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INTRODUÇÃO
A Fundação Geraldo Corrêa é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter
beneficente e assistencial, sem fins lucrativos, com sede e foro em Divinópolis,
reconhecida de Utilidade Pública Federal em 24 de Agosto de 1970 e Filantrópica
com certificado emitido pelo Departamento de Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social em Saúde (CEBAS-SAÚDE). A Fundação tem por
finalidade gerir o Hospital São João de Deus – HSJD com sede em Divinópolis, sendo
referência em Alta Complexidade e Serviços de Urgência na Região Assistencial Oeste
de Minas Gerais.
A partir de 08 de setembro de 2016, foi iniciado, sob liderança do Coordenador do
CAOSAÚDE e Promotor de Justiça Gilmar de Assis, juntamente com o Promotor de
Justiça de Defesa da Saúde Nélio Costa Dutra Júnior, um novo Processo de
Intervenção no HSJD, em sucessão ao processo de intervenção iniciado em set/2013,
desta vez em formato mais amplo, com participação do Ministério da Saúde - MS, da
Secretaria Estadual de Saúde – SES-MG, da Secretaria Municipal de Saúde de
Divinópolis – SEMUSA e do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado
de Minas Gerais (COSEMS), fortalecendo o compromisso dos entes responsáveis
pelos repasses dos recursos públicos do Sistema Único de Saúde – SUS.
Em 08 de setembro de 2016, iniciou-se o ciclo de uma nova gestão para o HSJD, com
mudança da Superintendência e da empresa de Consultoria, assumindo como
superintendente Elis Regina Guimarães, e a empresa Perspectiva Consultoria e
Assessoria Ltda, com a consultora Jomara Alves da Silva e, posteriormente, com o
consultor Gustavo Varela.
Este relatório registra a primeira fase de um grande trabalho, correspondente ao
período de 08/09/2016 a 08/06/2017 ou exatos 9 meses de um novo modelo de
gestão.
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SOBRE O HSJD
UMA BREVE HISTÓRIA
A construção do Hospital São João de Deus data de 1963. Três anos depois, em
1966, dava-se início às atividades da Escola de Enfermagem. A abertura do
hospital ocorreu no dia 1º de junho de 1968, há 49 anos.
Desde então foram muitas conquistas e marcos importantes para a história do
hospital, da cidade e da região, como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1972: Implantação do primeiro marca-passo da região;
1973: Inauguração dos serviços de Fisioterapia, Psiquiatria e Mastologia;
1981: Inauguração do Serviço de Hematologia e Hemoterapia;
1990: Inauguração da Unidade de Nefrologia e fundação do serviço de
voluntariado e da AMC;
1991: Primeiro paciente a receber transplante de rim;
1992: Inauguração da UTI Adulto;
1999: Inauguração da UTI Infantil Neonatal;
2001: Inauguração do Hospital do Câncer;
2009: Inauguração do próprio Laboratório;
2010: Inauguração do Prédio II do Hospital São João de Deus.

Em sua história recente, decorrente de dificuldades administrativo-financeiras, o
HSJD passou por seu primeiro processo de intervenção administrativa pelo
Ministério Público, fato que ocorreu em set/2013. Três anos depois, inicia-se um
novo ciclo de gestão, decorrente de um novo processo intervenção e modelo de
gestão, cujos primeiros resultados são apresentados neste Relatório de Gestão.
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A REGIÃO
ASSISTENCIAL OESTE
HSJD COMO REFERÊNCIA
A Região Assistencial Ampliada Oeste, que tem em Divinópolis sua referência e
também a cidade com maior população, é uma das 13 (treze) regiões do Estado de
Minas Gerais. Trata-se de uma área composta por 6 (seis) regiões de saúde. Ao
todo, são 55 municípios e uma população que supera a marca de 1.2 milhão de
vidas.
O Mapa 1 demonstra a divisão da
Região Assistencial Oeste em 6
(seis) regiões de saúde, a saber:
Microrregião de Bom Despacho,
Microrregião de Divinópolis/Santo
Antônio do Monte, Microrregião
de Formiga, Microrregião de
Itaúna, Microrregião de Pará de
Minas e Microrregião de Santo
Antônio do Amparo/Campo Belo.
Mapa - Divisão das Regiões de Saúde no Oeste
de Minas Gerais

No que diz respeito a sua estrutura assistencial, a Região Assistencial Ampliada
Oeste possui 34 hospitais, dos quais o HSJD é o único credenciado para a
prestação de serviços de alta complexidade, o que reforça seu papel de
referência para a região no que diz respeito a esta natureza de complexidade,
juntamente com os serviços de urgência e emergência prestados pelo hospital
para os demais 54 municípios da região.
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ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
Com a chegada da nova equipe de gestão no HSJD, foi realizada uma revisão e
reorganização da Estrutura Organizacional do hospital, com vistas à sua adaptação
à estratégia traçada para o Ciclo 2017-18 e objetivando melhores resultados de
gestão.
Nova Estrutura Organizacional do HSJD:
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EQUIPE DE GESTÃO
Promotor de Justiça do Ministério Público|
Coordenador do CAOSAÚDE
Promotor de Justiça do Ministério Público
Secretário Estadual Adjunto de Saúde
Comissão Interventora
Secretária Municipal de Saúde de Divinópolis

Gilmar de Assis
Nélio Costa Dutra Jr.
Nalton Sebastião Moreira da Cruz

Secretária Municipal de Saúde de Candeias
Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis
Secretária Municipal de Saúde Adjunta de Formiga
Secretário Executivo da Comissão Interventiva
Subsecretária de Politicas e Ações em Saúde
Diretor de Regulação Assistencial da Semusa de
Divinópolis

Kênia Silveira Carvalho (em 2016)
Márcia Aparecida Nogueira Pivato
(COSEMS em 2016)
Rogério Barbieri (em 2017)
Meire Moreira (em 2017)
Geraldo Lucas Lamounier
Maria Aparecida Turci
Amarildo de Sousa
Gláucia Sbampato Pereira
(COSEMS em 2017)
Waldemar Bicalho

Secretária Municipal de Saúde de Nova Serrana
Secretário Municipal de Saúde de Pitangui
Conselho Curador do HSJD
Superintendente Geral
Perspectiva Consultoria | Consultora Sênior
Perspectiva Consultoria | Consultor
Diretor Técnico
Diretor Clínico
Diretora da Escola de Enfermagem
Supervisor de Estágio da Escola de Enfermagem
Assessora da Superintendente
Assessor Jurídico da Superintendente
Assessor Jurídico da Superintendente
Assessor de Comunicação
Mobilização de Recursos
Ouvidora
Coordenador da Mobilização de Recursos
Coordenador da Regulação Interna Assistencial
Coordenador da Regulação Interna Assistencial
Gerente Assistencial
Coordenadora de Enfermagem - UTI Adulto
Supervisora de Enfermagem - UTI Pediátrico

