceiros com foco em tecnologia, de forma a potencializar a prestação de serviços à sociedade. A trans-
parência e diretrizes éticas institucionais, além de aprimorar as relações com os clientes, contribuíram com maior 
engajamento às metas definidas no planejamento estratégico.

O Hospital Regional Público da 
Transamazônica tornou- se o único hospital 
público na região do Xingu a disponibilizar 
os resultados das análises laboratoriais, de 
forma gratuita, pela internet

2
Percentual de indicadores de 
Resultado dentro da meta: 
demonstra qual o nível de 
conformidade da unidade, de acordo 
com os indicadores que compõem 
seu planejamento estratégico. 
Esses resultados são discutidos e 
analisados periodicamente entre o 
corporativo e a unidade hospitalar. 

62,44%

Uso de tecnologias
O planejamento é um processo em aberto que deve ser revisto constantemente. O uso de tecnologias padroniza-

das concerne a esse tipo de alterabilidade maior segurança, como no caso de investimentos e alocação de recursos 
em níveis estratégico, tático e operacional. Quando se trata do investimento em tecnologia e inovação, durante o 
ano foi necessário o estudo detalhado dos recursos, processos e necessidades da Pró-Saúde. 

Em comparação a 2020, os processos de gestão de contratos, infraestrutura de TI e segurança da informação pas-
saram a ser aprimorados com o propósito de otimizar custos, garantir a disponibilidade da infraestrutura e inovação 
tecnológica. Com isso, foi criado um estudo para migrar a plataforma ERP/Protheus para nuvem e sistemas críticos. 
Conforme detalhado a seguir: 

Gestão de Contratos
Foi realizada a análise dos contratos vigentes que englobou: aditivos; vigências e ajustes de valores; renegocia-

ção de contratos e/ou troca de fornecedores. O que permitiu a redução de 30% no valor dos contratos e aditivos e 
consequente melhoria no ambiente de telefonia fixa, móvel e links de dados.
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Infraestrutura de rede
Para oferecer serviços de TI de qualidade, foi realizada uma análise interna da rede para que 

não ocorra sobrecarga durante o acesso simultâneo de muitos usuários, de maneira remota. 

Acesso remoto
Após análise da infraestrutura de rede, foi realizada uma análise de vulnerabilidade para 

entender quais os pontos do ambiente de TI estavam suscetíveis a sofrer ataques. Em segui-
da, foi fortalecida a proteção do Firewall (barreira de segurança), onde a análise de tráfego 
determina quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. Essa 
proteção visa garantir o monitoramento e gerenciamento da VPN (rede privada virtual), ou 
seja, cria uma barreira protetora para o ambiente de TI e aumenta a segurança.

Migração de plataforma ERP/Protheus para nuvem
Visando melhorar a gestão e produtividade do negócio, foi estabelecida uma parceria es-

tratégica entre a Pró-Saúde e a empresa de software Totvs, a fim de migrar a plataforma ERP/
PROTHEUS para a nuvem. 

Algumas das vantagens da migração para nuvem são: 

Outro ponto importante está relacionado 
à sustentabilidade e do meio ambiente. 
Segundo estudo realizado pelo Instituto 
Information Management, a emissão de 
gases do efeito estufa da empresa é reduzida 
drasticamente porque não há gastos 
energéticos com servidores físicos. A iniciativa 
teve início em 2021, e a implementação está 
programada  para 2022.

Gestão da cadeia de 
suprimentos

Assim como no ano anterior, 2021 foi de grande 
desafio e intensidade para o setor de Suprimen-
tos da entidade no sentido de cumprir a missão 
de manter as unidades abastecidas durante a “se-
gunda onda” da pandemia da Covid-19.

Os números demonstraram que, apesar do im-
pacto maior de casos de covid durante 2021, em 
relação a 2020, o trabalho conjunto entre o setor 
corporativo de Suprimentos e as equipes das uni-
dades possibilitaram a entidade mitigar os riscos 
do aumento dos custos e desabastecimento cau-
sados pela escassez de produtos essenciais (me-
dicamentos anestésicos, neuro-bloqueadores, 
gases medicinais, entre outros) no mercado.

SEGURANÇA ESTABILIDADE

ESCALABILIDADE REDUÇÃO DE CUSTOS

Incremento do Volume de 
Compras

Em 2021, tivemos a entrada de novas unidades 
e a expansão de leitos em várias unidades, resul-
tando no aumento de 33% no volume transacio-
nado pelo setor de Suprimentos corporativo, em 
relação a 2020. O valor de acréscimo de aquisições 
foi de, aproximadamente, R$ 34 milhões.

O setor foi responsável pelo volume total de R$ 
136 milhões em aquisições, considerando linhas 
de medicamentos, produtos médico-hospitala-
res, órtese/próteses e equipamentos hospitala-
res. A centralização das negociações corporativas 
permitiu a entidade contabilizar economias de 
valores (savings) importantes para as unidades 
hospitalares.

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE COMPRAS TRANSACIONADO

valores em milhões de reais

2020

2021

Aumento de 33%  
do volume transacionado  
em relação ao ano anterior
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Operação da Plataforma de Planejamento e Gestão de 
Estoques

A entidade concluiu a fase 1 de implantação e seguirá com as fases 2 e 3 do projeto em 2022. A 
fase 1 envolveu quatro hospitais nos estados do Pará e Mato Grosso.

A nova plataforma de planejamento e gestão dos estoques é um ambiente que integra e digitaliza 
todas as operações de suprimentos e, principalmente, proporciona uma mudança na cultura do hos-
pital, passando de um modelo reativo para proativo e organizado. Como resultado, temos a análise 
nas aquisições que passaram a ter maior programação e permitindo ao hospital um maior controle e 
gestão de estoque através da análise correta quanto à aquisição, armazenamento e estoque

O modelo de gestão mais controlado e programado reduz riscos assistenciais e custos com trans-
portes emergenciais, e possibilita maior oportunidade de economia nas negociações. 

Nova Plataforma de Compras
Em 2021, a entidade tomou a importante decisão de substituir a plataforma eletrônica de com-

pras. O objetivo foi aumentar o grau de digitalização das transações dentro da cadeia de suprimentos 
do grupo, envolvendo desde a integração de todos os sistemas de gestão hospitalar ao sistema de 
planejamento de compras e a plataforma de compras.

Devido à complexidade das operações, com unidades pelo território nacional e diferentes mode-
los/perfis de gestão hospitalar, houve a necessidade do desenvolvimento de um projeto customiza-
do em parceria de cooperação técnica com o novo desenvolvedor da plataforma, uma das principais 
empresas tecnológicas do segmento.

O início da operação ocorreu em maio. A plataforma está em plena utilização, envolvendo as 
transações e operações realizadas pela Sede Administrativa e unidades. Gestão Operacional 

A missão da Gestão Operacional é assegurar a implementação e manutenção do modelo de 
gestão corporativo, de forma integrada e colaborativa, mediante o constante monitoramento, 
suporte e avaliação de desempenho das unidades, em prol da excelência e da sustentabilidade 
institucional. Para assegurar esta missão, foi mantido o controle efetivo dos processos, a fim de 
mitigar riscos na operacionalização das unidades de saúde.

Essa estrutura de gestão e entregas pertence a um modelo de governança no qual os diretores 
hospitalares respondem à Diretoria Corporativa de Operações, que conta com diretores Operacio-
nais nas regiões onde a instituição atua, para fazer mediação das atividades que suscitam na avalia-
ção operacional mensal de cada unidade hospitalar.

Práticas e processos adotados em 2021
O cenário incerto advindo do segundo ano de pandemia intensificou o trabalho de gerencia-

mento da performance individual, em cada local onde a entidade opera. Foi realizada a adoção 
das seguintes práticas: 

 �  Revisão das entregas do setor de operações;

 �  Follow-ups semanais de acompanhamento da produção e fluxo de caixa; 

 � Follow-ups quinzenais do acompanhamento do Plano de Desenvolvimento;

 �  Implementação do Comitê Institucional de Custos por Procedimento.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA  
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ESTOQUES

FASE 1
Concluída

FASE 2
1o semestre de 2022

FASE 1
2o semestre de 2022
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Comitês que contribuem para eficiência operacional 

Operacionalização de unidades assessoradas 
Todas as práticas e implementações listadas anteriormente, também estão 

disponibilizadas a todas as unidades assessoradas da Pró-Saúde, asseguran-
do seu acesso a todo o benchmarking institucional e permitindo que a mesma 
qualidade de gestão seja aplicada a este perfil de unidade.

COMITÊ DE CUSTOS 

O Comitê de Custos é responsável por 
aprofundar a apuração de custos por procedi-
mentos conforme tabelas vigentes no âmbito 
das operadoras de saúde e particular. A aná-
lise detalhada possibilita a precificação justa, 
resultando na oferta alinhada à demanda de 
serviços que garantam resultados perenes à  
instituição e contratantes. 

Projeção e consolidação de resultados 
A consolidação e análise das informações gerais da Pró-Saúde e de toda a sua rede de gestão é 

realizada pela Controladoria Corporativa, cuja missão é zelar para que a Pró-Saúde siga na direção 
estabelecida pela Diretoria Estatutária, Executiva e Conselho de Administração. Assim, promovendo o 
desenvolvimento de sistemas de controle gerencial que fomentem a melhoria contínua dos resultados 
financeiros e não financeiros, facilitando os processos de tomada de decisão dos órgãos deliberativos.  

Em 2021, a instituição buscou assegurar que as informações estivessem estruturadas 
para que a tomada de decisão produzisse os resultados almejados, agindo proativamen-
te em prol do desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades exercidas com todas as 
unidades gerenciadas, sejam as unidades de saúde, próprias, de gestão e/ou assessoradas, 
como também as unidades educacionais:

O processo de controle, por meio de padrões de qualidade previamente estabelecidos e focados 
no planejamento e orçamento traçados pela organização, visam contribuir com o progresso organiza-
cional e possibilitam o equilíbrio da organização diante das dificuldades existentes em seu ambiente 
operacional e, também, aquelas causadas pela pandemia. 

Como resultado é possível obter a veracidade das informações geradas, a eficiência dos proce-
dimentos internos (otimização dos processos e integração dos setores) e a redução dos custos, au-
xiliando então na tomada de decisões estratégicas fundamentadas em informações reais e números 
transparentes que visam as melhorias contínuas. Em 2022, a expectativa é o desenvolvimento e me-
lhoria contínua de novos métodos de controle, focando não somente nos aspectos econômico-finan-
ceiros, mas também nos processos.

COMITÊ DE DESMOBILIZAÇÃO 

O Comitê de Desmobilização é composto por repre-
sentantes de diferentes setores da esfera corporativa 
que se reúnem para avaliar estratégias referentes ao 
processo de encerramento da gestão da Pró-Saúde em 
alguma unidade.  O processo garante que todas as uni-
dades concluam suas atividades operacionais em tem-
po hábil com foco na garantia dos resultados previstos 
no Planejamento Estratégico.

Evolução e análise das entregas 
A evolução das entregas ocorreu por meio da análise de processos e ferramentas que abarcam: metas 

contratuais; gestão do fluxo de caixa; plano de desenvolvimento econômico; ciclo de receitas; comercial que 
ocorre mediante o relacionamento com operadoras de saúde; e desmobilização. 

A revisão desses processos e ferramentas ocorre conforme o perfil da unidade, por meio de follow-ups 
semanais, entre o corporativo e o gestor direto. Esse tipo de integração favorece para o benchmarking e dis-
seminação das melhores práticas de gestão. A partir disso, foram criados sete novos indicadores de acompa-
nhamento. Os indicadores agregados consistem em informações que corroboram com a missão de operações.

 � Controle de indicadores 
das metas contratuais e 
plano trabalho; 

 � Avaliação operacional 
assistencial  
e econômica; 

 � Gerenciamento de custos; 

 � Gerenciamentos de riscos; 

 � Orçamentos anual e semestral (budget);

 �  Planejamento estratégico; 

 �  Monitoramento e controle da prestação  
de contas;

 �  Estudo de viabilidade financeira de  
novos projetos;

 �  Diligências Jurídicas;

 �  Relatórios Gerenciais e BI.
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GOVERNANÇA 
CLÍNICA 
102-30, 102-15, ODS 3, ODS 8, 
ODS 12, ODS 16

A governança clínica é uma estratégia adotada pela 
 Pró-Saúde com o propósito de alinhar a decisão clínica ao am-
biente corporativo e gerencial, pautada na criação de padrões 
de excelência assistencial, em todas as unidades hospitalares, 
geridas pela instituição, nas esferas pública e privada. 

O modelo em questão é conduzido pela Diretoria Corporativa 
Médica, que desde sua criação, em 2018, promove a inovação em 
saúde, a partir de diretrizes corporativas para Gestão Assistencial. 
Assim como a entrega de valor ao cliente, por meio de um trabalho 
planejado, multidisciplinar e de qualidade, no tempo certo e com  
custo sustentável.

Em 2021, a área adotou ao seu 
escopo de trabalho os processos de 
ensino e pesquisa das unidades de 
saúde, além da gestão da qualidade 
no âmbito corporativo e assistencial. 
Com isso, passou a se chamar: Diretoria 
Corporativa Médico-Assistencial, 
Acadêmica e da Qualidade.  Então, além 
das estratégias para continuidade do 
enfrentamento da pandemia da Covid-19 
e da gestão médico-assistencial em 
curso, foi iniciada a reorganização das 
estratégias para acompanhamento das 
atividades acadêmicas e dos processos 
de gestão da qualidade. 

Atendimento de promoção 
e prevenção à saúde voltado 
às especificidades da  
cultura indígena

https://www.prosaude.org.br/nossa-gestao-da-covid-19/
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ENFRENTAMENTO À COVID-19
Em 17 janeiro de 2021, quando o Brasil aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, foi iniciada 

a tão aguardada campanha de vacinação que, conforme o cronograma divulgado pelo Ministério da Saú-
de, contemplava em sua primeira fase a imunização de profissionais da saúde e idosos. Dois dias após o 
acontecimento, as equipes de profissionais de saúde, onde a Pró-Saúde atua, iniciaram a imunização. 