Elis Regina Guimarães
Jomara Alves da Silva
Gustavo Varela Delgado
Eduardo Gomes Mattar
Luciano Alves Nogueira
Joelma Emirene Dias Cunha
Carlos Henrique Marcelino Silva
Luciana Carmem Sampaio
Klissiton Klous dos Santos Nascimento
Lorenço Augusto Costa
Rubens Souza Cabral
Renato Ferreira da Silva
Maria Betânia Pacheco
Renato Ferreira da Silva
João Francisco Avelar Alves
Gleison Dias Cabral Junior
Karina Gonçalves de Almeida Duarte
Sueza Maria dos Santos
Priscila Cristine Brandão
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EQUIPE DE GESTÃO
Coordenadora de Enfermagem do Bloco Cirúrgico
Supervisora de Agendamento do Bloco Cirúrgico
Coordenadora Administrativa da Enfermagem
Coordenador Assistencial da Enfermagem
Coordenador da Unidade de Urgência e Emergência e
Ambulatório
Supervisora - CME
Assistente Social
Supervisora Administrativa da Unidade de Urgência e
Emergência
Gerente Administrativa
Coordenadora de Atendimento
Coordenadora da Engenharia Clínica/Predial
Coordenadora da Hotelaria
Coordenadora do SND
Supervisora da Área de Compras
Supervisor do Almoxarifado
Supervisor da Farmácia
Supervisor de OPME
Gerente de Controladoria
Coordenadora da Contabilidade
Coordenadora de Custos
Coordenador Financeiro
Gerente de Pessoas
Supervisora do Departamento de Pessoal
Gerente de Receitas
Supervisor de Análise de Contas
Supervisora de Faturamento Convênios e Particular
Supervisora de Faturamento SUS
Gerente de SADT
Supervisora da Imagem
Supervisora da Imagem
Supervisora da Nefrologia
Supervisora da Radioterapia
Gerente de T.I.
Supervisora de T.I.
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Maria Izabel Clemente
Soraia Aparecida Freitas Santiago
Izabela Maria de Lelis Campos
Geraldo Fortunato Gomes Junior
Denielton Silva Dutra
Fabiana Cristóvão da Fonseca
Hermes Ferreira Lima Junior
Blenda Pamela Menezes
Cristiane de Souza Martins
Karina Vilela Rodrigues
Luana Michelle Resende Fiore
Vanusa Dias dos Santos
Eliana Rodrigues Chaves
Karla Martins Sousa Correa
Anderson Sales de Oliveira
Thiago Moreira de Sousa
Adriano Luciano Ramos de Sousa
Rogério de Castro Siqueira
Maria Esmelinda de Moura
Gisele Gonçalves de Souza Nascimento
Diego Henrique Alves
Ricardo Coelho Caldeira
Jeissy Alves
Aureliano Anchieta Diniz Lima
Gabriel do Couto Simões
Fernanda Cristina de Resende Freitas
Débora Karoline Moreira Mourão
Paula Silva Maia
Luciana Mercês Camilo
Maria José da Silva Ramos
Priscila Helena Ferreira Silva
Isis Franciele de Oliveira Gontijo
Webert Salvino de Jesus
Sandra Daniela Ferreira Curry
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ESPECIALIDADES
Agência Transfusional

Mastologia

Anatomia Patológica

Nefrologia

Anestesia

Nutrição

Auditoria Médica

Oftalmologia

Buco Maxilo

Oncologia

Cardiologia Clínica

Ortopedia

Cintilografia

Pediatria

Cirurgia Cardiovascular

Perfusionista

Cirurgia Geral

Psiquiatria

Clínica Médica Intercorrência

Radioterapia

Clínica Médica Interno

Teste Orelhinha

Clínica Médica P.A.

Torácica

Coloproctologia

Urologia

Controle de Infecção

UTI Adulto

Ecocardiograma, Holter e Teste
Ergométrico

UTI Infantil

Endoscopia

Vascular

Ginecologia

Imagem - RaioX

Hematologia

Imagem - Tomografia e Ultrassom

Hemodinâmica

Imagem - Ressonância
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DISTRIBUIÇÃO DE
LEITOS
Descrição

Convênio
Qtde
%

SUS
Qtde

%

TOTAL
Qtde

%

Leitos Clínicos

44

36,40%

53

26,20%

97

30,00%

Leitos Cirúrgicos

46

38,00%

71

35,10%

117

36,20%

Maternidade

10

8,30%

12

5,90%

22

6,80%

Pediatria

12

9,90%

16

7,90%

28

8,70%

UTI ADULTO

9

7,40%

27

13,40%

36

11,10%

UTI PED

-

-

2

1,00%

2

0,60%

UTI NEO

-

-

6

3,00%

6

1,90%

Isolamento

-

-

12

5,90%

12

3,70%

UCI (berçário)

-

-

3

1,50%

3

0,90%

121

100,0%

202

62,5%

323

100,0%

59,20%

282

100%

TOTAL
%
Leitos sem CTI

37,5%
115

62,5%
40,80%

% sobre total Leitos

167

87,3%

Apartamentos

42

VAGA ZERO

3

12

13,00%

DIAGNÓSTICO
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DIAGNÓSTICO
INICIAL
Em 14 de setembro de 2016, teve início os trabalhos de diagnóstico e gestão do
Hospital em referência, sendo Elis Regina Guimarães, como superintendente e
Jomara Alves da Silva, como Consultora Sênior, por meio da empresa Perspectiva
Consultoria e Assessoria, empresa da qual é Diretora Executiva. Os trabalhos
foram iniciados após convite feito por meio dos Promotores de Justiça Gilmar
Assis e Nélio Costa Dutra Júnior, que, na ocasião, estavam iniciando o Processo
de Intervenção no HSJD.
Os trabalhos foram iniciados e o diagnóstico inicial apurado não foi nada
promissor. Seguem alguns pontos do diagnóstico realizado no HSJD:
•

O número de leitos era de 287 leitos (sendo 20 de UTI) com
aproximadamente 69% de Taxa de Ocupação (com tendência de queda);

•

Redução do faturamento de Convênio:
• Fim do São João de Deus Saúde (situação de transição desconhecida,
com prejuízos sentidos até hoje);
• Faturamento da Unimed 50% menor no 1º mês da nova gestão
(mutirão para encerramento da gestão anterior);

•

Redução de faturamento SUS (30% de queda em relação ao ano anterior),
com tendência de queda;

•

Redução da quantidade de procedimentos de convênios (20% de queda em
relação ao ano anterior), com tendência de queda;

•

Redução de procedimentos SUS (16% de queda de internações em relação
ao ano anterior), com tendência de queda;
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•

Gestão de Ocupação e Gestão de Leitos:
• Três regulações simultâneas (via Macro-oeste, via UPA e diretamente
com o Corpo Clínico);
• Inexistência da informação do número correto de leitos;
• Ausência da gestão de alta hospitalar e liberação de leitos;
• Baixíssima adesão ao Sistema de Gestão Hospitalar.

•

Inexistência de Planejamento Estratégico, Planejamento Orçamentário e
Fluxo de Caixa Mensal e Anual;

•

Falta de definição do papel do Hospital que é Porte I – Alta Complexidade - e
recebe todos os tipos de demandas levando ao subuso de uma estrutura
cara;

•

Grande ociosidade nos serviços de SADTs bem como indefinição na
prestação de contas dos serviços de terceiros;

•

Falhas na gestão de OPME;

•

Problemas com a gestão do Bloco Cirúrgico. Exemplos:
• Ociosidade por problemas de estrutura;
• Processo crítico de agendamento/marcação de cirurgia, com alto
índices de atrasos e cancelamento de 25% das cirurgias agendadas;
• Kit único, genérico, utilizado para todas as cirurgias;
• Baixa adesão ao Sistema de Gestão Hospitalar;
• Dispensações sem formalização em sistema e sem leitura de código
de barras;
• Problemas na dispensação de medicamentos para os pacientes;
• Fluxo interno com prejuízo no processo de faturamento e auditoria
• Problemas na conferência e no controle das Folhas de Sala;
• Telhado muito antigo, com vazamentos, causando várias interrupções
em salas cirúrgicas.

•

Ausência de Gestão da Qualidade, Gestão de Riscos e Segurança do Paciente
(percepção de muitos riscos ao paciente);

•

Processos e rotinas não sistematizados causando retrabalhos, falta de
interação entre setores e perdas financeiras devido à falta de percepção de
melhoria contínua;

15

1º RELATÓRIO DE GESTÃO

•

Problemas em relação ao acesso e na identificação dos visitantes e
acompanhantes dos pacientes internados;

•

Gestão de Suprimentos ineficiente e ineficaz. Exemplos:
• Deficiência na forma de dispensação e devolução de MatMed,
provocando erros de estoques e compras de urgência devido à falta
de produtos;
• Erro na estratégia de cadastro de produtos no Sistema MV;
• Grande volume de estoque nos setores e sem organização adequada;
• Várias rotinas de dispensação, uma vez que o prontuário não está
informatizado;
• Inexistência de controle e dispensação por código de barras.