A organização do cuidado efetivo à Covid considerou múltiplos fatores, que trabalharam de forma 
conjunta a fim de garantir a segurança de todos os públicos atendidos pela Pró-Saúde, que vão desde 
os pacientes, funcionários, acompanhantes e fornecedores. Desde então, foram pensadas estruturas e 
diretrizes respeitando o nível de complexidade do atendimento e a presença ou não de vulnerabilidade 
social e econômica.

Linha de Cuidado Covid-19
Entre os meses de janeiro a março, o país enfrentou alta no número de casos e mortes pela 

doença, dando início à segunda e a terceira ondas de infecção por Covid-19. Esse fator contribuiu 
para o aumento de 43,73%, comparado com o ano de 2020, na demanda de leitos para o atendi-
mento de casos de Covid nas unidades hospitalares onde a Pró-Saúde atua.

Desses leitos, a maioria foi aberta no Hospital de Campanha Hangar, em Belém (PA), consi-
derado uma das estratégias mais importantes no processo de enfrentamento à pandemia do 
estado. A unidade iniciou os atendimentos em 2021 com 160 leitos, sendo 110 de enfermaria e 50 
de UTI. No entanto, em virtude da alta demanda, teve sua capacidade ampliada para 420 leitos, 
correspondendo a 260 leitos de enfermaria e 160 leitos de UTI.  Após 4.944 vidas salvas e com o 
avanço da vacinação e controle da pandemia, a unidade foi encerrada no mês de outubro.  

Antes da segunda onda, a 
instituição fechou o exercício de 2020 
com 283 leitos. No ano seguinte, 
503 leitos foram abertos
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Assim como o Hospital de Campanha Hangar, para receber a alta de casos por 
doenças respiratórias, outras unidades hospitalares também passaram por altera-
ções na sua estrutura e tipo de atendimento. O Hospital Público Estadual Galileu, 
em Belém (PA), e a Unidade de Pronto Atendimento da Zona Leste, em Santos (SP), 
passaram a atender apenas casos de Covid. O Hospital 5 de Outubro, em Canaã 
dos Carajás (PA), abriu o pronto-socorro “O Gripar”, exclusivo para casos respira-
tórios, por meio do atendimento de urgência e emergência, além de contar com 
leitos para internação.

Em termos de insumos hospitalares, também foi considerada a importância 
da previsibilidade frente a falta de insumos hospitalares importantes, como oxi-
gênio, medicamentos, sedativos e bloqueadores neuromusculares. Nesse con-
texto, o Hospital Madre de Dio, em São Miguel do Iguaçu (PR), obteve destaque 
na imprensa ao apresentar sua usina autossuficiente de oxigênio. Assim como o 
Hospital São Luiz, em Cáceres (MT), que conseguiu dobrar a sua capacidade de 
produção de oxigênio, após substituição do tanque. 

Fonte: Ricardo 
Amanajás/
Agência Pará

Usina de oxigênio  
Hospital de Campanha Hangar
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Atualização e elaboração de protocolos e diretrizes 
específicas para Covid-19 

Entre os critérios adotados no combate à pandemia, está a elaboração e adesão do Pro-
tocolo de Higienização das Mãos, mediante a realização de treinamentos, auditorias, avalia-
ções e indicadores que apresentaram 95% de adesão das unidades: o resultado corresponde 
ao crescimento de 10,5%, em comparação aos 70% alcançados no ano de 2020. 

Projetos de humanização para assistência aos pacientes 
com Covid-19

A situação epidemiológica da Covid-19 no Brasil, até o primeiro semestre de 2021, continuou 
apresentando alta no número de casos. Segundo dados do painel Monitora Covid-19, da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), a média móvel era de mais de 1,5 mil mortes por dia.  

A Pró-Saúde, contando com equipe multidisciplinar qualificada, alinhada e comprometida às 
diretrizes de gestão assistencial, estruturaram os seguintes projetos para assistência aos pacien-
tes com Covid-19: 

RESPIRA MELHOR 

Realizado de forma 
multidisciplinar pelas 
equipes de fisioterapia e 
psicologia, tendo em vista 
a redução da ansiedade 
dos pacientes e melhora 
na qualidade respiratória. 

CARTÃO DE COMUNICAÇÃO 
ALTERNATIVA

Permite ao paciente, com 
algum tipo de dificuldade 
de verbalização, manifestar 
seus desejos e necessidades 
por meio de um cartão.

 � Diretrizes Assistenciais para as fases 1 e 14 da 
vacinação Covid-19;

 �  Diretrizes para uso racional de analgesia, sedação 
e bloqueadores neuromusculares na Covid-19;

 �  Alocação de recursos em esgotamento na 
pandemia por Covid-19;

O enfrentamento da pandemia depende da colaboração de todos, alinhada a bases da 
ciência e pessoas qualificadas para a tomada de decisões na saúde, como no caso do corpo 
clínico e assistencial, responsável por elaborar e adequar diretrizes que garantam a seguran-
ça de todos na atual crise sanitária. Durante o ano, as seguintes diretrizes foram elaboradas:

 �  Diretrizes corporativas 
para indicação de ECMO; e

 �  Diretrizes assistenciais 
para atuação presencial de 
voluntários na pandemia.
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SEMANA DA ENFERMAGEM

Com o tema “Histórias de Luta 
e Superação – a vivência da 
Enfermagem na pandemia 
da Covid-19 e seu legado 
assistencial de Norte a Sul 
do Brasil”, profissionais que 
atuam pela Pró-Saúde, em 
vários hospitais brasileiros, 
compartilharam, por meio de 
lives, as estratégias criadas 
para o enfrentamento da 
pandemia do novo coronavírus.

SEMANA DA FARMÁCIA 
HOSPITALAR

Com o tema “Reinvenção 
em Tempos de Pandemia”, 
a Pró-Saúde, pelo terceiro 
ano consecutivo, promoveu 
a Semana de Farmácia 
Hospitalar. O evento buscou 
valorizar o papel destes 
profissionais no enfrentamento 
da doença, colocando-os em 
evidência, pois a atuação do 
profissional farmacêutico 
vai muito além da entrega 
dos remédios prescritos. 
O encontro foi realizado 
virtualmente e os profissionais 
debateram e trocaram as 
experiências vividas durante 
esse período, onde foram 
apresentados três cases com 
temáticas variadas.

MATRIZ ASSISTENCIAL 
A Matriz de Indicadores Assistenciais abrange in-

formações fundamentais para realização de atendi-
mentos em sua integralidade. No decorrer de 2021, 
harmonizada à Rede de Atenção à Saúde, a Matriz 
passou por aprimoramento contínuo, contando com 
inclusão dos seguintes indicadores nas unidades de 
atendimento SUS e privado: 

 
 � Taxa de cirurgia suspensa;

 �  Índice de exames laboratoriais por internação;

 �  Taxa de adesão ao protocolo de Hemotransfusão;

 �  Dose diária definida (DDD) de antimicrobianos;

 �  Taxa de adesão ao protocolo de Lesão aguda da 
mucosa gástrica (LAMG); e

 �  Taxa de Pacientes com alto tempo de internação 
(KanBan vermelho). 

Além dos indicadores acima, as uni-
dades com atendimento privado também 
mensuraram:

 �  Taxa de internação via urgência/
emergência;

 �  Receita líquida por saído; e

 �  Despesa total por saídas hospitalares.

https://youtube.com/playlist?list=PLqH1HYtYfkAK2ontyK5SX2_4yblz39X9i
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Baseada na excelente evolução alcançada em 2020, as metas estabelecidas e verificadas, a partir dos indicadores, 
passaram por revisão conforme a série histórica de cada unidade, garantindo práticas que incidem na melhoria contínua. 
Além disso, as metas de segurança do paciente receberam o valor mínimo aceitável de 95% de conformidade e adesão. 

Todos estes ajustes tiveram impacto no indicador de atingimento das metas da Matriz Assistencial que teve uma re-
dução de 80,6% para 78,3%, sem, no entanto, significar perda de qualidade assistencial mas, pelo contrário, mostrando 
capacidade de aprimoramento da atividade, mesmo buscando horizontes mais desafiadores. 

A assistência ao nascimento, quando entendida como expressão de saúde, requer 
o cuidado à gestação, parto e ao recém-nascido de forma integral. Por isso, torna-se 
imprescindível o alinhamento das práticas assistenciais às políticas públicas, do Mi-
nistério da Saúde, relacionadas às Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, 
Programa de Humanização do Parto e Rede Cegonha. Além do Programa de incentivo ao 
Parto Adequado da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

A partir destes dispositivos, em 2021, foi iniciada a elaboração e implementação 
de Políticas Institucionais de Incentivo ao Parto Normal e Aleitamento Materno. A 
proposta foi implantada na Hospital da Mulher e Maternidade Santa Fé, em Belo Ho-
rizonte (MG), logo no início da gestão da Pró-Saúde, no mês de setembro. 

ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL 

Campanha realizada pelo Hospital 
Bom Pastor alerta gestantes sobre a 
importância do pré-natal

Curso de Gestante realizado no 
Hospital Materno-Infantil 
de Barcarena

EVOLUÇÃO DA MATRIZ ASSISTENCIAL
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Humanização do parto: valorização humana desde o nascimento Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC)
A IHAC é uma certificação de qualidade, conferida pelo Ministério da Saúde aos hospitais 

que cumprem os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno e seus critérios, atualiza-
dos pela Portaria nº 1.153 de 22/05/2014/MS. 

A Pró-Saúde, em seu compromisso com a qualidade nos serviços prestados, apresentou a 
certificação no Hospital São Luiz, que foi recertificado, em visita do Ministério da Saúde, no 
mês de dezembro. O Hospital Materno-Infantil de Barcarena, no mês de agosto, recebeu pela 
primeira vez o título, após atender a todos os critérios e aumentar em 21% o índice de confor-
midade dos 10 passos, quando comparado com o ano de 2020.

A assistência adequada ao parto, baseada em evidências 
científicas, consiste na adoção de procedimentos acolhedo-
res, sem intervenções desnecessárias e, principalmente, res-
peitando e empoderando a mulher durante todo o trabalho 
de parto e se estendendo ao bebê no nascimento. 

A Pró-Saúde possui unidades que disponibilizam serviços de 
parto e pré-parto, alinhada às especificidades regionais, políti-
cas públicas e a Política Institucional de Humanização. Como no 
caso do Hospital São Luiz, em Cáceres (MT); Hospital Bom Pastor, 
em Guajará-Mirim (RO); Hospital Yutaka Takeda, em Parauapebas 
(PA); Hospital 5 de Outubro, em Canaã dos Carajás (PA); Hospital 
Materno-Infantil de Barcarena, em Barcarena (PA); e Hospital Re-
gional Sudeste do Pará, em Marabá (PA).

Os serviços oferecidos por essas unidades buscam colocar 
em prática a Política Institucional de Humanização e Programa 
de Humanização no Pré-Natal e Nascimento do SUS, asseguran-
do que “toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao 
puerpério, e que seja realizada de forma humanizada e segura”. 

Mãe e filha, no Hospital Regional do Baixo 
Amazonas, em ação do novembro Roxo, 
mês internacional de prevenção e 
sensibilização da prematuridade 

 O Hospital São Luiz incluiu como recurso 
terapêutico sessões de banho de ofurô  
para os recém-nascidos na Unidade de Terapia  
Intensiva (UTI) Neonatal
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ALEITAMENTO MATERNO

AUMENTO DE 

152%

Para aumentar o estoque de leite materno, a 
unidade, em parceria com outros estabelecimentos 
de saúde da região, implantou o projeto de 
captação de leite humano 

Desafios propostos  
para 2022

Aprimoramento do modelo de atenção materno-infantil 
e consequente inclusão dos seguintes indicadores

 �  Percentual de nascidos vivos com peso < 2500gr;

 �  Percentual de nascidos vivos com peso ≥ 2500gr; 

 �  Percentual de cesárea;

 �  Percentual de cesáreas realizadas antes do trabalho 
de parto;

 �  Percentual de partos vaginais assistidos por 
enfermeiro (a) obstetra;

 �  Taxa de mulheres com acompanhantes no pré-parto, 
parto e pós-parto;

 �  Percentual de parto vaginal;

 �  Percentual de gestantes por classificação de Robson; e

 �  Taxa de consultas de pré-natal no momento do parto. 
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QUALIDADE E SEGURANÇA
O Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente Corporativo (NQSP-C) da Pró-

-Saúde é responsável por disseminar diretrizes corporativas de qualidade e segu-
rança, em todas as unidades de saúde pública e privada onde a instituição opera, 
mediante a implantação de um modelo de gestão padronizado e pautado por 
práticas de melhoria contínua.  

Principais processos de trabalho do NQSP

REQUISITO DE APOIO À GESTÃO (RAG)

O RAG é uma ferramenta com metodologia própria criada pela Pró-Saúde, a fim de estabelecer os 
requisitos e forma de gestão a serem cumpridos por todas as unidades públicas e privadas. A criação 
deste modelo foi embasada em revisões bibliográficas, atualizações de legislação vigente, programas 
de certificação, premiações e modelos de boas práticas. 

O trabalho consiste na avaliação periódica das unidades de saúde por meio de checklists digitais 
com quatro grandes eixos: infraestrutura, gestão, técnico-operacional e segurança. Neste documento, 
também são apontadas correções a serem feitas e oportunidades de melhoria. 

O RAG passou por revisão integral, no decorrer de 2021, iniciando a versão 7.0 com a atualização de 
boas práticas, legislações e requisitos do novo Manual de Acreditação da ONA. Outro importante pon-
to de melhoria foi na forma como os resultados são entregues e apresentados. Antes da atualização, 
só era possível a visualização dos resultados de forma geral ou dividida pelos quatro grandes eixos. 
Agora, também é possível acessar o descritivo das oportunidades de melhoria, não-conformidades e 
evidências conforme o setor avaliado. O nível de detalhamento e precisão da informação contribui para 
planos de ações mais assertivos, após a auditoria.

Esse trabalho passou a ser realizado em locais que não recebiam a auditoria do RAG, como no caso das 
unidades de pronto atendimento e centros de atenção psicossocial. Para isso, foi necessária a criação de 
checklists totalmente personalizados, com o propósito de atingir um diagnóstico preciso e alinhado à reali-
dade de cada local. 