•

Gestão de Hotelaria extremamente precária. Exemplos:
• Uso indevido de enxoval;
• Hospital extremamente sujo, sem rotina de limpeza por grau de
sujidade;

•

Inexistência de Gestão de Informações (ausência de dados e, quando
existentes, dados não confiáveis para análise de informações);

•

Tecnologia de Informação com problemas estruturantes. Exemplos:
• Inexistência de redundância dos servidores;
• Licenças irregulares, computadores sem antivírus e
tecnológico antigo;
• Infraestrutura de TI precária.

parque

•

Falhas de Gestão de Receitas SUS. Exemplos:
• Falta de conhecimento e de gestão do Plano Operativo Anual – POA;
• Não cumprimento de metas e indicadores do Pró-Hosp e da
Contratualização;
• Não recebimento de receitas SUS por falha na interpretação das
normas relacionadas, por falha no faturamento e por não
credenciamento junto ao Ministério da Saúde.

•

Exemplos de problemas com colaboradores:
• Pagamentos atrasados e colaboradores desmotivados (elevada
rotatividade);
• Não pagamento das rescisões de colaboradores que eram desligados;
• Grande volume de ações judiciais e pagamento de multas e juros.
16
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•

Estrutura física, equipamentos e mobiliários com vários problemas.
Exemplos:
• Infiltrações e vazamentos, especialmente na Nefrologia, Bloco
Cirúrgico e na passarela que liga os prédios;
• Pintura e pisos em situação precária e mobiliário quebrado;
• Falta de manutenção dos equipamentos, inclusive equipamentos de
alto valor;
• Bloco cirúrgico em condições precárias;
• Equipamentos de ar condicionado, incluindo os das áreas
assistenciais, sem manutenção;
• Quartos com problemas estruturais e sem utilização há 6 anos;
• Estrutura hidráulica no prédio antigo comprometida, com constantes
vazamentos;
• Osmose na Nefrologia, com potencial comprometimento da prestação
de serviços;
• 02 (dois) tomógrafos parados há meses, comprometendo a assistência
e aumentado o custo com o deslocamento de paciente para outros
serviços bem como interrupção de algumas clínicas devido à falta de
diagnóstico;
• Bloco Obstétrico sem condições pós-operatórias;
• Vários leitos sem utilização por problemas de manutenção;
• Instalações elétricas em condições precárias.

•

Exemplos de problemas com o Corpo Clínico:
• Dívidas e não pagamento ao Corpo Clínico (R$ 1.5 milhão/mês e
acumulado de R$ 14.6 milhões no ano);
• Paralisação de várias clínicas e crescente redução na produção médica
• Retenção de honorários médicos por parte do hospital;
• Falta de contratos formais entre HSJD e clínicas prestadoras de
serviço, com algumas relações baseadas em acordos verbais;
• Não cumprimento de contratos e da carga horária/produção
necessária;
• Corpo Clínico desmotivado e extremamente hostil.

17

1º RELATÓRIO DE GESTÃO

•

Gestão econômica e financeira com controles frágeis
• Inexistência de Fluxo de Caixa e de Demonstrativo de Resultados –
DRE real e confiável;
• Inexistência de Gestão de Custos, com iniciativas incipientes com
falhas na alocação para realização de Gestão de Custos Institucional e
Setorial;
• O prejuízo mensal apurado não representava a realidade pois apenas
alguns passivos eram pagos, sem controle dos que não eram
cumpridos;
• Rubricas contábeis com grande gap de atualização.

•

COPASA e CEMIG – pagamento paralisado há anos (passivo de
aproximadamente R$ 8.2 milhões);
Dívidas com fornecedores:
• Passivo de aproximadamente R$ 17 milhões;
• Contratos extremamente acima do mercado e compras com preços
abusivos, devido à falta de credibilidade no mercado e da rotina de
pagamentos atrasados

•

•
•
•

•

Vários protestos no SERASA;
Dívidas com a Unimed;
• Aproximadamente R$ 3.2 milhões de passivo e R$ 1 milhão de
adiantamento regular (encargos de R$ 20 mil/mês);
Dívidas tributárias, contribuições sociais e financiamento junto à Caixa
Econômica Federal:
• R$ 22.7 milhões (sem juros e correção) de dívidas tributárias,
contribuições sociais e FGTS sem parcelamento ou negociação – Gera
Certidão Positiva;
• Falta da Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa - CND e
Certidão de Regularidade Fiscal – CRF (inviabiliza captação de
recursos);
Exemplos de problemas com Convênios:
• Tabelas não implementadas e sem negociações de reajustes;
• Ausência de padronização de MatMed;
• Falta de reajuste da tabela de diárias e taxas, gases medicinais e
medicamentos, com impacto negativo no faturamento (cerca de 20%
de prejuízo no faturamento da Unimed, por exemplo, sendo o
faturamento da Unimed corresponde a 26% das receitas operacionais
do HSJD);
• Problemas com glosas e auditorias das contas.
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Pode-se afirmar que o início dos trabalhos foram penosos e árduos. Vários
problemas ao mesmo tempo e todos ao redor querendo soluções milagrosas e
imediatas. Era necessário conhecer o HSJD, as pessoas, a cultura, as rotinas, os
riscos, os números e os problemas existentes no dia-a-dia da operação.
Vários médicos exigindo reuniões imediatamente, ameaçando paralisar os
serviços caso o HSJD não voltasse a pagá-los em dia, bem como exigindo o
pagamento do passivo.
Era necessário, ainda, manter os serviços que já estavam funcionando, não
obstante todos os problemas rapidamente percebidos e o fato de toda a equipe
tática do HSJD ter sido demitida na transição da gestão, conforme deliberado
pela Comissão Interventora. Isso significou ausência de gestores importantes, tais
como o gerente administrativo, o gerente de recursos humanos, o gerente de
controladoria e o gerente comercial.
Apesar dos passivos, do alto grau de endividamento, da imagem bastante
comprometida do Hospital, dos problemas identificados no diagnóstico e
considerando as características e o potencial do HSJD, as ações já implementadas
e as agendas em andamento de melhoria na gestão do Hospital, os primeiros
sinais de recuperação da imagem do Hospital, da ampliação do atendimento, da
produção hospitalar e ambulatorial e das receitas operacionais e da redução de
despesas operacionais, é possível afirmar que a tendência prevista para os
resultados assistenciais, econômicos e financeiros para 2017 são muito
promissores e positivos.
Passados os primeiros 9 meses de gestão, pode-se afirmar que as características
do HSJD aliadas às ações de melhoria na gestão, apresentadas ao longo deste
Relatório de Gestão, são e serão capazes de levar ao alcance da sustentabilidade
econômico-financeira bem como retomar a vocação do HSJD: ser reconhecido
como Hospital de referência para Alta Complexidade, Urgência e Emergência da
Região Assistencial Ampliada Oeste, com resolutividade.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
CICLO 2017-18
O diagnóstico realizado nos primeiros dias da nova gestão não constatou a
existência de planejamento estratégico para o HSJD. Além do longo período sem
revisitar sua estratégia, o contexto da nova intervenção no HSJD tornou ainda
mais importante iniciar um novo ciclo de planejamento da estratégia do hospital.
Por esta razão, optou-se por um ciclo menor (2017-18), permitindo um
planejamento ágil e que entrasse rapidamente em execução.

A Figura 1 demonstra as seis etapas da
metodologia
utilizada
para
a
reconstrução da estratégia do HSJD, a
saber: 1. Construção de premissas
(definição de negócio e identidade
organizacional); 2. Grandes escolhas
(diretrizes,
objetivos
e
mapa
estratégico); 3. Desdobramento da
estratégia (portfólio de iniciativas do
HSJD); 4. Execução da estratégia; 5.
Monitoramento da Estratégia; 6.
atualização do planejamento estratégico,
estendendo o ciclo para o horizonte
2019-2023.

Figura 1: Etapas do Planejamento
Estratégico do HSJD – Ciclo 2017-18

As próximas páginas apresentam os resultados do novo Planejamento Estratégico
para o HSJD, a começar por sua nova Identidade Organizacional, um trabalho
realizado entre nov/16 a fev/17 juntamente com as lideranças do hospital.
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IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL
NEGÓCIO
Oferecer serviços médico-hospitalares de média e alta complexidade para o Sistema
Único de Saúde e para a Saúde Suplementar.

MISSÃO
Cuidar da saúde com segurança assistencial, qualidade e sustentabilidade
econômico-financeira, valorizando nossos profissionais e a produção de
conhecimento.

VISÃO
Ser reconhecido como referência em serviços médico-hospitalares, com foco em
alta complexidade e urgência e emergência, na Região Assistencial Ampliada Oeste
de Minas Gerais.

VALORES
•
•
•
•
•
•

Competência
Hospitalidade
Inovação
Responsabilidade
Transparência
Valorização Profissional
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DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS
CICLO 2017-18
1.

O HSJD como referência em alta complexidade e urgência e emergência
na Região Ampliada Assistencial Oeste de Minas Gerais.

2.

A sustentabilidade econômico-financeira operacional do HSJD.

3.

Participação efetiva do Corpo Clínico na gestão e no resultado
assistencial do HSJD.

4.

Participação efetiva dos colaboradores na gestão e no resultado
assistencial do HSJD.

5.

Participação efetiva do poder público na gestão e no resultado
assistencial do HSJD.

6.

Filantropia como um pilar da gestão e da sustentabilidade econômicofinanceira.

7.

Investimento em áreas/setores que trazem receitas/resultados para o
HSJD e adequação às exigências da VISA.

8.

Tratamento da dívida condicionado ao resultado econômico-financeiro
operacional positivo, salvo estratégia específica para quitação das
dívidas do HSJD.
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MAPA E OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
CICLO 2017-18
Para a construção de Mapa e Objetivos Estratégicos do Ciclo 2017-18 do
Planejamento Estratégico do HSJD, foi utilizada a metodologia Balanced Scorecard
– BSC – referência consagrada pela literatura e mercado.
Esta metodologia traduz missão e estratégia em objetivos e medidas, organizados
segundo quatro perspectivas diferentes: aprendizagem e crescimento, processos
internos, cliente e mercado e financeira. Por ser a filantropia uma característica
estratégica do HSJD – ainda não trabalhada em todo o seu potencial – foi
acrescida uma quinta perspectiva no novo Mapa Estratégico do hospital, batizada
com o mesmo nome: filantropia.

A leitura do mapa se inicia em sua base, onde está posta a nova missão do HSJD,
passando por perspectivas e objetivos de forma a alcançar a visão de futuro do
HSJD: “Ser reconhecido como referência em serviços médico-hospitalares, com
foco em alta complexidade e urgência e emergência, na Região Assistencial
Ampliada Oeste de Minas Gerais”.
As 8 (oito) diretrizes estratégicas para o HSJD foram traduzidas em 15 (quinze)
objetivos estratégicos que preenchem o mapa numa relação de causa e efeito.
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MAPA ESTRATÉGICO HSJD

•

CICLO 2017-18

Visão: Ser reconhecido como referência em serviços médico-hospitalares, com foco
em alta complexidade e urgência e emergência, na Região Ampliada Assistencial
Oeste de Minas Gerais
Atrair e fidelizar a
comunidade na
sustentabilidade
econômico-financeira

Filantropia

Financeira

Gerar resultado
operacional
equilibrado

Pactuar com os entes e
fortalecer as
especialidades de
referência em alta
complexidade

Aumentar a parceria
com o corpo clínico,
estabelecendo
objetivos claros de
gestão e assistência

Cliente e Mercado

Viabilizar a geração de
caixa para
sustentabilidade da
estratégia da gestão

Cumprir as metas
orçamentárias

Qualificar os processos
de atendimento aos
clientes

Aumentar a proporção de
participação de Saúde
Suplementar na produção
do HSJD, qualificando a
interface com as operadoras

Resgatar a imagem da
gestão, assistência, ensino e
pesquisa do HSJD

Definir e implantar os
principais
macroprocessos

Estruturar e implantar a
Gestão da Informação

Reestruturar a área de
Tecnologia de Informação

Aumentar a
produtividade e otimizar
recursos

Processos Internos

Aprendizagem e
Crescimento

Qualificar nossos profissionais
para os processos: econômicofinanceiros, atendimento aos
clientes, qualidade e segurança

Reestruturar o ensino e a
pesquisa no HSJD,
concomitantemente com a
assistência

Missão: Cuidar da saúde com segurança assistencial, qualidade e sustentabilidade
econômico-financeira, valorizando nossos profissionais e a produção de
conhecimento
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INDICADORES
ESTRATÉGICOS
CICLO 2017-18
Indicadores contribuem para a avaliação e monitoramento sistêmico e contínuo
sobre o desempenho da estratégia. Devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis,
relevantes e temporizáveis.
Usualmente, os indicadores classificados como ‘estratégicos’ em uma instituição não
costumam ser muitos quantitativos. No caso do trabalho realizado no HSJD, foi
necessário construir um conjunto de indicadores estratégicos maior do que o
preconizado pela literatura. A exceção à regra ocorreu em virtude do diagnóstico
realizado desde os primeiros dias da nova gestão: ausência de gestão da informação
e pouca segurança sobre os dados do hospital.

Por esta razão, os 15 (quinze) objetivos estratégicos do HSJD foram traduzidos em 50
(cinquenta) indicadores, distribuídos entre as perspectivas do mapa estratégico do
HSJD da seguinte forma:
•
•
•
•
•

Aprendizagem e Crescimento:
Processos Internos:
Cliente e Mercado:
Financeira:
Filantropia:

5 indicadores;
20 indicadores;
9 indicadores;
13 indicadores;
3 indicadores
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RELAÇÃO DE
INDICADORES
CICLO 2017-18
Indicador: % de profissionais capacitados na conscientização do seu
papel no resultado econômico-financeiro do HSJD

01.

Memória de Cálculo: (∑ de profissionais capacitados na
conscientização do seu papal no resultado econômico financeiro / ∑
total de profissionais pactuados como público-alvo para a
capacitação) x 100
Unidade: %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
-

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Indicador: % de profissionais capacitados em hospitalidade no
atendimento aos clientes

02.

Memória de Cálculo: (∑ de profissionais capacitados em
hospitalidade / ∑ total de profissionais pactuados como público-alvo
para a capacitação) x 100
Unidade: %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
-

-

-

85%

100%
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100%

100%

100%
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RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: % de profissionais capacitados
internacionais para segurança do paciente

03.

com

as

metas

Memória de Cálculo: (∑ de profissionais capacitados para as metas
internacionais / ∑ total de profissionais pactuados como público-alvo
para a capacitação) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
-

-

-

36,4%

36,4%

53,4%

55,2%

72,2%

82,9%

100%

Indicador: Qtde média de horas de treinamento por profissional

04.

Memória de Cálculo: ∑ de horas de treinamento registradas na
competência / ∑ total de colaboradores ativos na competência
Unidade: em horas

META

Tipo: Maior melhor

mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
-

1h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

Indicador: % de cumprimento do projeto de reestruturação do ensino
e da pesquisa no HSJD

05.

Memória de Cálculo: % de execução do projeto no período
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
16,1%

36,8%

53,7%

63,6%

69,8%
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87,9%

94%

100%

100%
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RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: Macroprocessos implementados

06.

Memória de Cálculo: ∑ de macroprocessos implementados no
período
Unidade: em quantidade

META

Tipo: Maior melhor

mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Indicador: % de resolução de inconformidades registradas para os
macroprocessos definidos

07.

Memória de Cálculo: (∑ de inconformidades registradas para os
macroprocessos implementados e resolvidas em 48h / ∑ de
inconformidades registradas para os macroprocessos implementados
no período) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
100% das inconformidades registradas para os macroprocessos definidos
resolvidas em 48h

Indicador: % de cumprimento do projeto Gestão da Informação no
HSJD

08.

Memória de Cálculo: % de execução do projeto no período
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
13,6%

21,4%

32,4%

42,1%

64,3%
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100%
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RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: % de cumprimento do projeto de implementação do MV
Soul

09.

Memória de Cálculo: % de execução do projeto no período
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor

mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
13,8%

13,8%

16,9%

36,4%

52,3%

67,7%

83,6%

100%

100%

100%

Indicador: % de cumprimento do projeto de melhoria de
infraestrutura de TI

10.