PROPOR

APOIAR

AVALIAR

 � Planejamento Estratégico

 � Cadeia de Valor

 � Mapeamento por processos

 � Interação de processos

 � Gestão de documentos

 � Matriz de Melhoria Contínua

 � Gestão de Risco

 � Protocolos de Segurança do Paciente

 � Matriz de Segurança Assistencial

 � Serviço de Atendimento  
ao Cliente/Usuário

 � Ouvidoria

 � Experiência do Paciente  
e do Colaborador

AUDITORIAS E 
CERTIFICAÇÕES

SEGURANÇA 
DO PACIENTE

GESTÃO POR 
PROCESSOS

HOSPITALIDADE

Formação de Avaliadores internos RAG 
Requisitos de apoio a Gestão Acreditação Hospitalar

Indicadores do RAG

MISSÃO DO NQSP CORPORATIVO É: 
Garantir a melhoria contínua dos 
processos, através da adoção de  
boas práticas e assumindo padrões  
de qualidade, resultando na segurança  
e satisfação do paciente
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O ano de 2021 encerrou com mais um importante avanço com relação à for-
mação de especialistas, de diferentes áreas da Sede Administrativa, responsáveis 
pela auditoria e aplicação dos checklist junto às unidades de saúde. Na ocasião, 
os especialistas irão auditar informações que dizem respeito à interação entre a 
sua respectiva área e o estabelecimento de saúde. O processo acontecerá de for-
ma remota, colaborando para interação entre corporativo e unidade. Assim, espe-
ra-se maior adesão ao modelo institucional e critério de avaliação.

SEGURANÇA DO PACIENTE

O controle das ações de segurança do paciente foi realizado, principalmente, por meio do indicador 
de controle de notificações tratadas e do levantamento mensal de informações relacionadas ao boletim 
de segurança do paciente, como: número de notificações; tipos de incidentes; a caracterização dos inci-
dentes; percentual de ações propostas concluídas; e a taxa de reincidência de evento com dano.

A proposta para 2022 é evoluir para um formato que otimize ainda mais as informações, bem como 
gere, automaticamente, indicadores estratégicos, que favoreçam a tomada de decisão, quando necessário. 

DIA MUNDIAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE

Em comemoração ao Dia Mundial de Segurança do Paciente, o NQSP-C realizou uma live para enfa-
tizar as múltiplas vertentes da segurança na assistência e fortalecer o desenvolvimento da cultura de 
segurança, por meio da revisão ou criação de práticas de redução de danos aos pacientes, com a parti-
cipação de Péricles Góes da Cruz, co-fundador da ONA, Elenara Ribas, expert em qualidade e segurança 
em saúde da ISQua e do advogado Bernardo Lobo.

RESULTADO GLOBAL DO RAG 2021 POR UNIDADE

Profissionais da assistência realizam 
treinamento das práticas de 
segurança do paciente

https://www.prosaude.org.br/nossos-medicos/
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Hospital Ação Indicadores Not. Tratadas
HCO 74,46 50,91 58,25

HMIB 91,93 83,87 88,61

HMUE 92 76,79 73,82

HOIOL 96,06 85,05 74,63

HPEG 71,06 62,44 59,62

HPT 59,91 49,58 46,86

HRBA 90,26 77,58 77,11

HRSP 89,45 81,2 81,93

HRPT 90,12 59,08 86,99

HYT 77,66 63,83 57,26

MÉDIA 82,07 61,64 73,64

Indicadores: matriz de melhoria contínua Grupo

Porcentagem de ações estratégicas dentro do prazo de execução

Gestão

Porcentagem de Indicadores de Resultado dentro da meta

Evolução do PAC ONA

Evolução do PAC RAG

Taxa de Reincidência das Não Conformidades

Porcentagem de Conformidade do Checklist de Avaliação das 
Comissões

Taxa de Conformidade com o RAG

Taxa de Satisfação Global do Usuário
EXPERIÊNCIA 
DO PACIENTE

Taxa de Reincidência de Queixas do Usuário

Percentual de Práticas de Controle em Conformidade

SEGURANÇA DO 
PACIENTE

Percentual de Notificações Tratadas

Porcentagem das ações dentro do prazo da Pesquisa da Cultura 
de Segurança Paciente

Matriz de Melhoria Contínua
A matriz de melhoria contínua apresenta um grupo de indicadores estratégicos que 

são alimentados por cada unidade hospitalar e monitorados pelo NQSP-C. No caso, os 
indicadores trabalhados foram:

A excelente evolução dos indicadores de notificações tratadas demonstra o foco absoluto 
na segurança do paciente, alinhando às estratégias institucionais.

O método atual passará por revisão no próximo ano, a partir do 
estágio definido para cada hospital e critérios estabelecidos. 

TAXA DE NOTIFICAÇÕES TRATADAS
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Também será instituído o cronograma com reuniões mensais de avaliação. A pauta central será a 
apresentação dos resultados dos NQSPs locais e o fomento à troca de boas práticas de aprendizado 
com unidades avançadas na formação da cultura de qualidade e segurança do paciente.

Acreditações
A Pró-Saúde, desde a sua fundação, prima pela excelência assistencial e por essa 

missão trabalha de forma contínua em padrões que garantam a acreditação nas 
unidades hospitalares onde atua. Com isso, ao todo, 53% das unidades hospitalares 
receberam ou mantiveram a acreditação pela Organização Nacional de Acreditação 
(ONA). Para 2022, a expectativa em curso é atingir 73% de toda a sua rede de atuação.

ACREDITAÇÕES

DESTAQUES EM ACREDITAÇÃO 

Na avaliação da Pró-Saúde, é possível levar excelência assistencial a todas as regiões do 
Brasil. Então, ainda em 2021, o Hospital de Porto Trombetas, localizado em Oriximiná, região 
remota e de difícil acesso do estado do Pará, recebeu o robusto projeto relacionado à Gestão 
de Processos; Gestão de Riscos; Planejamento Estratégico; e capacitações intensas de profis-
sionais. O resultado foi a conquista da certificação ONA 1 Acreditado, no mês de junho. 

O Hospital 5 de Outubro, localizado em Canaã dos Carajás, também considerada região re-
mota e de difícil acesso do estado do Pará, conquistou a acreditação ONA 2 Acreditado Pleno. 
A meta inicial era obter o nível 1,mas o trabalho focado na gestão da qualidade e processos 
resultou na aprovação direta para o nível seguinte. 

Outros modelos de certificações passam a integrar o NQSP-C, como no caso da Certificação 
ISO 9001 e o Selo de Excelência UNIMED. A tendência é consolidar os novos modelos ao grupo 
de certificações já trabalhadas.

ONA 1 | UNIDADE

Hospital Porto de Trombetas

ONA 2 | UNIDADE

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência

Hospital 5 de Outubro

ONA 3 | UNIDADE

Hospital Oncológico Infantil Octavio Lobo

Hospital Publico Estadual Galileu 

Hospital Regional Público da Transamazônica

Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará

Hospital Yutaka Takeda

https://www.prosaude.org.br/nossa-historia-e-identidade-organizacional/
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Categoria Profissional R1 R2 Total
Psicologia 1 1 2

Fisioterapia 4 3 8

Farmácia 2 2 4

Nutrição 1 1 1

Terapia Ocupacional 1 1 2

Enfermagem 4 3 7

Total 13 11 24

ENSINO E PESQUISA 
As atividades relacionadas ao ensino e pesquisa foram incluídas na estrutura de governança clínica 

da instituição, sob responsabilidade da Diretoria Corporativa Médico-Assistencial, Acadêmica e da Qua-
lidade. Em 2021, a diretoria convergiu esforços para avaliação e reorganização do acompanhamento das 
atividades de ensino e pesquisa. 

O aperfeiçoamento dos processos de ensino e formação contínua, ao longo de 2021, estiveram ali-
nhados à criação e manutenção de estruturas de aprendizagem, conforme as necessidades dos profis-
sionais e o cenário de urgência propagado pela pandemia da Covid-19. 

Retomada dos estágios curriculares no Hospital Regional do 
Baixo Amazonas 

O Hospital Regional do Baixo Amazonas, desde 2011, colabora na formação de estudantes de medi-
cina, fisioterapia e enfermagem, por meio de um convênio firmado com a Universidade Estadual do Pará 
(UEPA). Entre o primeiro semestre de 2013 até o final de 2021, ao todo, 16.185 estudantes, em forma de 
rodízio, desenvolveram atividades curriculares nos espaços do HRBA. 

Atualmente, são 50 residentes multiprofissionais e 43 residentes nas áreas médicas. Conforme a 
seguinte distribuição:

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO 
INTEGRAL EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NA 
ATENÇÃO AO CÂNCER 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS POPULAÇÕES DO BAIXO AMAZONAS

Categoria Profissional R1 R2 Total
Psicologia 1 1 2

Fisioterapia 1 1 2

Farmácia 1 1 2

Nutrição 1 2 3

Terapia Ocupacional 1 0 1

Enfermagem 2 2 4

Total 7 7 14

Categoria Profissional R1 R2 Total
Farmácia 2 2 2

Odontologia 2 2 4

Enfermagem 2 2 2

Total 6 6 12

Especialidade R1 R2 R3 R4 R5 TOTAL

Anestesiologia 2 1 1 - - 4

Ortopedia e Traumatoligia 2 2 2 - - 6

Clínica Médica 2 - 1 - - 3

Ginecologia e Obstetrícia 3 2 3 - - 8

Cirurgia Geral 4 3 2 - - 9

Neurocirurgia 1 1 1 1 1 5

Medicina da Família e Comunidade 1 2 - - - 3

Urologia 1 - 1 - - 2

Pediatria 1 1 1 - - 3

TOTAL 43

ESPECIALIDADES
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Ao todo, foram 986 estagiários dos cursos de Medicina; Enfermagem; Fisioterapia; Farmácia; Serviço Social; 
Biomedicina; Radiologia; Psicologia; Nutrição; Pedagogia. Esses estagiários tiveram a oportunidade atuar no 
Ambulatório de Fisioterapia; Clínica Médica; Clínica Oncológica; Clínica Pediátrica; UTI Adulto; UTI Pediátrica; 
UTI Neonatal; Centro Cirúrgico; Ambulatório de Especialidades; Diretoria de Ensino e Pesquisa; Farmácia; Aco-
lhimento; Centro de Materiais e Esterilização (CME); Psicossocial; Nutrição; Clínica e Produção.

Os estudantes desenvolveram 29 projetos de pesquisas, intitulados como:  

Hospital Metropolitano de Urgência e  
Emergência: Centro de Ensino e Pesquisa 

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência iniciou as suas atividades de ensino e pesquisa 
no ano de 2012. Desde então, serve como campo de estágio curricular obrigatório para acadêmicos e re-
sidentes de universidades públicas e privadas conveniadas, assim como hospitais de ensino. O título de 
Hospital de Ensino e Pesquisa, concedido pelo Ministério de Saúde e Educação, possibilita a residência 
médica em Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia Geral e Cirurgia do Trauma. A residência multiprofissio-
nal engloba Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutrição.

Categoria Profissional R1 R2 Total
Fisioterapia 2 2 4

Enfermagem 1 1 2

Terapia Ocupacional 1 1 2

Fonoaudiologia 1 1 2

Psicologia 0 1 1

Ordem Título

1 Avaliação funcional respiratória de paciente submetidas à cirurgia oncológica de mama em um hospital de referência no Baixo Amazonas

2 Avaliação do desempenho ocupacional de pacientes submetidos à prostatectomia em um hospital referência do Baixo Amazonas

3 Adesão á terapia antineoplásica oral dos pacientes oncológicos atendidos no consultório farmacêutico de quiometerapia em um hospital 
público de Santarém (PA)

4 Impacto da implatação da prescrição eletrônica na atuação farmacêutica e segurança do paciente em um hospital de média e alta 
complexidade no oeste do Pará

5 Caracterização do perfil epidemiológico do cancêr em pacientes com idade inferior a 35 anos submetidos à Radioterapia no ano de 2018

6 Análise de procedimento anestésico cirúrgicos realizados no ano de 2020 em um hospital público do Baixo Amazonas referência em tratamento 
de Covid-19

7 Perfil epidemiológico de pacientes submetidos à avaliação pré-anestésica em um hospital de média e alta complexidade do Baixo Amazonas

8 Conhecimento técnico sobre morte encefálica de médicos em unidades de terapia intensiva de hospitais públicos de Santarém

9 A experiência da equipe de enfermagem com cuidados paliativos e manejo da dor em pacientes oncológicos, em um hospital do Baixo 
Amazonas 

10 Sistematização da assistência de enfermagem ao paciente oncológico em tratamento paliativo em um hospital de referência, no oste do Pará 

11 Intervenção Fisioterapêutica quanto a mobilização precoce em pacientes no pós-operatóriocardíaco imediato

12 O olhar dos residentes de ortopedia e traumatologia sobre o serviço social na equipe multiprofissional em um hospital público de média e alta 
complexidade do oeste do Pará

13 Desenvolvimento de um protocolo fisioterapêutico baseado em evidências e práticas clinica sem pacientes submetidos a cirurgias oncológicas

14 Avaliação da força muscular periférica e da funcionalidade dos pacientes pós desmame da ventilação mecânica em uma unidade de terapia 
intensiva do Baixo Amazonas

15 Perfil da Adesão aos medicamentos sevelâmer e calcitriol no distúrbio mineral e ósseo empacientes submetidos à hemodiálise

16 Alta farmacêutica: Uma estratégia para a segurança dos pacientes ortopédicos e traumatológicos atendidos por um hospital público no oeste 
do Pará

17 Sistematização da assistência de enfermagem ao paciente pediátrico oncológico em um hospital público no interior da Amazônia

18 Infecção de sítio cirúrgico em cirurgias ortopédicas no Hospital Regional do Baixo Amazonas

19 Impacto das habilidades sociais na qualidade de vida do pacientes oncológicos

20 Análise da proficiência e utilização da classificação intemacional da funcionalidade, incapacidade e saúde por profissionais da saúde vinculadas 
a área de traumatologia e ortopedia hospitalar

21 Perfil Profissional e Sociodemográfico dos Fisioterapeutas da cidade de Santarém

22 Avaliação da sobrecarga física emocional e qualidade do cuidador familiar de crianças com câncer

23 Perfil de resistência bacteriana da Klebsiella pneumonia e na unidade de terapia intensiva em um hospital de ensino no oeste do Pará no 
período de 2018 a 2019

24 Perfil dos pacientes traqueostomizados em uma unidade de terapia intensiva adulto do Baixo Amazonas

25 Ansiedade e depressão no pré-operatório de pacientes com fraturas nos membros inferioresem um hopital de a alta complexidade no Baixo 
Amazonas

26 Teste de respiração espontânea em prematuros internados em uma unidade de terapia intensiva neonatal na Amazônia

27 Perfil epidemiológico dos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico de fraturas de fêmurdistal de um hospital público da Amazônia

28 Aspectos Epidemiológicos clínicos de pacientes oncológicos acometidos pelo SARS-COV-2 em um hospital de referência no interior da 
Amazônica

29 Perfil nutricional de pacientes oncológicos de um ambulatório de um hospital referência no Baixo Amazonas

Categoria Profissional R1 R2 R3 Total
Ortopedia e traumatologia 1 2 5 8

Cirurgia geral 1 - - 1

Cirurgia do trauma - - - 0

ESPECIALIDADES (HMUE)

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (HMUE)
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Hospital Oncológico Infantil integra estudo internacional
O Hospital Oncológico Infantil, durante o ano de 2021, passou a integrar o “Registro Nutricional Mul-

ticêntrico”, que contribui significativamente para o conhecimento das condições nutricionais de crian-
ças e adolescentes acometidos por câncer nas cinco regiões do Brasil.

A pesquisa é realizada em parceria com instituições como o Columbia University Medical Center, de 
Nova Iorque, Estados Unidos da América, o McMaster Children’s Hospital de Ontário, Canadá, e Instituto 
de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI) de São Paulo, em São Paulo.

EM 2021, A UNIDADE OBTEVE 23 PROJETOS DE PESQUISA NAS TEMÁTICAS DE: 

Ordem Título

1 Nivel de conhecimento de profissionais de saúde na assistência ao paciente politraumatizado no âmbito hospitalar

2 Análise da eficácia de um instrumento de identificação de risco brocoaspirativo em um hospital de referência 
em traumas 

3 Estudo sobre problemas no desempenho de atividades de vida diária decorrentes de trauma e a abordagem 
terapêutica ocupacional no contexto hospitalar

4 O uso da prática deliberada em ciclos rápidos em um programa de residência multiprofissional de Urgência e 
Emergência no Estado do Pará 

5 Estratégias de enfrentamento (Coping) de familiares de pacientes com trauma raquimedular em um hospital de 
Urgência e Emergência no estado do Pará 

6 Perfil epidemiológico de pacientes internados por queimaduras em um hospital de referência do Estado do Pará

7 Elaboração e validação de protocolo de observação e avaliação de competências clínicas para residentes do 
programa Multiprofissional de Urgênciaa e Emergência

8 Abordagem multiprofissional a um paciente vítima de queimadura nos pós-cirúrgico de Groin Flap: um relato de caso

9 Exercício precoce e a incidência de delirium em pacientes com traumatismo cranioencefálico em um hospital de 
referência na Amazônia

10 A utilização da gameterapia como recursos terapêutico em um hospital de referência em trauma e queimados 
da região amazônica

11 Correlação do nível de satisfação do paciente com os indicadores de qualidade de assistência fisioterapêutica 
no centro de tratramento de queimados em um hospital de referência na Amazônia

12 Alterações na deglutição de pacientes vítimas de trauma em face internados um hospital referência na região Norte

13 Produção de tecnologia para mediar o ensino-aprendizagem de Enfermagem com familiares de pacientes em UTI

14 Relação entre o rastreio de risco nutricional e alcance de metas da terapia enteral e precoce em pacientes 
vítimas de trauma cranioencefálico

15 Critérios de diagnóstico de morte encefálica: a experiência de médicos com o atual protocolo

16 Aplicação das Teorias de Enfermagem na prática clínica hospitalar do enfermeiro

17 Recursos fisioterapêuticos utilizados no centro de reabilitação de queimados na região Norte

18 Caracterização dos traumas pediátricos atendidos em um hospital de referência em média e alta complexidade 
nos anos 2019 e 2020

19 Série histórica dos pacientes vítimas de queimaduras admitidos em um centro de tratamento de queimados 
referência na região amazônica, no período de 2017 a 2020 

20 Projeto de extensão: fisioterapia em ergonomia

21 Panorama de atendimento do Terapeuta Ocupacional na Unidade de Terapia Intensiva adulto em um hospital de 
referência em Urgência e Emergência na região da Amazônia

22 Comunicação de notícias difíceis em serviços de emergência: a experiência de dois hospitais da região 
metropolitana de Belém

23 Perfil clínico e mobilidade funcional de pacientes com traumatismo cranioencefálico e sepse na Unidade de 
Terapia Intensiva
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HUMANIZAÇÃO: CUIDADO NECESSÁRIO 
PARA GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA 

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, alguns pro-
jetos em humanização puderam ser retomados, passando 
por adequações para atender os protocolos assistenciais. 

O empenho demonstrando na realização de ações em hu-
manização, seguindo os dispositivos da Política Nacional de 
Humanização, foi desenvolvido da seguinte forma:

AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO REALIZADAS POR TRIMESTRE

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

Garantia da dignidade humana é um dos fundamentos e princípios da Constitui-
ção Federal do Brasil, ainda em seu Artigo 1º inciso III, ao qual se refere à segurança 
do atendimento às necessidades fundamentais para a existência. 

Em se tratando de estabelecimentos de saúde, o atendimento humanizado faz 
parte do conjunto de condutas e processos, dispostos em diretrizes que fazem parte 
da Política Nacional e Institucional de Humanização. 

Nossos usuários e funcionários foram 
atendidos com o aumento de 15% 
de ações de humanização quando 
comparado com o ano de 2020 
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Comissões de Humanização
A humanização é de responsabilidade de todos, mas são as 13 comissões de humanização que são os 

organizadores de ações e projetos para atender as necessidades observadas. São compostas por equipe 
multidisciplinar, considerando os profissionais assistenciais, administrativos e de apoio. 

No início do ano, as comissões se reuniram com o propósito de analisar ações e projetos em curso, e 
avaliar a inserção de novas propostas. O trabalho culminou em um planejamento anual customizado, ela-
borado em conjunto com a área de Filantropia Corporativa. O planejamento exigiu metodologia específica e 
técnica para desenvolver e fomentar as relações aos cuidados dos pacientes e funcionários fragilizados, em 
consequência da atual crise sanitária.

Alta hospitalar  
no Hospital Yutaka Takeda
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As Comissões de Humanização rea-
lizaram 108 reuniões formais, de forma 
comprometida, íntegra e transparente, 
buscando indicar soluções que contribuam 
para melhoria contínua dos atendimen-
tos e atenção ao paciente, acompanhante 
e funcionário, sempre norteados pelas le-
gislações e políticas afins. 

A área corporativa de Filantropia 
acompanhou as ações e projetos advindos 
das reuniões, e estabeleceu a metodolo-
gia de follow-up online, com periodicida-
de mensal e trimestral. 

O acompanhamento remoto resultou 
em mais de 165 follow-ups (com orienta-
ções técnicas). 

Projetos Corporativos em 
Humanização pacientes em foco

As unidades administradas pela Pró-Saúde buscam es-
tratégias cotidianamente para atender o paciente na sua to-
talidade, considerando suas particularidades. O quadro ao 
lado  ilustra alguns deste projetos.

Ciclo de planejamento dos projetos em Humanização

CICLO DE 
PLANEJAMENTO 

DOS PROJETOS EM 
HUMANIZAÇÃO

Monitoramento 
obtenção de 
resultados  

Planejamento de 
projetos a curto e 

médio prazo

Execução de projetos 
e comunicação

Projeto “Bem  
Me Quer” promove a 
redução do estresse por 
meio da música no Hospital 
de Campanha Hangar

Visando amenizar o longo 
período de internação, o Grupo de 
Humanização do Hospital Regional 
do Sudeste do Pará realizou o 
sonho de Iury, que visitou o 
Museu Municipal de Marabá

Hospital de Campanha Hangar 
cria apoio psicológico para 
familiares ou pessoas próximas 
aos pacientes com Covid-19

Projeto Dando Vida aos 
Sentimentos: as crianças 
hospitalizadas no Hospital 
Metropolitano de Urgência e 
Emergência puderam expressar 
seus sentimentos e emoções 
durante o período de internação 
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Prontuário Afetivo, aproximando pessoas Atendimento humanizado à população amazônica e indígena 
A Amazônia Legal é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Ron-

dônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. A Pró-Saúde, desde 1997, atua nesta região, levando 
assistência especializada e humanizada a locais remotos e de difícil acesso da Amazônia. 

São os casos do Hospital Bom Pastor, em Guajará-Mirim (RO),  e os paraenses Hospital Yutaka 
Takeda, em Parauapebas, Hospital Regional Público do Sudeste do Pará e Hospital Regional do Baixo 
Amazonas, onde foram pensados projetos em parceria e pautados pela Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI). Mediante a  adaptações na estrutura e organização do SUS, foi possível propiciar 
aos indígenas o atendimento necessário em todos os níveis, sem discriminações. 

Todas essas unidades acolhem a população amazônica em ambientes adequados às especifi-
cidades socioculturais, levando em consideração os dispositivos regulamentares de ambiência, de 
alimentação e de classificação de risco. A ambientação de leitos hospitalares com redes, a dispo-
nibilização de intérpretes para atuar dentro das unidades de saúde e os espaços apropriados para 
pajelança são exemplos da atuação em benefício da população indígena.

O prontuário médico-assistencial padrão traz informações sobre o diagnóstico clínico e suas evoluções e in-
tercorrências. Compreendendo que o paciente não é seu diagnóstico, o Prontuário Afetivo possibilita a reunião 
de dados que falam sobre a pessoa para além de suas condições físicas e clínicas, mas de cunho pessoal, sonhos 
e desejos. A essencialidade dessa proposta vai ao encontro da definição de projetos de humanização que esta-
beleçam vínculos emocionais e indicadores do ponto de vista de humanização. 

O Prontuário Afetivo passa a ser de utilidade de toda equipe multidisciplinar que estabelece contato com o pa-
ciente, possibilitando a diminuição da sensação de fatores estressantes em seu período de internação hospitalar. 

Para isso, o corporativo elaborou um manual, padronizando sua utilização e aplicação, com possibilidade 
para atender ao público adulto e público infantil.

O Hospital Bom Pastor adotou 
práticas comuns aos povos indígenas, 
como o uso de ervas medicinais e hortaliças para 
prevenir e tratar doenças ou seus sintomas
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Encontro de Humanização
Com o tema “A sensibilidade humana que se transforma em espe-

rança”, o 1º Encontro Online de Humanização da Pró-Saúde aconteceu 
nos dias 15 e 16 de setembro, contando com a presença de todas as uni-
dades de saúde. As unidades, através das comissões de humanização e 
todos os responsáveis por fomentar a Política Institucional de Humani-
zação nos serviços da entidade, compartilharam projetos de humaniza-
ção realizados neste momento desafiador da pandemia da Covid-19, em 
consonância com as diretrizes da Política Institucional de Humanização. 

19 cases de sucesso 
compartilhados 

+ de 100 participantes 
por dia do evento

Cases de sucesso do 1º Encontro de Humanização da Pró-Saúde

Respeitando todos os protocolos 
sanitários de distanciamento social, 
os setores das unidades hospitalares se reuniram 
para participar do evento

Projeto Conexão do  
Hospital São Luiz:  
profissionais recebem  
mensagens de acolhimento

Hora Recreativa do Hospital 
Regional do Sudeste do Pará:  
caça-palavras, mandalas para 
colorir, cruzadinhas
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Ações de Promoção e Prevenção à Saúde
As unidades da Pró-Saúde atuam proativamente junto à sociedade compartilhando 

informações de utilidade pública através da equipe assistencial e de apoio. Compreen-
demos que promover saúde é fundamental para a elevação na qualidade de vida e a 
redução dos riscos. Para isso, sensibilizamos as pessoas para criação de hábitos saudá-
veis no dia a dia. Dentre as ações, podemos destacar:

Campanha sobre os 
cuidados com a saúde mental, 
no Hospital Oncológico Infantil Octávio 
Lobo o “Janeiro Branco”

Hospital Materno-Infantil de 
Barcarena: Campanha de prevenção  
ao câncer de mama durante o “Outubro Rosa”

Hospital Metropolitano de 
Urgência e Emergência: Campanha de 
prevenção ao suicídio no “Setembro Amarelo”
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Hospital Regional do Baixo Amazonas: 
Campanha de prevenção ao câncer de mama e câncer 
próstata aconteceu de forma integrada com o “Outubro 
Rosa” e o “Novembro Azul” 

HUMANIZAÇÃO EM NÚMEROS

108

820

165
Reuniões da Comissão 
de Humanização nas 
unidades de saúde

Ações de Humanização 
nas unidades de saúde 

Reuniões de follow-up entre 
líderes Comissões de Humanização 

da área de Filantropia 

67.269 
Total de beneficiados 
dos projetos e ações 
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Desafios propostos 
para 2022

Com o avanço da humanização 
nos locais aos quais a Pró-Saúde 
se faz presente, entende-se que:

 � Implementar o Programa Pró-
Humaniza – Jeito Pró-Saúde, 
que será um norteador para 
a aplicabilidade da Política 
Institucional de Humanização; 

 � Intensificar o relacionamento 
entre unidades, com o 
propósito de fomentar 
o compartilhamento de 
experiências e a construção 
de novos projetos;  

 � Promover o 2º Encontro 
de Humanização da Pró-
Saúde com discussões sobre 
humanização que possam 
inspirar e mobilizar o cuidado 
centrado na pessoa. 

EXPERIÊNCIA DO PACIENTE
Há um ano, a Pró-Saúde adotou fluxos e processos com o propósito de construir um mo-

delo que contemple a satisfação e experiência do paciente, considerando a sua identifica-
ção, preferências, necessidades e valores individuais. A qualidade dessas entregas contribui 
para o desenvolvimento sustentável da instituição, baseado na excelência das entregas e 
relacionamentos. 

Ao longo de 2021, o esforço integrado entre qualidade, segurança, custo e resultados assis-
tenciais, colaborou para o fortalecimento da experiência do paciente. O que permitiu a par-
ticipação dos pacientes, famílias e cuidadores na definição do “valor” do cuidado prestado.

Metodologia de Pesquisa e coleta de informações 
A mudança nos processos possibilitou a utilização de modelos de pesquisas exploratórias 

com o propósito de ampliar o entendimento sobre a percepção do cliente, detectar padrões 
e esclarecer hipóteses. As técnicas utilizadas foram grupos focais com familiares, entrevistas 
no leito e chamadas telefônicas.