Memória de Cálculo: % de execução do projeto no período
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
22,5%

22,5%

36,7%

47,5%

72,5%

91,7%

96,7%

100%

100%

100%

Indicador: % de faturamento SUS dentro do mês de competência

11.

Memória de Cálculo: (∑ de qtde de AIHs faturadas para o SUS dentro
da competência da alta / ∑ de qtde de AIHs faturadas para o SUS na
competência) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
50%

50%

56,5%

63,9%

72,1%
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RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: % de faturamento de convênios dentro do mês de
competência

12.

Memória de Cálculo: (∑ de valor de contas hospitalares faturadas para
convênio dentro da competência da alta / ∑ de valor de contas
hospitalares faturadas para convênio na competência) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
35%

43%

50%

56,5%

63,8%

72,1%

81,5%

90%

90%

90%

Indicador: % de glosa de faturamento

13.

Memória de Cálculo: (∑ do valor de total de glosas na competência / ∑
total de valor de contas da competência faturadas) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Menor melhor

mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
5%

4,5%

4%

3,5%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Indicador: Taxa de Ocupação Geral

14.

Memória de Cálculo: (∑ do número de pacientes por dia no período /
∑ do número de leitos por dia no período) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
78%

79%

80%

80%

80%

80%
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RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: Taxa de Ocupação do Centro Cirúrgico

15.

Memória de Cálculo: (∑ de minutos de cirurgia realizadas no Centro
Cirúrgico / ∑ de minutos disponíveis no Centro Cirúrgico) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor

Indicador de Acompanhamento

Indicador: Qtde de cirurgias

16.

Memória de Cálculo: ∑ de cirurgias realizadas dentro do mês de
competência

Unidade: em quantidade

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

1.072

1.068

1.149

1.112

1.168

1.186

1.147

1.186

1.165

1.204

Indicador: Média de Permanência

17.

Memória de Cálculo: ∑ do número de pacientes por dia no período /
∑ do número de pacientes com saída no período
Unidade: em dias

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
5,30

5,30

5,30

5,30

5,30

5,30
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RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: Índice de Giro de Leito

18.

Memória de Cálculo: ∑ do número de saída (altas, óbitos e
transferências externas) no período / número de leitos do período x
100
Unidade: em quantidade

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
4,56

4,47

4,68

4,53

4,68

4,68

4,53

4,68

4,53

4,68

Indicador: % de ocupação de Serviços Auxiliares de Diagnóstico - SAD
(exceto Laboratório)

19.

Memória de Cálculo: (∑ do número de atendimentos realizados para
SAD no período/∑ do número de atendimentos possíveis para SAD no
período) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor

Indicador de Acompanhamento

Indicador: % de ocupação de Serviços Auxiliares de Tratamento - SAT
(exceto Banco de Sangue)

20.

Memória de Cálculo: (∑ do número de atendimentos realizados para SAT
no período/∑ do número de atendimentos possíveis para SAT no período)
x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor

Indicador de Acompanhamento
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RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: Valor de economia gerada por negociação com
fornecedores

21.

Memória de Cálculo: ∑ do valor total de economia gerada por
negociação no período
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor

mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

Indicador: Ticket médio do MatMed por paciente/dia

22.

Memória de Cálculo: ∑ do valor de dispensações de MatMed (exceto
OPME) para o paciente na competência / ∑ do número de pacientes-dia
na competência
Unidade: em valor

META

Tipo: Menor melhor

mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
54,53

54,53

57,25

57,25

57,25

57,25

57,25

57,25

57,25

57,25

Indicador: Qtde de consultas de Pronto Atendimento

23.

Memória de Cálculo: Nr. total de consultas do tipo pronto
atendimento na competência
Unidade: em quantidade

META

Tipo: Maior melhor

Indicador de Acompanhamento
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RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: Qtde de consultas ambulatoriais

24.

Memória de Cálculo: Nr. total de consultas do tipo ambulatorial na
competência
Unidade: em quantidade

META

Tipo: Maior melhor

Indicador de Acompanhamento

Indicador: Qtde de internações

25.

Memória de Cálculo: Nr. total de internações no período
Unidade: em quantidade

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
1.413

1.385

1.490

1.442

1.490

1.490

1.442

1.490

1.442

1.490

Indicador: % de clínicas com indicadores e metas pactuadas

26.

Memória de Cálculo: (∑ do número de clínicas com indicadores e
metas pactuadas / ∑ do número de clínicas do HSJD) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
-

-

-

-

25%

50%
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RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: % de clínicas com indicadores e metas alcançadas

27.

Memória de Cálculo: (∑ de clínicas com indicadores e metas
alcançadas / ∑ de clínicas do HSJD) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor

A ser definida a partir do retorno e negociação com as clínicas

Indicador: % de AIHs de alta complexidade para pacientes SUS

28.

Memória de Cálculo: (∑ do AIHs de alta complexidade na
competência / ∑ de AIHs na competência) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
22%

22%

22%

23%

24%

24%

25%

25%

25%

25%

Indicador: Ticket médio de receita hospitalar por paciente-dia

29.

Memória de Cálculo: ∑ do valor de faturamento hospitalar na
competência / ∑ de paciente-dia na competência
Unidade: em valor

META

Tipo: Maior melhor

mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
550,89 560,95 557,36 569,10 577,81 587,79 618,38 627,07 638,98 647,39
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Indicador: % de participação de Saúde Suplementar na produção do
HSJD em paciente-dia

30.

Memória de Cálculo: (∑ de pacientes-dia de Saúde Suplementar na
competência / (∑ de pacientes-dia na competência) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

Indicador: % de faturamento de Saúde Suplementar na produção do
HSJD (Receita Operacional)

31.

Memória de Cálculo: (∑ do faturamento de convênios na
competência / ∑ do faturamento na competência) x 100
Unidade: em %
Tipo: Maior melhor

META

mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

TOTAL 37%

40%

40%

41%

41%

41%

43%

44%

45%

45%

AMB 19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

HOSP 49%

50%

51%

52%

53%

54%

56%

56%

58%

58%

Indicador: % de inserções positivas na mídia

32.

Memória de Cálculo: (∑ de inserções positivas na mídia no período / ∑ de
inserções na mídia) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
80%

85%

85%

85%

85%

85%
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85%

85%

85%

85%

1º RELATÓRIO DE GESTÃO

RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: Qtde de benchmarks receptivos

33.

Memória de Cálculo: ∑ de benchmarks receptivos na competência
Unidade: em quantidade

META

Tipo: Maior melhor

mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
-

-

-

36,4%

36,4%

53,4%

55,2%

72,2%

82,9%

100%

Indicador: % de satisfação do cliente

34.

Memória de Cálculo: ("5-Muito Satisfeito" + "4-Satisfeito") * 100 /
Quantidade total de entrevistados
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
-

1h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

Indicador: % da execução orçamentária

35.

Memória de Cálculo: (∑ do valor de execução orçamentária na
competência / ∑ do valor orçado na competência) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Intervalo
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
100%

100%

100%

100%

100%
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100%

100%

100%

100%

100%

1º RELATÓRIO DE GESTÃO

RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: EBITDA (%)

36.

Memória de Cálculo: Resultado operacional antes do Imposto de
Renda, Despesa Financeiras,
Depreciação e Amortização,
Ressarcimento ao SUS, Provisão Contingências, Provisão Devedores /
Receita Líquida
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
31,67% 26,53% -4,38% 27,71% -4,06% 0,06% -2,57% 36,48% 0,85% 19,1%
Indicador: EBITDA (%) dos SADTs

37.

Memória de Cálculo: Resultado operacional antes do Imposto de
Renda, Despesa Financeiras,
Depreciação e Amortização,
Ressarcimento ao SUS, Provisão Contingências, Provisão Devedores /
Receita Líquida para os Centros de Custos dos SADTs
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor

Indicador de acompanhamento

Indicador: Despesa Operacional ($)

38.