O levantamento de dados descritivos e específicos foi feito por meio de questionário es-
truturado. O instrumental utilizado nos anos anteriores passou por reformulação, em 2021, 
mudando o nome de “Serviço de Atendimento ao Usuário” para “Conta pra gente”. Também 
ocorreu a inclusão de perguntas específicas, pautadas por escala, sobre o perfil do paciente 
e orientações voltadas à hospitalidade.

Modelo Gráfico do Formulário de Pesquisa  

Como foi sua experiência com 
o atendimento que recebeu?

Como foi sua experiência com 
o atendimento que recebeu?
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NPS 2021

MÉDIA NPS 2021

73.66

“Conta pra gente” nas unidades hospitalares Os resultados das pesquisas são consolidados e segmentados conforme o nível de fidelização dos 
clientes e pacientes, além de ser mensurado conforme a metodologia Net Promoter Score (NPS).

DADOS DAS TRÊS UNIDADES

HPEGHYTHCO
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Melhoria contínua na experiência do paciente
Os indicadores relacionados à experiência do paciente passaram a ser avalia-

dos por meio da Matriz de Melhoria Contínua, onde é possível priorizar e aperfei-
çoar processos, mediante a análise de indicadores, como no caso da taxa global 
de satisfação e da taxa de reincidência da queixa do usuário. 

 � O contexto e a relevância da Experiencia do Paciente; 

 � O perfil do Cliente de Saúde e suas novas expectativas; 

 � Drivers da mudança para uma melhor experiência. 

 � A relevância e a importância do papel da linha de frente. 

 � A comunicação baseada em relacionamento. 

 � Como acompanhar os resultados e utilizar adequadamente as métricas.

Iniciadas as capacitações para os profissionais da 
linha de frente e lideranças, trazendo como temas: 
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Reunião dos Comitês de 
Melhoria Contínua 

Hospital Média 2021 Meta Corporativa

SP - CAPS (Mogi das Cruzes) 95,83% 90%

PA - HPEG (Belém) 99,71% 90%

PA - HOIOL (Belém) 97,25% 90%

PA - HMUE (Ananindeua) 96,97% 90%

PA - HRPT (Altamira) 97,41% 90%

PA - HRBA (Santarém) 98,44% 90%

PA - HMIB (Barcarena) 97,54% 90%

PA - HRSP (Marabá) 98,43% 90%

RO - HBP (Guajará Mirim) 83,29% 90%

MT - HSL (Cáceres) 95,18% 90%

SP - UPA Zona Leste (Santos) 91,58% 90%

Experiência do paciente aplicado à prática: cases bem-sucedidos 
A adoção de diretrizes corporativas aplicadas à experiência do paciente contribuiu para as unidades adquiri-

rem elementos que colocam o paciente no centro do planejamento e entrega a avaliação de cuidados. 
No caso dos hospitais Oncológico Infantil Octávio Lobo e Regional do Baixo Amazonas, ambos localizados 

no estado do Pará, foi realizado um intenso trabalho para inserção, participação e engajamento do paciente no 
processo de cuidado. 

Esse tipo de pesquisa de experiência do usuário é realizado em uma das reuniões ordinárias do Comitê de 
Melhoria Contínua (CMC), onde é convidado um paciente e seu acompanhante, após a alta hospitalar, para iden-
tificar a necessidade de execução de ações que contribuirão para a melhoria dos processos.

Todos os meses, a Pró-Saúde realiza análises críticas referente a dados estatísticos e o percentual 
de satisfação do cliente, por área de cada unidade de saúde. Assim, são emitidos relatórios mensais so-
bre os projetos e ações desenvolvidos, além das estratégias que precisam de revisão, para consequente 
redução da reincidência de queixas. O resultado desse trabalho foi a redução deste indicador, conforme 
gráfico abaixo:
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Implantação da Experiência do Paciente no Hospital Público 
Estadual Galileu

O Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), em Belém (PA), implantou o Comitê de Experiência do 
Paciente seguindo algumas etapas: 

Nesse período, a unidade também iniciou a tabulação das perguntas sobre a experiência do paciente para 
o setor de internação. O resultado obtido sucedeu no indicador que revela 93% de oportunidades que cola-
boram para experiência positiva do paciente internado.  

NPS: HOSPITAL YUTAKA TAKEDA 

CONTROLES DE PESQUISA NPS: HOSPITAL 5 DE OUTUBRO

O Hospital Yutaka Takeda, em Parauapebas (PA), implementou ações para o con-
trole das pesquisas de NPS (Net Promoter Score), junto aos setores da unidade. Os 
resultados obtidos foram apresentados às lideranças, no formato de relatório, com 
pontos frágeis e melhorias de um mês para outro. Também ocorreram reuniões 
presenciais para discussão de resultados e desenvolvimento de estratégias, envol-
vendo os setores. 

O Hospital 5 de Outubro, em Canaã dos Carajás (PA), utilizou a metodologia NPS 
alinhada às reuniões mensais, apresentação de resultados e elaboração de planos 
de ação frente às demandas apontadas. 

Concepção 
Projeto Piloto

Execução da Pesquisa de 
Experiência do Paciente  
Piloto

SET
2020

OUT
2020

MAI
2021

 Tabulação e Análise dos Dados

Aprovação do Projeto Final 
Diretoria

Apresentação 
Aprovação da Sede 

Apresentação aos Gestores  
e Constituição do Comitê

Elaboração e Implementação  
de Ações de Melhoria

LINHA DO TEMPO DE IMPLANTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DO PACIENTE HPEG

11 1

3

4

5

2

2021 2020

01 02 03 04 05 0 60

HCO

74,4 74,6 74,8 75 75,2 75,4 75,6 75,8 76 76,2

HYT

2021 2020
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CONTROLES DE PESQUISA NPS: HOSPITAL 5 DE OUTUBRO, HOSPITAL 
YUTAKA TAKEDA E HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL GALILEU

Experiência do Paciente:  desafios propostos para 2022 
No próximo ano, será realizada a inclusão do indicador da nota do NPS, frente à pesquisa da 
Experiência do Paciente na internação ou alta. O objetivo é considerar, de forma precisa, a 
avaliação do cliente quanto ao serviço da unidade de saúde. A medida favorece a criação de 
um planejamento alinhado às necessidades dos stakeholders da unidade.

Será ampliada a captação de dados e informações por meio da inserção de novos 
instrumentais, como QR-Codes e totens, em espaços estratégicos do hospital, além da 
instituição dos Conselhos Consultivos de Pacientes e Familiares e a continuação da 
implantação dos Escritórios de Experiências. 

Nessas apresentações de melhorias, também foram discutidos processos sobre a orienta-
ção e mudança de fluxos no agendamento de exames; diminuição no tempo de atendimento 
em sala de espera e o direcionamento de recepcionista para os atendimentos de receitas.

NPS 2020 X 2021

Evolução: 
12%
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A construção de uma sociedade baseada no desenvolvimento responsável e no 
combate à desigualdade passa pela ação filantrópica, entendida como necessária para 
o avanço social e criação de oportunidades que mudam índices, como o divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2020. A projeção indicou que no Brasil entre agosto 
de 2020 e fevereiro de 2021, cerca de 17,7 milhões de pessoas voltaram à pobreza. 

Conforme divulgado pela Confederação das Santas Casas de Misericórdia (CMB), em 
2021, ao todo, 59% dos atendimentos ofertados pelo SUS estão sob responsabilidade de 
hospitais filantrópicos. 

São os casos do Hospital Bom Pastor e Hospital São Luiz, onde são realizados 
atendimentos beneficentes, em regiões remotas, situadas nos estados de Rondônia e 
Mato Grosso. O trabalho compõe a atuação da Pró-Saúde na qualidade de instituição 
filantrópica e reconhecida pelo Ministério da Saúde, mediante o Certificado de Enti-
dade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).

Após dez dias de internação, 
Nacon Oro Eo, de 72 anos, foi a primeira 
paciente recuperada da Covid-19 no Hospital 
Bom Pastor (HBP). A unidade, própria da 
Pró-Saúde, está localizada em Guajará-Mirim 
(RO), onde é referência para o atendimento 
de 54 aldeias na região

FILANTROPIA E 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 102-12, 102-30, ODS 3, ODS 4, ODS 10

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqH1HYtYfkAKxZV1CjqEiEVw2Mps8xBep
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Ao longo de 2021, a Pró-Saúde manteve o compromisso de excelência com o SUS, amparada nos 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. Assim, foi possível levar conhecimento em ges-
tão e atendimento de qualidade aos usuários do sistema público, onde a instituição atua mediante a 
parceria público-privada. O trabalho apresentou em números os seguintes resultados: 

Prestação Anual de Serviços ao SUS 2021
TOTAL DE ATENDIMENTOS – HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Desdobramento dos números

Ministério da Saúde
CEBAS – CONDIÇÃO DE BENEFICÊNCIA  MÍNIMO DE 60% AO SUS

Medida pelo Conjunto de estabelecimentos da Rede 
Própria  e componentes agregados:  registros das interna-
ções hospitalares e atendimentos ambulatoriais.

1.881

5.393

30.179

304.269 PACIENTES-DIA 

2.186.936
ATENDIMENTO AMBULATORIAL

LEITOS

PARTOS

CIRURGIAS

PERCENTUAL TOTAL  
DE ATENDIMENTOS SUS

67,45%

FILANTROPIA EM NÚMEROS

FONTE: DATASUS (CNES e TabWin) e BI

REDE PRÓPRIA REDE DE GESTÃO

44.719 Pacientes/Dia 259.550 Pacientes/Dia

3.844  
Partos

7.557Cirurgias 22.622 Cirurgias

301.250  
Atendimento  
Ambulatorial

1.885.686  
Atendimento  
Ambulatorial

458  
Leitos

1.549 
Partos

1.423 
Leitos
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
O Programa de Voluntariado, desde 2016, busca padronizar a 

atividade voluntária, atendendo a dez possibilidades de atuação: 
animadores e palhaços; apoio à brinquedoteca; apoio especializado 
(para aqueles que possuem certificação); contador de história; cui-
dados com a beleza e higiene; eventos, ações e campanhas; intera-
ção musical; oficinas; posso ajudar? e visita religiosas

Em virtude da pandemia da Covid-19, as ações do Programa de Voluntariado foram readequadas, princi-
palmente no ambiente hospitalar. Assim, as atividades voluntárias passaram a ser a distância. Apenas os vo-
luntários que prestam apoio religioso atuaram presencialmente, mediante protocolos sanitários e atendendo 
à Lei Federal N° 9.982/2000, que dispõe sobre a assistência religiosa como direito do usuário. 

O Dia Nacional do Voluntariado 
é celebrado em toda a rede de atuação da 
Pró-Saúde

 Palhaçaria a distância  
no Hospital Público Estadual Galileu

Acolhimento e Palhaçaria  
a distância para as crianças hospitalizadas 
no Hospital Metropolitano de Urgência  
e Emergência

https://www.prosaude.org.br/programa-de-voluntariado/


55 RELATÓRIO INSTITUCIONAL 2021 _ PRÓ-SAÚDE

CARTA DA 
PRESIDÊNCIA

DRA. WANESSA 
PORTUGAL, IN 
MEMORIAM.

PERFIL 
ORGANIZACIONAL

GOVERNANÇA 
CORPORATIVA

INTELIGÊNCIA  
EM GESTÃO 

GOVERNANÇA 
CLÍNICA 

FILANTROPIA E 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

GESTÃO 
EDUCACIONAL

RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL 

DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 

DESEMPENHO 
ECONÔMICO- 
FINANCEIRO

GLOSSÁRIO

S0BRE O 
RELATÓRIO

Apesar da atuação a distância, o Programa 
alcançou resultados surpreendentes no que 
tange à sistematização de projetos e controles 
internos baseados nos seguintes indicadores:  

Diretrizes para retomada presencial do Programa apresentadas durante o 
4º Encontro de Líderes de Voluntariado

Considerando o avanço da vacinação e a redução no número de casos de infecção por Covid-19, no mês de dezembro, durante 
o 4º Encontro de Líderes de Voluntário, a Diretoria Corporativa Médica apresentou as diretrizes institucionais para manter a se-
gurança dos voluntários durante a retomada das atividades presenciais nas unidades. 

Então, foram adotados manuais e regras como o esquema vacinal completo, ausência de fatores de risco para a Covid-19, 
participação em treinamentos de biossegurança e adesão ao Termo de Responsabilização, em caso de contaminação.

Com uma mesa redonda, os participantes puderam conhecer mais da atuação voluntária de instituições como o Centro de 
Convivência para Apoio ao Paciente com Câncer (Cecan), de São Paulo, e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. 
As instituições foram escolhidas para explanar sobre o trabalho com os voluntários, pois apresentam cases de sucesso frente 
à retenção, engajamento e adaptação às atuações voluntárias durante o período de pandemia. 

46
100 67

Capacitações 
remotas

Voluntários 
ativos 

Média de ações 
por mês

121 orientações direcionadas 
às unidades hospitalares  

Agenda do Programa para 2022
A possibilidade de retomar as atividades presenciais resultou na formulação de uma 

agenda com a proposta de oferecer às pessoas diferentes possibilidades de ajudar o 
próximo, seja de forma presencial ou a distância. Os principais temas dessa agenda são: 

 �  Implantação dos protocolos e diretrizes para atuação dos voluntários presencialmente; 

 �  Incentivar a atuação de voluntários em diferentes atividades, tanto online como nos 
locais onde a ajuda é necessária; 

 �  Construir e ampliar pontes onde o voluntário possa contribuir em projetos corporativos, 
em benefício das pessoas atendidas e comunidade onde a Pró-Saúde atua;

 �  Lançamento do volume II do e-book “Captação, participação e engajamento”, lançado 
em março de 2020 com estratégias para gestão de voluntários.

A instituição apresentou, ainda, dados da sua mais recente pesquisa sobre a atuação 
voluntária, que revelou que cerca de 63% dos líderes mantiveram contato 
com os voluntários durante a suspensão das atividades presenciais, enquanto 
50% realizaram atividades mesmo que a distância.
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PROGRAMA AÇÃO DO BEM
Em 2021, o programa assumiu o papel de atender às necessidades 

emergenciais de pessoas afetadas socialmente e economicamen-
te pelo momento da pandemia. Desde então, foram consolidadas 
campanhas intituladas como “Somos a Soma”, “Junho Solidário’’ e 
“Natal Solidário”. A esforços nas três ações resultaram em: 

Quantitativo de 
ações realizadas

Quantitativo de itens 
arrecadados

Número de  
Beneficiados Geral

Junho Solidário 10 5.612 568
Dia da Filantropia 4 5.612 1.293

Campanha do Natal 10 3.182 730
Outras ações externas 4 0 222

Total 28 14.406 2.813

ITENS ARRECADADOS - SAÚDE

Profissionais do Hospital Metropolitano 
durante a Campanha Junho Solidário levaram 
roupas, alimentos e itens de 
higiene à comunidade do entorno 

DESDE 2017, O 
PROGRAMA AÇÃO DO 
BEM BENEFICIOU MAIS 
DE 30 MIL PESSOAS
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Ação Junho Solidário no Hospital Materno-Infantil 
de Barcarena arrecadou cestas básicas para 
comunidade e realizou celebrações sobre 
a cultura regional

Os profissionais do Hospital 
Regional do Regional do Sudeste do 
Pará levam brinquedos às 
crianças ribeirinhas, durante 
a Campanha do Natal

Hospital Bom Pastor durante a Campanha de Natal 
junto à população indígena 
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EDUCAÇÃO:  ITENS ARRECADADOS

272 
Cestas Básicas

767  
Ovos de chocolate

1.000 
Álcool  
em gel

540 
Escova dental

500 
Máscaras de 

proteção infantil

670 
Livros  

infantis

Total 
3.749 

Itens arrecadados

A campanha “Somos a Soma” levou cestas básicas 
às famílias das crianças que frequentam as unidades educacionais

Arrecadação 
de ovos de Páscoa
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Ação do Bem em 2022
Para o próximo ano, o trabalho será baseado em um modelo de governança pautado por projetos 

desenvolvidos de forma colaborativa entre funcionários, comunidade local e instituições públicas e 
privadas, podem ser desenvolvidas nos seguintes eixos: 

Ação do Bem nas comunidades: são projetos em que a instituição vai até as comunidades com a 
responsabilidade de promover a prevenção à saúde e assegurar direitos relacionados a políticas 
públicas de saúde, educação e assistência social.  

Campanha institucional: busca fomentar a solidariedade, a partir de duas campanhas anuais, 
conhecidas como “Somos a Soma” e “Natal Solidário”.

1

2

“O Natal em suas mãos”: funcionários 
confeccionam decoração de Natal para os CEIs
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PASTORAL DA SAÚDE 
Desde novembro de 2018, a Pastoral da Saúde 

da Pró-Saúde foi institucionalizada em todas as uni-
dades hospitalares, objetivando não somente a ga-
rantia dos direitos contidos na Constituição Federal, 
mas também a promoção da qualidade de vida e li-
vre expressão da fé. 

As unidades de saúde geraram mais de 1.183 
atendimentos aos familiares, acompanhantes e 
pacientes.

Importância da Pastoral da 
Saúde em ambiente hospitalar 
 � DIMINUIÇÃO dos sintomas depressivos e 

ansiosos

 � AUMENTO do sentido de vida, sensação de Con-
forto, segurança, auxilia na recuperação da sensa-
ção de identidade

A assistência religiosa e espiritual no ambiente hospitalar 
possibilita melhoras significativas tanto de cunho emocional, 
quanto na melhora do enfrentamento do processo hospitalar. 

Atividades da Pastoral da Saúde  

Hospitais paraenses recebem 
a visita da imagem de Nossa 
Senhora de Nazaré, padroeira do Estado

 � Celebração da Dra. Wanessa Portugal

 � Dia Nacional do Enfermo

 � Corpus christi

 � Nossa Senhora/ Nazaré

 � Dia internacional do enfermo

 � Natal

 � Padroeiro da Unidade

 � Páscoa

RAMALHETE ESPIRITUAL 

Atividade proposta pelo Hospital Regional do 
Sudeste do Pará (HRSP), com objetivo de manter 
os voluntários religiosos em constante oração aos 
internados, mesmo que de forma remota. 

ORAÇÃO NO GRAMADO

Atividade proposta pelo Hospital Regional Público 
da Transamazônica (HRPT), consiste no recebimento 
dos voluntários religiosos em local aberto da 
área externa, para realização de orações, cantos 
e louvores, especialmente, aos acometidos pelo 
coronavírus. 

MOMENTOS DE FÉ E PARTILHA COM OS FAMILIARES 
DOS PACIENTES

Promovido pelos hospitais Metropolitano de 
Urgência e Emergência e Oncológico Infantil Octávio 
Lobo, busca oferecer o acolhimento dos familiares.

3

2

1

Durante o ano de 2021, a Pastoral da Saúde da Pró-Saúde, em 
conjunto com as dioceses onde as unidades hospitalares es-
tão localizadas, manteve parceria com os bispos e padres ge-
rando nove batismos, 975 unções dos enfermos e momentos 
de oração, além de mais de 250 ações divididas em celebra-
ções, missas e datas especiais. Dentre as ações, destacam-se: 
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No mês de novembro, em uma campanha in-
terna de arrecadação de roupas, realizou a ação 
do Dia Mundial dos Pobres, para beneficiar a 
Missão Belém, instituição da Igreja Católica que 
acolhe pessoas em situação de rua. A data foi 
instituída pelo Papa Francisco, diante da situa-
ção de extrema pobreza em que vive o mundo. 

2020 2021

928
1.500 

itens doados

itens doados

Ação assistência aos romeiros 
durante o Círio Nazaré

Celebração de Batismo

Unção dos Enfermos

Benção no leito

Sede Administrativa
A Pró-Saúde estabelece a atuação da espiritualidade em sua Sede Administrati-

va, sendo fiel ao cumprimento do valor da solidariedade: “tratar, na misericórdia, o 
outro como irmão e irmã”. Tal valor foi traduzido através da realização das atividades:

 � Realização de missas (on-line e presencial), celebrações, reza do terço e novenas 
da Nossa Senhora Aparecida e de Natal;

 � Campanha de arrecadação de roupas e cobertores que foram entregues ao CTA 
(Centro Temporário de Acolhimento para Adultos);

 � Curso de Liturgia para os funcionários.
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A Pró-Saúde, há 24 anos, assumiu o compromisso com a educação paulistana por meio do regime de 
parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo. Desde então, é realizada a gestão dos 
centros de educação infantil Jardim Eliane, Jardim São Jorge, Lajeado e Santa Rita, localizados na região 
leste do município. O trabalho de excelência, realizado ao longo desses anos, não poupou esforços para 
consolidação de um modelo de atendimento inovador e de qualidade.

NOSSOS NÚMEROS − 2021

Colaboradores
121

Bebês e crianças
672

De 1998 até 2021, foram mais de 
12.800 bebês e crianças atendidos. 
O expressivo resultado foi possível a partir da 
estruturação de processos administrativos e 
pedagógicos, alinhados à adequada aplicação 
dos recursos financeiros

GESTÃO 
EDUCACIONAL
102-12, 102-30, ODS 3, ODS 4, ODS 10

https://www.prosaude.org.br/
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Eficiência e transparência em gestão 
Um dos principais avanços relacionados à inteligência em gestão, no ano de 2021, foi a inserção dos 

processos operados pelos Centros de Educação Infantil a sistemas de alta performance como no caso 
do  SA Interact; Business Intelligence (BI) e Indicadores Corporativos (IC). 

Avaliação e planejamento anual 
Após o aperfeiçoamento dos processos, as unidades passaram a ser avaliadas pela instituição, a partir 

de indicadores.  Para tanto, anualmente, é realizada a reunião de avaliação das ações e planejamento para 
o próximo ano com a Superintendência Corporativa de Filantropia e equipes gestoras dos CEIs.

Equipe gestora

Equipe gestora

Cuidado centrado nas pessoas
A Pró-Saúde seguiu destacando-se pela sua visão humanista e pelo compromisso de integralidade durante 

o atendimento. O modelo em questão, parte do caráter progressista e democrático, onde a valorização da vida 
e suas particularidades se tornam essenciais para manutenção e desenvolvimento social. 

A promoção e adoção desse modelo requer a valorização das relações humanas, das emoções e particu-
laridades de cada bebê e criança, em um ambiente seguro e confortável, onde todos possam ser ouvidos e 
inseridos no contexto de aprendizagens.   

O acolhimento individual alinhado ao senso de comunidade é entendido como ato potente e eficiente para 
educação infantil, pois abraça a criança, a sua história de vida, o seu contexto e modo de ser e estar no mundo.

As crianças, famílias, funcionários e comunidade escolar como um todo, seguirão sendo acolhidas porque 
“acolher” é uma forma de abraçar, olhar e ouvir, que exige estar no lugar do outro com toda sensibilidade e 
empatia necessárias.  
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Educação para o desenvolvimento 
sustentável

A atuação educacional, em 2021, seguiu inovando, 
com isso, todas as propostas foram alinhadas aos Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e 
instituições correlatas como a Unesco.  Em nível nacio-
nal, foi mantida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) e Diretrizes Curriculares. 

As unidades estão localizadas em regiões com a au-
sência de serviços como saneamento básico, coleta de 
resíduos. Outro fator agravante é a situação de insegu-
rança alimentar das famílias, algumas afirmaram que 
perante algumas situações as crianças apenas se ali-
mentavam na escola. 

Portanto, foi preciso respeitar as vivências prévias 
e elaborar didáticas que sensibilizam os profissionais, 
crianças e comunidade sobre o que é a cidadania na prá-
tica, isso significa que assim como existem direitos, exis-
tem deveres a serem cumpridos. 
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Ano de recomeço na Educação Infantil 
O mês de fevereiro foi marcado pela retomada do ano letivo e dos atendimentos, de forma presencial, nos 

CEIs. O momento foi de incertezas, em virtude da atual crise sanitária mundial, e dos protocolos de distancia-
mento social não compatíveis com a realidade dos bebês e crianças. Eles necessitam do contato próximo dos 
professores e demais profissionais, durante o processo de cuidado, como no caso da alimentação, troca e banho.  

O processo foi realizado de forma gradativa, para manter a segurança e proteção de toda a comunidade es-
colar. Os protocolos vigentes foram apresentados de forma dinâmica e objetiva aos funcionários e as famílias.

 
O que toda criança 

tem em comum? A INFÂNCIA!
O direito à infância foi o grande protago-

nista das ações e projetos efetivados nas uni-
dades educacionais. O respeito à integralidade 
da criança foi considerado em todos os espa-
ços, processos e discussões que suscitaram 

em diferentes propostas, pautados pela 
conjuntura social e economia da co-

munidade escolar.
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Os bebês e crianças são protagonistas 
dessa história  

Os quatro CEIs desempenham, em sua organização diária, 
ações que incentivam e valorizam o protagonismo dos bebês e 
crianças na construção das aprendizagens e culturas infantis. 

A escuta ativa e qualificada garante aos bebês e crianças a 
possibilidade de agir ativamente na tomada de decisões que in-
fluenciam na sua vida. Dessa forma, eles se tornam sujeitos par-
ticipativos, ao invés de espectadores dos processos a sua volta. 

O trabalho originado do investimento em grupos de estudos 
pedagógicos e mudança de infraestrutura, aquisições de mobi-
liários e materiais diversos, tornou os espaços ainda mais ricos 
em possibilidades e investigação. A área externa ganhou elemen-
tos naturais que fomentam a relação de afeto e respeito com a 
natureza desde os primeiros anos de vida. 

Onde e quando brincar?   
Nossos laboratórios de aprendizagens
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Verbo “brincar” em ação
Todo o verbo indica um acontecimento e com o 

verbo “brincar” não é diferente. O Centro de Educa-
ção Infantil é entendido como um dos agentes so-
ciais com a responsabilidade de assegurar, garantir, 
conscientizar e promover a ação brincante, enquanto 
atividade principal para o desenvolvimento e apren-
dizagem dos bebês e crianças. 

O evento, organizado de forma virtual, teve o 
objetivo de conscientizar sobre a importância do 
brincar, e que foi destacado como prática cotidiana, 
prevista pela Constituição Federal de 1988 e Estatuto 
da Criança e Adolescente.

 
Nutrir e acolher
A rotina alimentar realizada 

nas escolas busca fomentar bons 
hábitos nutricionais, logo no iní-

cio do processo de introdução 
alimentar dos bebês (a partir 

dos 6 meses de idade). 
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Selo CEI Amigo do Peito 
Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, o leite 

materno é o alimento mais importante para crianças, durante os primeiros anos de vida. Para 
que as mães possam amamentar seus bebês, é importante o acesso a uma rede de apoio.

As unidades intensificaram as ações de apoio às mulheres lactantes, a partir de estra-
tégias que resultaram ao CEIs Lajeado e Santa Rita a conquista o selo “CEI Amigo do Peito”, 
criado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de São Paulo. 

Aprendizagem e educação 
continuada

Além de pensar em aprendizagens para criança 
é essencial a criação de uma proposta político-pe-
dagógica para o desenvolvimento do profissional. 

O desenvolvimento de habilidades requer um 
ambiente propício para que seja aplicado o que foi 
aprendido, assim foram pensadas capacitações teó-
ricas aliadas a exemplos práticos que garantem ab-
sorção e transferência de aprendizagem. 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

CEI JARDIM ELIANE 43
CEI JARDIM SÃO JORGE 39
CEI LAJEADO 62
CEI SANTA RITA 76

MÉDIA DE FORMAÇÕES/CAPACITAÇÕES REALIZADAS POR UNIDADE EM 2021:

11º Seminário de educação 
O Seminário de Educação Infantil da Pró-Saúde apre-

sentou o tema “Infância que inspira: a arte de construir 
relações”. O evento aconteceu em dois dias e reuniu cerca 
de 130 participantes. O conteúdo foi voltado a práticas pe-
dagógicas, que visam fomentar relações afetivas e abor-
dagens técnicas, como no caso da Emmi Pikler, nascida na 
Áustria,  conhecida por seu trabalho como pediatra e suas 
teorias de aprendizagem e desenvolvimento infantil.

A importância do respeito e da confiança para o de-
senvolvimento natural das crianças, e como isso favorece 
para criação do vínculo entre o adulto e a criança, foi des-
tacado pela pedagoga e formadora Leila Oliveira. 