Memória de Cálculo: ∑ do valor de Despesas Operacionais na
competência
Unidade: em valor

META

Tipo: Menor melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
$ 8,6 mi $ 8,5 mi $ 9,3 mi $ 9,4 mi $ 9,4 mi $ 9,5 mi $ 9,4 mi $ 9,4 mi $ 9,2 mi $11,3mi
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: Despesa Operacional / Receita Operacional (%)

39.

Memória de Cálculo: (∑ das Despesas Operacionais na competência /
∑ das Receitas Operacionais na competência) x 100
Unidade: em %

META

Tipo: Menor melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
127,2% 135,9% 132,8% 138,9% 132% 125,8% 129,9% 124,3% 124,9% 146,4%

Indicador: Despesa Operacional / Receita Operacional + Incentivos
(%)

40.

Memória de Cálculo: (∑ das Despesas Operacionais na competência/
∑ das Receitas Operacionais na competência + Incentivos) x 100

Unidade: em %

META

Tipo: Menor melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

69,4% 74,8% 106,9% 73,5% 106,7% 102,3% 105,1% 64,5% 101,5% 82,1%
Indicador: Prazo médio de pagamento

41.

Memória de Cálculo: ((Fornecedores Médios x 360) dividido por
(Compras Anuais a Prazo))
Unidade: em dias

META

Tipo: Maior melhor
Indicador de Acompanhamento
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: Prazo médio de recebimento

42.

Memória de Cálculo: ((Duplicatas a Receber Média x 360) dividido
por (Vendas Anuais a Prazo))
Unidade: em dias

META

Tipo: Menor melhor
Indicador de Acompanhamento

Indicador: % de centros de custos deficitários revistos (curva A e B)

43.

Memória de Cálculo: (∑ dos centros de custos deficitários revistos
(curva A e B) / ∑ dos centros de custos deficitários (curva A e B)) x
100

Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17

-

-

-

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Indicador: Grau de endividamento

44.

Memória de Cálculo: (Valor total de passivos / valor total de ativos) x
100
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
Indicador de Acompanhamento
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: Índice de liquidez geral

45.

Memória de Cálculo: (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) /
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
Unidade: número absoluto

META

Tipo: Maior melhor
Indicador de Acompanhamento

Indicador: Índice de liquidez imediata

46.

Memória de Cálculo: Disponível / Passivo Circulante
Unidade: número absoluto

META

Tipo: Maior melhor

Indicador de Acompanhamento

Indicador: Valor captado
subvenções, editais)

47.

e

recebido

(convênios,

emendas,

Memória de Cálculo: ∑ do valor captado e recebido (convênios,
emendas, subvenções, editais) na competência
Unidade: em %

META

Tipo: Maior melhor
mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
$ 5,6 mi $ 5,1 mi $ 2,8 mi $ 5,9 mi $ 1,7 mi $ 1,7 mi $ 6 mi $ 2,7 mi $ 1,7 mi $ 6 mi
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

RELAÇÃO DE INDICADORES CICLO 2017-18
Indicador: Qtde de eventos realizados com a comunidade

48.

Memória de Cálculo: ∑ de eventos realizados com a comunidade no
período
Unidade: em quantidade

META

Tipo: Maior melhor
Indicador de acompanhamento

Indicador: Ticket médio de doação ($)

49.

Memória de Cálculo: ∑ dos valores doados e recebidos / ∑ de
doadores

Unidade: em valor

META

Tipo: Maior melhor
Indicador de acompanhamento

Indicador: Valor captado e recebido de doações ($)

50.

Memória de Cálculo: ∑ de recursos captados e recebidos na
competência
Unidade: em valor

META

Tipo: Maior melhor

Indicador de acompanhamento
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PORTFÓLIO DE
INICIATIVAS

1º RELATÓRIO DE GESTÃO

PLANOS DE AÇÃO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CICLO 2017-18
A construção dos Planos de Ação que fazem parte do Portfólio de Iniciativas do
HSJD para o Ciclo 2017-18 observou a metodologia conhecida como “5W2H”
(sigla original em inglês).
Em resumo, são 7 perguntas que suportam a construção dos planos de ação que
constam do portfólio do hospital:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

O quê deve ser feito?
Por que deve ser feito?
Quem é responsável pela
ação?
Onde deve ser executado?
Quando deve ser
implementado?
Como deve ser conduzido?
Quanto vai custar a
implementação

Foram construídos 4 Planos de Ação principais constantes do Portfólio de
Iniciativas do HSJD e apresentados nas páginas seguintes, com execução prevista
ao longo de todo o ano de 2017.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

PLANOS DE AÇÃO
Plano de Ação: Qualificação dos profissionais para os processos:
econômico-financeiros, hospitalidade no atendimento e segurança do
paciente.

01.

Líder: Ricardo Caldeira
Data de Início:

01/03/2017

Data de Término:

02/01/2018

Principais Objetivos:
• Capacitar 100% dos colaboradores para conceitos econômicofinanceiros e hospitalidade no atendimento ao público interno e
externo;
• Capacitar 100% dos colaboradores em métricas de segurança do
paciente;
• Capacitar a equipe assistencial na identificação correta do
paciente, cirurgia segura, higiene das mãos, prevenção de queda e
prevenção de lesão por pressão e segurança no tratamento
medicamentoso.

Plano de Ação: Qualificação do atendimento aos clientes do HSJD

Líder: Maria Betânia Pacheco

02.

Data de Início:

02/01/2017

Data de Término:

28/12/2017

Principais Objetivos:
•

Desenvolver e aplicar mensalmente pesquisa de satisfação junto
aos clientes do HSJD, observando as melhores práticas de
mercado, métricas de avaliação a partir da Escala Likert, de forma
a medir a percepção de satisfação do cliente do HSJD com os
serviços prestados pelo hospital.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

PLANOS DE AÇÃO
Plano de Ação: Atrair e fidelizar a comunidade na sustentabilidade
econômico-financeira

03.

Líder: Renato Ferreira

Data de Início:

14/01/2017

Data de Término:

08/10/2017

Principais Objetivos:
• Mobilização para captação de Recursos para pintura da fachada e
corredores dos setores e em eventos do Calendário do HSJD;
• Mobilização para captação de recursos para reforma do Bloco
Obstétrico;
• Desenvolvimento de circuito de Corrida Pela Vida em Divinópolis,
Carmo do Cajuru e Nova Serrana;
• Inauguração do Call Center para mobilização e captação de
recursos de doação para o HSJD.

Plano de Ação: Resgatar a imagem da gestão, assistência, ensino e
pesquisa do HSJD

04.

Líder: Rubens Souza Cabral
Data de Início:

02/01/2017

Data de Término:

29/12/2017

Principais Objetivos:
• Implementar o “Café com a Imprensa” – uma estratégia de
comunicação proativa com representantes da imprensa;
• Estratégia de sensibilização e disseminação do Planejamento
Estratégico para colaboradores;
• Post’s publicitários e comunicação ativa das conquistas do HSJD
• Reunião informativa com os líderes;
• Implementação do “Café com a Superintendência”, uma forma de
canal direto entre colaboradores e a Superintendente do HSJD.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

PROJETOS
ESTRATÉGICOS
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CICLO 2017-18
Até o início do novo ciclo de gestão em set/2016, o HSJD não possuía em sua
cultura organizacional a prática do gerenciamento de projetos. Conceitualmente,
projetos se distinguem de processos por terem prazo de término determinado,
escopo singular e algum risco inerente à sua gestão (por exemplo financeiro ou
tecnológico).

Inspirado nas melhores referências de mercado, o HSJD dá início à prática da
gestão de projetos em seu cotidiano. Foram 4 iniciativas do portfólio classificadas
como projeto em função de suas características, com justificativas, objetivos,
benefícios e escopos apresentados nas próximas páginas.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO
PROJETO ESTRATÉGICO HSJD
01.