Diante dos desafios que os profissionais vêm enfren-
tando desde o início da pandemia até a retomada gradual 
das atividades, o acolhimento das famílias por meio do 
apoio e fornecimento de informações sobre saúde e bem-
-estar emocional, se tornou ainda mais necessário, con-
forme destacou o psicólogo Valdemir Caetano. 

O evento foi encerrado com a participação do diretor 
da Divisão da Educação Infantil da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo, Cristiano Alcantara. 

AVALIAÇÃO 11º SEMINÁRIO DE 
EDUCAÇÃO 2021

ÓTIMO BOM
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RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL 
102-29, 102-30, ODS 12, ODS 13

A Pró-Saúde manteve a evolução nos seus resultados de sustentabilidade, por meio do engaja-
mento de funcionários e o desenvolvimento de novos projetos, apresentou uma significativa redução 
de 30% na produção de resíduos comuns, na sua rede de atuação como um todo. Os trabalhos foram 
desenvolvidos conforme as diretrizes de Política Ambiental Corporativa. Ainda em setembro de 2021, 
o documento passou para seguinte revisão: 

 �  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, reciclagem e reuso;

 �  Praticar e difundir os conceitos de Gestão Ambiental a 
todos os funcionários e demais stakeholders;

 �  Promover, através de análise periódica 
dos indicadores, a melhoria contínua dos 
processos, serviços prestados pela Instituição 
e seus resultados, visando objetivo ambiental;

 �  Garantir o cumprimento das legislações 
ambientais pertinentes às suas atividades;

 �  Divulgar os resultados alcançados no 
atendimento aos compromissos ambientais.

A preservação e conservação 
do meio ambiente foram 
temas recorrentes que suscitaram 
nas seguintes propostas denominadas 
como “Ações Gerais”

https://www.prosaude.org.br/
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Dia Mundial do Meio Ambiente
Na ocasião, foi trabalhado o tema sugerido pela 

ONU “Restauração dos Ecossistemas”. Assim, fo-
ram realizados dois dias de evento, onde as uni-
dades tiveram a oportunidade de apresentar cases 
bem-sucedidos. 

Dia do Consumo Consciente
Abordou o tema “Como o consumo consciente te ajuda a reduzir custos”. Foram apresentados os 

projetos: “Como realizar o consumo integral dos alimentos” e “Os benefícios da redução do uso do 
óleo”. Os conteúdos foram ministrados por nutricionistas dos hospitais 5 de Outubro, Yutaka Takeda e 
Metropolitano de Urgência e Emergência. As três unidades são reconhecidas com o selo “Green Kitchen”.  

Projetos de responsabilidade ambiental 
A Sede Administrativa iniciou um projeto nomeado como “Fiz porque quiz”. A 

proposta inovou na utilização de gamificação, mediante a realização de um jogo 
com perguntas e respostas sobre as ações de sustentabilidade já realizadas. 

Mais de 90% dos profissionais participaram das etapas de treinamento. O principal 
resultado do jogo foi a recertificação na norma ABNT NBR ISO 14001:15 sob o escopo: 
Gestão Ambiental na administração da assistência à saúde, social e educacional da 
Pró-Saúde na sede administrativa, sem apontamentos durante a auditoria realizada 
pela Fundação Vanzolini, no mês de outubro. 

Redução e transformação de resíduos 
O Hospital Regional Sudeste do Pará inovou com o “Projeto Sustentar”. 

Responsável por reduzir em 6% o descarte dos seus resíduos comuns. 

Mais de 10.000 folhas 
de papel sulfite, que seriam 
descartadas, viraram 800 blocos 
de anotação. O que equivale a 20 
resmas de papel e a economia de 
mais de R$4 mil para unidade
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PERFIL DE CONSUMO

Foi reaproveitado 10 kg de resíduo de borra de café, que 
seria descartado em aterro, para confecção de 800 sabone-
tes utilizados como brinde.     

O Hospital Regional Público da Transamazônica reduziu 
em 32% o indicador de resíduos comuns, após ações cons-
tantes de conscientização realizadas.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas do Pará, apre-
sentou o resultado positivo na redução de 85% no consumo 
de uso do óleo diesel. 

No caso das unidades educacionais, em 2021, foi firmada 
parceria com a concessionária responsável pela coleta, trans-
porte e destinação ambientalmente adequada de resíduos. 

As ações de conscientização sobre os impactos causados 
pela pandemia da Covid-19, do ponto de vista econômico, 
social e ambiental favoreceram indicadores positivos no âm-
bito corporativo e rede de atuação. 

2019 2020 2021
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Já o consumo de papel sulfite e descartáveis passou a ser monitorado 2020, e já apre-
sentaram diminuição em seus consumos: 

Descarte de lixo eletrônicos (notebooks e celulares)
Em 2021 foram descartados 2,5 toneladas de lixo eletrônico na sede administrati-

va. O descarte incorreto de eletrônicos (notebooks, desktop e celulares) podem pro-
vocar danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. A área corporativa de TI segue 
rigorosamente as normas da Instituição em relação ao descarte de componentes ele-
trônicos. Em 2021, foi feito um levantamento, na Sede Administrativa, onde evidenciou 
o total de 140 itens, entre notebooks, CPU, gabinetes, celular, roteadores, HD externo, 
câmera, monitores, nobreak e outros acessórios a serem descartados em 2022.

34.261 unidades 

33.124 unidades 

2020 2021

Análise das Emissões de CO2
Desde 2019, a Sede Administrativa monitora as emissões atmosféricas a partir da planilha GHG 

Protocol e, em 2020, recebeu a menção honrosa no desafio Saúde pelo Clima, desenvolvido pelo 
Projeto Hospitais Verdes e Saudáveis. Em 2021, receberam a menção honrosa no desafio os hospi-
tais Regional Baixo Amazonas, Regional Sudeste do Pará e o Regional Público da Transamazônica.

Devido à pandemia do 
Covid-19 os CEIs não foram incluídos 
nos indicadores de 2020 e 2021

CONSUMO DE PAPEL

1 unidade = resma 500 folhas de papel

PERFIL DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS

-3%

Resíduos Comuns (ton) Resíduos Infectantes (ton)

2019 2020 2021

+17%

+254%

-28%

-373%
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Emissões em toneladas métricas de CO2 equivalente (tCO2e)

Ano de Correspondência Escopo 1
Escopo 2 

abordagem por 
“localização”

Escopo 2 
abordagem por 

“escolha de 
compra”

Escopo 3

2021 6.543,642 1.283,249 - 65,617

2020 6.760,322 2.189,791 - 494,355

2019 6.506,750 2.599,223 - 53.762,113

Combustão estacionária 
Oleo diesel utilizado nos geradores na Sede Administrativa e unidades 
hospitalares próprias e administradas; 

Emissões fugitivas 
Total de aparelhos de ar-condicionado utilizados na Sede Administrativa. 

Escopo 1

Resíduos Sólidos 
Geração de resíduos sólidos comuns enviados para aterro e 
reciclagem pela Sede Administrativa e unidades hospitalares.

Escopo 3

Energia Elétrica 
Consumo de energia elétrica da concessionária considerando 
todas as unidades hospitalares e Sede Administrativa.

ABAIXO PODEMOS VERIFICAR O AS EMISSÕES DE 2021, CONSIDERANDO:

Viagens a Negócios 
Considerando todas as viagens de avião realizadas em 2021. Neste ano não 
foram considerados os deslocamentos dos colaboradores devido à pandemia.

Escopo 2 (Abordagem por “localização”)
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DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 
102-30, 102-35, 102-36, 102-41, 102-37, 
102-38, 102-39, ODS 3, ODS 4, ODS 8

Gestão de Pessoas
Os processos que envolvem a área de Gestão de Pessoas, frente ao avanço 

do combate à pandemia, refletiram na necessidade constante de transformação 
e quebra de paradigmas, bem como absoluta importância para futuro e desafios 
que suscitam na busca pela sustentabilidade institucional.

Gestão de Pessoas é composto por microprocessos de Remuneração, Recru-
tamento e Seleção, Benefícios, Treinamento e Desenvolvimento e Administração 
de Pessoal.  

https://www.prosaude.org.br/trabalhe-conosco/
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Regime 2020 2021

CLT 98% 98%

Estagiário 0% 0%

Jovem Aprendiz 2% 2%

Tercerizado 0% 0%

Total 100% 100%

Pessoas com deficiência 2020 2021

Corporativo e filiais 1% 1%

Regime
Feminino Masculino

2020 2021 2020 2021

Até 20 anos de idade 2% 2% 3% 3%

De 21 a 30 anos 31% 34% 35% 38%

De 31 a 40 anos 39% 37% 38% 35%

De 41 a 50 anos 20% 20% 18% 17%

De 51 a 60 anos 6% 6% 5% 5%

Mais que 60 anos 1% 1% 1% 2%

Total 100% 100% 100% 100%

QUADRO DE EMPREGADOS 

COMPOSIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA E GÊNERO 

Regime
Feminino Masculino

2020 2021 2020 2021

Voluntário 27% 23% 24% 28%

Involuntário 73% 77% 76% 72%

Total 100% 100% 100% 100%

Tipo
Feminino Masculino

2020 2021 2020 2021

Diretor 14% 12% 30% 30%

Superintendente 1% 2% 1% 1%

Gerente 15% 13% 18% 16%

Coordenador 66% 68% 48% 49%

Especialista 4% 6% 4% 4%

Total 100% 100% 100% 100%

ROTATIVIDADE POR FAIXA ETÁRIA E GÊNERO 

NÚMERO DE EMPREGADOS POR GÊNERO E NÍVEL DE SENIORIDADE (%)

Trainee Executivo
Ao longo do ano, o foco em lideranças futuras aptas a enfrentar cenários desafia-

dores tornou-se um aspecto essencial para a perenidade organizacional. Dessa forma, 
a Pró-Saúde promoveu seu primeiro Programa de Trainee Executivo, para desenvolver 
profissionais dispostos a transformar a saúde no país. 

Com mais de 800 candidaturas, o programa foi iniciado em julho de 2021, com 
previsão de 18 meses de duração. Os participantes do programa foram avaliados 
pela equipe competente das diversas áreas da Pró-Saúde, sendo 50% das vagas 
preenchidas por meio do aproveitamento de talentos da instituição e os demais por 
profissionais de mercado. 

A instituição segue com o constante aperfeiçoamento dos processos de Gestão 
de Pessoas, tendo a ciência da melhoria como guia para a implementação das rápi-
das e necessárias mudanças, a fim de oportunizar o cumprimento de nossa missão.
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CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS

Apesar das adversidades apresentadas pelo cenário atual, a Pró-Saúde manteve o apren-
dizado como prática essencial. Em destaque, temas como Governança, ESG (Environmental, 
Social and Governance), Custos Hospitalares, Inovação em Saúde e Políticas Corporativas 
foram abordados, visto que impactam diretamente na qualidade e eficiência dos serviços 
prestados, bem como na sustentabilidade organizacional.

A área de Treinamento e Desenvolvimento por melhorias, como o controle da quanti-
dade de treinamentos e horas/homem das unidades e a readequação e unificação da en-
trevista de desligamento voluntário. Os recursos utilizados foram, basicamente, internos. 

Em 2021, houve mais de 4.330 treinamentos, distribuídos da seguinte forma:

Sul e Sudeste

Local 2020 2021

Nº Funcionários Horas Nº Funcionários Horas 

CEI Jd Eliane 25 120:00:00 25 89:00:00

CEI Jd São Jorge 25 32:50:00 25 50:00:00

CEI Lajeado 22 64:00:00 31 254:00:00

CEI Santa Rita 38 78:00:00 39 126:00:00

CAPS Mogi 14 1959:00:00 19 338:50:00

UPA Zona Leste 90 3243:33:00 170 4103:59:00

TREINAMENTOS- POR REGIÃO E LOCALIDADE 
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Norte e Nordeste 
Local 2020 2021

Nº Funcionários Horas Nº Funcionários Horas 

Hospital 5 de Outubro 117 1135:15:00 271 7333:06:48

Hospital Bom Pastor 70 32:15:00 98 00:00:00

Hospital Materno-Infantil 
Barcarena 388 18983:44:00 388 9685:40:00

Hospital Metropolitano de 
Urgência e Emergência 1143 18779:48:00 1366 17431:32:00

Hospital Oncológico Infantil 404 320:00:00 555 3535:00:00

Hospital de Porto Trombetas 151 3250:00:00 193 4197:10:00

Hospital Público da 
Transamazonica 570 32615:45:00 763 8136:36:00

Hospital Público  
Estadual Galileu 369 1120:45:00 369 40:25:00

Hospital Regional do  
Baixo Amazonas 1133 3093:12:00 1441 1086:46:36

Hospital Regional do  
Sudeste do Pará 589 1592:06:00 730 2090:66:00

Hospital Yutaka Takeda 279 220:00:00 486 17165:27:00

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E RELAÇÕES NO TRABALHO

Região
Acordos de negociação coletiva (%) 

2020 2021

Sul e Sudeste 25% 12%

Norte e Nordeste 69% 82%

Centro-Oeste 5% 6%

FORÇA DE TRABALHO DIRETA COBERTA POR ACORDOS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA (POR REGIÃO)

As relações de trabalho da instituição seguem rigorosamente todas as exigências previstas pela Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT).

Durante o ano de 2021, houve a ampliação do número de leitos, em especial, das UTIs para pacientes com Co-
vid-19, tanto no setor público, como privado. A alta demanda ocasionou, de forma geral, a escassez de profissionais 
especializados e disponíveis no mercado de trabalho. Principalmente por este aspecto, o papel das áreas de Re-
crutamento e Seleção e Administração de Pessoal foi fundamental para atender prontamente às necessidades das 
unidades de saúde, sem deixar de observar todos os requisitos legais trabalhistas e de saúde do colaborador.

Na área de Administração de Pessoal, houve treinamentos para reciclagem das equipes e foram implementados 
controles com objetivos de melhorar e otimizar todos os processos.