Líder:

Gustavo Varela

Data de Início:

22/02/2017

Data de Término:

30/09/2017

JUSTIFICATIVA
•
•

O HSJD não possui uma área de informações para a tomada de
decisão
Baixo nível de confiabilidade no dado, na fonte e no tratamento de
informações

OBJETIVOS
•
•

Identificar e assegurar o acesso a informações (níveis estratégico e
tático) para a tomada de decisões
Instituir uma Política de Segurança de Informação para o HSJD

BENEFÍCIOS
•
•
•

Agilidade na tomada de decisão (níveis estratégico e tático)
Segurança do trato da informação, determinando conceito, perfil e
condições de acesso
Maior confiabilidade dos dados, com validação de procedência,
cálculo e formato de disponibilização

ESCOPO
A estruturação e implementação de painéis de informações estratégicas
para os níveis estratégico e tático do HSJD, bem como seu Corpo Clínico,
objetivando agilidade e segurança no processo de tomada de decisão. Está
contemplado, ainda, como escopo do projeto, a proposição de uma
Política de Segurança da Informação do HSJD.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

REESTRUTURAÇÃO DO
ENSINO DO HSJD
PROJETO ESTRATÉGICO HSJD
02.

Líder:

Eduardo Mattar

Data de Início:

01/02/2017

Data de Término:

30/11/2017

JUSTIFICATIVA
•
•

O HSJD já tentou se credenciar como Hospital de Ensino, sem sucesso
e já teve, internato em parceria com a Universidade de Itaúna;
Os contratos com as instituições de ensino já não são revistos há
algum tempo.

OBJETIVOS
•
•
•

Credenciar o HSJD como Hospital de Ensino - HE I;
Avaliar a viabilidade de se credenciar o HSJD como HE II;
Retomar o internato com a Universidade de Itaúna e Revisar todos os
contratos com as instituições de ensino.

BENEFÍCIOS
•
•
•
•

Habilitação para recebimento de incentivos destinados a hospitais de
ensino;
Definição estratégica da abertura do HSJD para estudantes de
graduação e pós-graduação (qtde vs carreiras profissionais);
Melhorar a assistência com o desenvolvimento de profissionais
preceptores e com os ganhos indiretos da relação prática-ensino;
Estabelecer os parceiros de ensino e pesquisa, respeitando
competências e valores atualmente praticados no mercado.

ESCOPO
Credenciamento do HSJD como Hospital de Ensino - HE I, avaliar sua
viabilidade para se candidatar ao HE II do credenciamento, além de rever
formato e parceiros de ensino e pesquisa do HSJD.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

REESTRUTURAÇÃO DA
ÁREA DE T.I.
PROJETO ESTRATÉGICO HSJD
03.

Líder:

Webert Salvino

Data de Início:

01/10/2016

Data de Término:

05/10/2017

JUSTIFICATIVA
•
•
•

Parque tecnológico defasado e redundância prejudicada;
Maioria dos servidores sem garantia;
Licenciamento Microsoft inadequado.

OBJETIVOS
•
•
•

Expandir as garantias atuais dos servidores;
Renovar os servidores e o parque tecnológico do HSJD;
Prover redundância das informações/sistemas, bem
regularização de licenciamentos.

como a

BENEFÍCIOS
•
•
•
•

Melhor desempenho das estações de trabalho;
Regularização dos softwares utilizados no hospital;
Menor tempo de resposta para manutenção dos servidores;
Garantia da segurança das informações.

ESCOPO
Reestruturação de todo o parque tecnológico do hospital, bem como dos
servidores, retornando maior produtividade aos seus profissionais,
garantindo maior segurança da informação e reduzindo o tempo de parada
dos serviços de TI e substituição de algumas estações de trabalho,
servidores e também a aquisição de novos equipamentos (111
computadores, 147 monitores, 90 nobreaks).
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

REVITALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DO MV

SOUL

PROJETO ESTRATÉGICO HSJD
04.

Líder:

Webert Salvino

Data de Início:

30/09/2016

Data de Término:

30/12/2017

JUSTIFICATIVA
•
•

A versão do MV está defasada;
O MV não é utilizado em plenitude.

OBJETIVOS
•
•
•

Migrar o Sistema de Gestão para o SOUL MV;
Desenhar os processos operacionais e as funcionalidades do sistema;
Ampliar a utilização de módulos e ferramentas.

BENEFÍCIOS
•
•
•
•

Aumento da receita do HSJD;
Saneamento da base de dados;
A padronização das rotinas estabelecidas;
Aumentar a usabilidade do sistema.

ESCOPO
Implantação da versão mais atual do Sistema MV e redesenho dos
processos operacionais de acordo com os padrões do hospital e em
conjunto com as rotinas do sistema.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

COMISSÕES DE
GESTÃO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CICLO 2017-18
As Comissões de Gestão são as mais representativas do Portfólio de Iniciativas do
HSJD. Elas foram criadas a partir de março de 2017. Ao todo, são 12 comissões
atuantes. Diferentemente da organização proposta pela hierarquia organizacional
do HSJD, as Comissões de Gestão trabalham com equipes multidisciplinares, com
participantes fixos e esporádicos, respeitando os objetivos principais e
complementares da comissão, bem como os assuntos trazidos para cada reunião.
Todas as comissões construíram Regimentos Internos próprios, a partir de um
modelo proposto e padronizado para o HSJD, delimitando escopo de atuação,
deveres e atribuições, frequência da reunião e participantes.

Os assuntos que envolvem as comissões são traduzidos em Planos de Ação com
um horizonte mínimo futuro de 3 (três) meses, observada a dinamicidade do
trabalho desta natureza.
Comissões, lideranças e objetivos principais são apresentados nas próximas
páginas.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

COMISSÕES DE GESTÃO
Nome: Comissão Assistencial

01.

Líder: Lucas Lamounier
Frequência de encontro: semanal

Principais Objetivos:
• Cumprir o papel do HSJD em ser referência em alta complexidade
e em urgência e emergência;
• Acompanhar o processo de regulação dos pacientes do SUS,
considerando o perfil adequado para a sustentabilidade
econômico-financeira do HSJD;
• Propor e acompanhar os planos de ação para solucionar gargalos
identificados;
• Acompanhar os indicadores vinculados ao objetivo estratégico
alvo.

Nome: Comissão Comercial e de Receitas Operacionais

02.

Líder: Aureliano Diniz
Frequência de encontro: semanal

Principais Objetivos:
• Analisar tabelas de preços, formação de pacotes e negociar
tabelas junto às operadoras;
• Captar novos clientes;
• Capacitar colaboradores sobre as regras e práticas de contratos
entre o hospital e as operadoras;
• Analisar glosas administrativas e criar planos de ação para sanar
as inconformidades;
• Atualizar constantes das Legislações pertinentes ao faturamento
de contas SUS ou Saúde Suplementar.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

COMISSÕES DE GESTÃO
Nome: Comissão de Contratualização

03.

Líder: Paula Silva
Frequência de encontro: mensal

Principais Objetivos:
•
•
•
•
•

Acompanhar a execução da contratualização, seus indicadores e
metas;
Propor e acompanhar o plano de ação para solucionar gargalos e
problemas identificados na execução do contrato;
Implementar rotina de atualização do CNES;
Controlar a realização de procedimentos de ticket médio/baixo;
Propor junto à Superintendência a contratualização de
procedimentos.

Nome: Comissão de Gestão do Corpo Clínico

04.

Líder: Eduardo Mattar
Frequência de encontro: semanal

Principais Objetivos:
•
•
•
•
•
•

Pactuar indicadores e metas com o Corpo Clínico;
Acompanhar os indicadores e metas pactuadas com o Corpo
Clínico;
Promover as reuniões das clínicas;
Fazer reuniões para realizar negociações com o Corpo Clínico;
Fazer estudos de custos dos serviços;
Propor e acompanhar os planos de ação para solucionar gargalos
identificados.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

COMISSÕES DE GESTÃO
Nome: Comissão de Gestão da Ocupação

05.

Líder: Elis Regina
Frequência de encontro: semanal

Principais Objetivos:
• Acompanhar a abertura e o fechamento de leitos temporários e
definitivos, bem como a sua gestão efetiva de média de
permanência, de urgência e emergência, média e alta
complexidade;
• Cumprir as metas previstas pelo POA vinculados à gestão de
ocupação;
• Garantir que os dados cadastrados no MV estejam em
conformidade com os leitos físicos;
• Comunicar à SEMUSA a disponibilidade efetiva dos leitos físicos.