Centro-Oeste 
Local 2020 2021

Nº Funcionários Horas Nº Funcionários Horas 

Hospital São Luiz 362 724:00:00 516 1542:00:00
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Trabalho remoto 
A Sede Administrativa, durante todo o ano de 2021, trabalhou em regime de revezamento de trabalho presen-

cial ou remoto, respeitando os protocolos das autoridades sanitárias e limites de distanciamento. A integração 
entre a área de Gestão de Pessoas e Tecnologia da Informação contribuiu para que as rotinas não fossem afetadas, 
uma vez que os profissionais em trabalho remoto tiveram acesso a todos os recursos tecnológicos.

Ações de humanização para 
o colaborador 

A humanização com foco no funcionário é 
um dos fatores que contribuem para a expe-
riência positiva no ambiente de trabalho. 

Alinhados aos valores e modelo de negó-
cio da instituição, os processos que refletem na 
gestão de forma humanizada, reúnem:

 � Considerar os recursos humanos como es-
sencial para construção e melhoria contínua 
dos processos; 

 �  A criação de ambientes que propiciem a saú-
de e segurança do colaborador;  

 �  A gestão participativa, em diferentes níveis 
hierárquicos, onde os colaboradores dialo-
gam com os processos de trabalho com dife-
rentes áreas; 

 �  Educação continuada com foco nas es-
tratégias e modelo de negócio e áreas 
específicas. 

Ações de 
humanização para 
os colaboradores 
da saúde 

O cenário instaurado pela 
pandemia da Covid-19 fez com 
que os trabalhadores da saúde 
ganhassem notoriedade devido 
ao seu papel preponderante na 
atenção à saúde da população 
e na manutenção da rede de as-
sistência, mesmo diante de seus 
próprios medos e incertezas.

A Pró-Saúde investiu em 
estratégias para incrementar 
dispositivos e diretrizes nas uni-
dades, a fim de intensificar e me-
lhorar a experiência de trabalho 
dos profissionais, promovendo 
valorização e reconhecimento 
da equipe.

As estratégias contribuem 
para o cuidado e a promoção 
da humanização, tanto no pro-
cesso quanto nas relações de 
trabalho em saúde, no sentido 
de reconhecer a importância 
do trabalhador no enfrenta-
mento da covid-19 para a efeti-
vação da atenção de qualidade  
e humanizada. 
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Ações de humanização para os 
profissionais da Educação 

O Projeto Conexões de Afeto foi elaborado a partir da ne-
cessidade de reconectar as relações humanas atingidas pela 
pandemia. Com isso, a instituição desenvolveu uma metodo-
logia de pesquisa que foi aplicada pelos gestores da área de 
Filantropia para as equipes gestoras dos Centros de Educação 
Infantil. Desse modo, foi possível mapear acontecimentos que 
impactaram, de forma negativa, na rotina de trabalho, como a 
perda de renda familiar, agressão doméstica e saúde mental. 

A partir da consolidação dos dados, foram desenvolvidas 
ações contínuas centradas no cuidado e na valorização humana, 
ao fomento de comportamentos empáticos e práticas afetivas. 
A ação potencializou o acolhimento como um método de traba-
lho efetivo e significativo, reverberando para além dos muros, 
se tornando referência para as famílias e crianças atendidas.

Sede Administrativa 
Considerando que o diálogo é uma ferramenta simples e indispensável, o projeto Humanização em 

Pauta sensibiliza e coloca em prática a humanização. 
Os encontros foram realizados por videoconferência, com uma temática central que era previamen-

te comunicada a todos. Em 2021, foram realizados quatro encontros. De forma dinâmica e lúdica, todos 
são convidados a participar e compartilhar suas vivências e percepções.

Os encontros eram realizados online, 
com uma temática central que era previamente 
comunicada a todos
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Saúde e segurança no trabalho
Em consonância com as orientações dos protocolos sanitários intersetoriais, em 2021, foram 

mantidas as medidas preventivas ao contágio pelo coronavírus, visando a saúde e segurança dos 
colaboradores. A saúde mental do colaborador foi ponto focal das ações, resultando no Programa 
de Saúde Emocional por teleconsulta, para apoio psicológico em tempos de pandemia.

Os serviços ofertados pela Pró-Saúde são considerados essenciais à população, não sendo pos-
sível o trabalho remoto de forma integral. Diante disso, foi estabelecido o modelo híbrido no âmbito 
corporativo. No caso das unidades de saúde e educação, alguns setores aderiram ao mesmo modelo.

CIPA
Toda rede de atuação da Pró-Saúde apresenta uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA). O objetivo principal é trabalhar em conjunto com o SESMT, em questões relacionadas à segu-
rança do colaborador, colocando em pauta ações preventivas e corretivas, para redução de aciden-
tes e doenças ocupacionais.

Os membros desta comissão trabalharam na prevenção da contaminação da Covid-19. O objetivo 
principal foi a padronização de protocolos de segurança com base nas orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), considerando a adoção de rígidas medidas de biossegurança, prevenção e 
controle de infecção aos profissionais que atuam nos serviços de saúde.

Campanhas de vacinação e exames periódicos
Alinhada às normas regulamentadoras, foi realizado o acompanhamento do perfil clínico-epidemiológico 

dos profissionais em relação ao quadro vacinal da Covid-19.  Apesar da pandemia, não houve impactos quanto 
ao controle de vacinas descritas no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) das unidades.

Ainda em 2021, o maior desafio foi ministrar os treinamentos referentes aos programas adotados. Diante 
disso, a Pró-Saúde disponibilizou ferramentas eletrônicas e comunicação visual para a realização dos treina-
mentos, e também foram implantados protocolos sanitários no caso de encontros presenciais. 

Os temas foram direcionados à ação educativa de prevenção e uso racional dos EPIs; Saúde Mental em 
tempos de pandemia; brigada de incêndio; cuidados para a prevenção do coronavírus em casa; curso de CIPA; 
higiene das mãos e etiqueta respiratória; Manual de Biossegurança; e Uso de adornos (NC 4001/400). 

Os temas citados são importantes para proteger a saúde e a integridade física dos funcionários, e foram 
fundamentais para que não houvesse nenhum acidente fatal em toda rede da atuação da Pró-Saúde em 2021. 
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Sul e Sudeste

Local 2020 2021

Sede Administrativa 0% 0%

CEI Jd Eliane 0% 0%

CEI Jd São Jorge 0% 0%

CEI Lajeado 0% 0%

CEI Santa Rita 0% 0%

CAPS Mogi 0% 0%

UPA Zona Leste 3% 0%

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Vitória) 1% 0%

Hospital Madre de Dio 0% 5%

Hospital da Mulher  e Maternidade Santa Fé 0% 3%

ACIDENTE DO TRABALHOACIDENTE DO TRABALHO

Norte e Nordeste 
Local 2020 2021

Hospital 5 de Outubro 3% 4%

Hospital Bom Pastor 2% 0%

Hospital Materno-Infantil Barcarena 3% 3%

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 4% 5%

Hospital Oncológico Infantil 2% 2%

Hospital de Porto Trombetas 2% 2%

Centro-Oeste 

Local 2020 2021

Hospital São Luiz 3% 2%

Hospital Público da Transamazônica 2% 2%

Hospital Público Estadual Galileu 5% 1%

Hospital Regional do Baixo Amazonas 2% 2%

Hospital Yutaka Takeda 2% 1%

Hospital Regional do Sudeste do Pará 3,65% 5,14%

O aumento de 35% nos indicadores de acidentes de trabalho caracte-
rizou-se pela contratação emergencial de funcionários para atuarem na 
pandemia e, na mesma proporção, o aumento significativo de pacientes 
atendidos nas UTIs e enfermarias. Todas as causas dos acidentes são dis-
cutidas em reunião com a interação da CIPA e Comissão de Perfurocortante, 
com objetivo de redução dos acidentes.
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Norte e Nordeste 
Local 2020 2021

Hospital 5 de Outubro 0% 0%

Hospital Bom Pastor 0% 0%

Hospital Materno-Infantil Barcarena 0% 0%

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 0% 0%

Hospital Oncológico Infantil 0% 0%

Hospital de Porto Trombetas 0% 0%

Hospital Público da Transamazônica 0.27% 0.13%

Hospital Público Estadual Galileu 0% 0%

Hospital Regional do Baixo Amazonas 0% 0%

Hospital Yutaka Takeda 0% 0%

Hospital Regional do Sudeste do Pará 0% 0%

Comitês 2020 2021

Comitê da NR32 82 82

CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) 187 187

COLABORADORES REPRESENTADOS EM COMITÊS FORMAIS DE SAÚDE E SEGURANÇACOLABORADORES REPRESENTADOS EM COMITÊS FORMAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA

Doenças Ocupacionais
DOENÇA OCUPACIONAL - POR REGIÃO E LOCALIDADE DOENÇA OCUPACIONAL - POR REGIÃO E LOCALIDADE 

Sul e Sudeste
Local 2020 2021

Sede Administrativa 0% 0%

CEI Jardim Eliane 0% 0%

CEI Jd São Jorge 0% 0%

CEI Lajeado 0% 0%

CEI Santa Rita 0% 0%

CAPS Mogi 0% 0%

UPA Zona Leste 0% 0%

Hospital Madre de Dio 0% 0%

 Hospital da Mulher  e Maternidade Santa Fé 0% 0%

Centro-Oeste 
Local 2020 2021

Hospital São Luiz 0% 0%
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DESEMPENHO 
ECONÔMICO- 
FINANCEIRO
102-30, ODS 16

A Pró-Saúde possui como perspectiva econômica e financeira, atrelada em seus objetivos 
estratégicos, a otimização de seus custos, aumentando o resultado econômico e, consequente-
mente, o fluxo de caixa, por meio da gestão sistematizada e integrada, baseada em indicadores 
de desempenho, qualidade e segurança bem como planos de ações de melhorias contínuas.

No exercício de 2021, a receita da Pró-Saúde atingiu aumento de 7,9%, em relação ao exercício 
de 2020. O impacto está relacionado a negociações de aditivos contratuais com recomposições 
de exercícios anteriores, cenário pandêmico de covid-19 e novos negócios.

As despesas tiveram uma evolução de 10%, em relação ao exercício de 2020, cujo impacto é 
contextualizado pelo cenário de pandemia, diante das variações de consumo e valores de merca-
do de materiais e medicamentos, além de despesas com pessoal próprio e prestadores de serviço.

A instituição concluiu o exercício de 2021 com uma redução de 30,46% no resultado de superá-
vit, em relação ao exercício anterior. Importante ressaltar que os resultados econômicos e finan-
ceiros estão diretamente relacionados à gestão orçamentária, com foco em resultados e pessoas. 

O exercício de 2022 será marcado pela retomada da econômica e desenvolvimento sustentá-
vel, um ano de oportunidades, por meio da tecnologia, processos, inovações e novos negócios.

RESUMO DADOS ECONÔMICOS - EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS

DESPESAS

Pessoal

Serviços de terceiros

Drogas, medicamentos e materiais

Energia, água e telefonia

Outras

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

ÍNDICES

Liquidez corrente

Liquidez geral

Solvência geral

Endividamento geral

R$ 1.031.198

R$ 1.030.264

R$ 408.501 

R$ 267.254

R$ 184.570

R$ 25.319

R$ 144.620  

 R$ 934

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

Valores expressos em milhares de reais 

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Circulante

Não Circulante

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

Circulante

Não Circulante

Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO

R$ 1.012.162

R$ 231.438

R$ 1.243.600

R$ 873.346 

R$ 226.616

R$ 143.638

R$ 1.243.600

2021

1,16

1,07

1,13

0,88

Dom Carmo João Rhoden
Presidente

David Martins Ferreira
Contador Geral

CRC nº 1SP 195.413/O-2

Pe Carlos Fritzen
Diretor Corporativo 

Administrativo

https://www.prosaude.org.br/portal-da-transparencia/prestacao-de-contas/
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CAPS 
Centros de Atenção Psicossocial

CEI
Centro de Educação Infantil 

HMMSF
Hospital da Mulher e 
Maternidade Santa Fé

HBP
Hospital Bom Pastor

HCO 
Hospital 5 de Outubro

HMD
Hospital Madre De Dio

HMIB
Hospital Materno-Infantil  
de Barcarena

HMUE
Hospital Metropolitano de 
Urgência e Emergência

HOIOL
Hospital Oncológico Infantil 
Octávio Lobo 

HPEG
Hospital Público Estadual Galileu

HPT
Hospital De Porto Trombetas

HRBA
Hospital Regional Público do 
Baixo Amazonas

HRPT
Hospital Regional Público da 
Transamazônica

HRSP
Hospital Regional do Sudoeste 
do Pará Dr. Geraldo Veloso

HSL
Hospital São Luiz

HYT
Hospital Yutaka Takeda

NQSP
Núcleo de Qualidade e Segrança  
do Paciente

ONA
Organização Nacional de 
Acreditação

RAG
Requisito de Apoio à Gestão

SEDE
Sede Administrativa

UPA / UPA ZL SANTOS
Unidade De Pronto Atendimento 
Da Zona Leste
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EXPEDIENTE

DIRETORIA ESTATUTÁRIA

presidente
Dom Carmo João Rhoden, scj

1º vice-presidente
Monsenhor Doutor Antônio Robson Gonçalves 

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

tesoureiro
PhD Monsenhor André Sampaio de Oliveira

vice-tesoureiro
Cônego Doutor Luís Celso de Souza Biffi

secretário
Pe. Josemar Inácio da Rocha

vice-secretário
Me. Pe. Simão Stock Miguel

presidente emérito
Dom Eurico dos Santos Veloso

COORDENAÇÃO GERAL 
Regina Lopes Victorino 
superintendente corporativa de filantropia

Georgia Rodrigues 
superintendente corporativa de comunicação

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Edson Fonseca
marketing 

René Padovani 
coordenador corporativo de filantropia

Paula Melo
analista de filantropia 

Nicole Ingrid Silva 
projeto gráfico 
 
apoio
Julia Azevedo
fotos 
Arquivo interno da Pró-Saúde 

DIRETORIA EXECUTIVA
Pe. Wagner Augusto Portugal
diretor executivo-geral

Adriana Morais Gomes Macagnan 
diretora corporativa financeira

Danilo Oliveira da Silva
diretor corporativo de operações

Pe. Carlos Fritzen
diretor corporativo administrativo

Fernando Mallet Soares Paragó
diretor corporativo médico

Eduardo Menezes
diretor corporativo de tecnologia  
da informação

Wagner Ferreira Santos 
diretor corporativo de suprimentos

Ana Cristina Fischer Dell’Oso 
diretora corporativa jurídica 
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