Nome: Comissão de Infraestrutura e Qualidade do Gasto

06.

Líder: Cristiane Martins
Frequência de encontro: quinzenal

Principais Objetivos:
•
•
•

Acompanhar a execução dos projetos e ações referentes à
infraestrutura, manutenção predial e de equipamentos;
Propor ações para otimização de recursos e qualidade do gasto;
Propor e acompanhar planos de ação para solucionar gargalos e
resolver problemas identificados.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

COMISSÕES DE GESTÃO
Nome: Comissão de Orçamento, Custos e Fluxo de Caixa

07.

Líder: Rogério Siqueira
Frequência de encontro: semanal

Principais Objetivos:
•

Acompanhar a execução orçamentária e revisar o orçamento de
acordo com o calendário institucional;

•

Acompanhar e projetar o fluxo de caixa;

•

Identificar os Centros de Custos deficitários (curvas A e B) e
implementar ações para melhoria nos resultados;

•

Acompanhar a DRE dos Centros de Custos junto aos setores.

Nome: Comissão de Parametrização e Tabelas

08.

Líder: Aureliano Diniz
Frequência de encontro: semanal

Principais Objetivos:
•
•
•
•

Implementar os ajustes necessários nos parâmetros que estejam
impactando na gestão, no faturamento e na assistência;
Estudar e propor ajustes nas tabelas de convênios;
Parametrizar todas as tabelas de fatura e de MatMed;
Parametrizar as regras de faturamento por convênio, vigência de
preços, códigos próprios (procedimentos, MatMed), taxas
agregadas, itens dispensados x itens cobrados, procedimentos
equivalentes.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

COMISSÕES DE GESTÃO
Nome: Comissão de Planejamento, Projetos e Processos

09.

Líder: Gustavo Varela
Frequência de encontro: semanal

Principais Objetivos:
•
•
•

•

10.

Desdobramento e acompanhamento do portfólio de projetos,
planos de ação e das Comissões de Gestão;
Implementação
dos
macroprocessos
definidos
pela
Superintendência do HSJD;
Compilação das informações e apresentação do Encontro de
Avaliação da Estratégia;
Captação e acompanhamento das inconformidades registradas
para os processos definidos e implementados.

Nome: Comissão de Receitas Não Operacionais, Captação de
Recursos e Renegociação de dívidas
Líder: Jomara Alves
Frequência de encontro: semanal
Principais Objetivos:
• Acompanhar as normas e potenciais receitas oriundas do SUS;
• Acompanhar o P.O.A. na parte relacionada aos incentivos;
• Captar recursos por meio de convênios, editais, emendas e
doações;
• Captar recursos indiretos por meio de incentivos tributários e
subvenções;
• Renegociar dívidas de empréstimos;
• Viabilizar a Certidão Positiva com efeito de Negativa - CND e
Certidão de Regularidade Fiscal – CRF.
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COMISSÕES DE GESTÃO
Nome: Comissão Gestora

11.

Líder: Elis Regina
Frequência de encontro: semanal

Principais Objetivos:
•

Cumprir metas orçamentárias;

•

Gerar resultado operacional equilibrado;

•

Viabilizar a geração de caixa para sustentabilidade da estratégia da
gestão;

•

Aumentar a produtividade e otimizar recursos;

•

Resgatar a imagem da gestão, assistência, ensino e pesquisa do
HSJD.

Nome: Comissão Gestora Ampliada

12.

Líder: Gustavo Varela
Frequência de encontro: mensal

Principais Objetivos:
•

Monitorar a execução da estratégia do HSJD para o Ciclo 2017;

•

Solucionar as inconformidades registradas para os processos
definidos e implementados, bem como referentes aos
apontamentos das análises críticas das reuniões de avaliação e
monitoramento da estratégia;

•

Cumprir metas orçamentárias;

•

Qualificar o atendimento aos clientes.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

GESTÃO
ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA
A Gestão Administrativa e Financeira do HSJD passa por profundas mudanças, a
começar pela estrutura organizacional, com a chegada de novas lideranças com
a experiência necessária de mercado para implementar as mudanças necessárias
nestas áreas.
A presente seção destaca algumas das principais entregas no período
correspondente a este relatório. Quanto à Gestão de Controladoria, destaque
para a implementação de Fluxo de Caixa, Planejamento Orçamentário, revisão
de Centros de Custos e Plano de Contas do hospital.
Na parte administrativa, destaque para um volume significativo de
renegociações dos principais contratos do hospital, implementação da
metodologia de Análise de Custo Total (TCO) e revitalização de fachadas, pintura
e correção de estrutura em todos os quartos destinados à Saúde Suplementar.
Além disso, o HSJD tem revisto diversos contratos e prestações de contas, a ser
apresentado à Comissão Interventiva quando da conclusão dos levantamentos
em curso.
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REVISÃO DOS CENTROS DE
CUSTOS E PLANO DE CONTAS
Centro de Custos
Reestruturação 2017

Os Centros de Custos do HSJD não
haviam sido revisitados desde a sua
fundação.

28/12/2016
Cod.

Neste trabalho, a Comissão de
Orçamento, Custos e Fluxo de Caixa
avaliou a totalidade dos Centros de
Custos existentes, reorganizando-os
em conformidade com a nova
Estrutura Organizacional do hospital.

Clas.

Tipo

115

Superintendência

2

AD

120
97
56
2

Assessorias
Diretorias Clínica e Técnica e Comissões
Escola de Enfermagem
Gerência Assistencial
Gerência Administrativa

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

AD
AP
P
AP
AD

Gerência de Tecnologia da Informação
Gerência de Controladoria
Gerência de Pessoas
Gerência de SADT
Temporário

2.6
2.7
2.8
2.9

AP
AD
AD
AD

32
36
48
Novo

Legenda

Como resultado final, o HSJD passou
a contar com 113 Centros de Custos
(29 a menor que em sua formação
original).

Centro de Custo

P
AD
AP
T
O

Descrição
Centro de Custo Produtivo
Centro de Custo Administrativo
Centro de Custo de Apoio
Centro de Custo de Terceiros
Centro de Custo de Outros

Imagem ilustrativa: Revisão dos Centros
Além dos Centros de Custos, foram
de Custos. Imagem Ilustrativa
revistas também todas as contas de
custos e grupos de contas, observadas as devidas amarrações com as contas
contábeis.

A respeito das Contas Contábeis, o HSJD fazia uso do Plano de Contas
padronizado pela ANS, em razão do histórico com o São João de Deus Saúde. A
revisão realizada, que passou a vigorar desde o início do exercício de 2017, não
somente contribuiu para uma organização mais adequada às características de
um hospital, como também reduziu o número de contas de 7.899 para 3.186.
Este trabalho foi fundamental para que o HSJD voltasse a trabalhar com um
orçamento institucional.
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FLUXO DE CAIXA
Ainda que em grande dificuldade financeira, o HSJD não possuía um Fluxo de
Caixa que permitisse a consulta diária da movimentação de entrada e saída
de recursos financeiros do hospital.
Uma das primeiras ações deste novo ciclo de gestão foi a instituição de um
Fluxo de Caixa tanto para a observância diária e a contento da movimentação
financeira do hospital, quanto para projeções a curto e médio prazo.

Pela urgência e necessidade, foi elaborado um controle manual de Fluxo de
Caixa. Encontra-se em execução o estudo para migração do fluxo manual
para o módulo de Fluxo de Caixa existente no sistema MV 2.000, o Sistema
de Gestão Hospitalar adotado pelo HSJD.

Fluxo de Caixa
Consolidado 2017

Realizado
jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

mai/17

8.814.755

9.799.724

9.424.903

10.943.925

9.244.968

4.740.796
4.073.959

7.497.835
2.301.889

6.415.307
3.009.596

7.388.596
3.555.329

8.007.885
1.237.082

A - Subtotal Recebimentos:

8.814.755

9.799.724

9.424.903

10.943.925

9.244.968

B - Saldo anterior (D-1):

1.380.674

650.472

1.760.401

706.112

2.743.036

C - Novo Saldo (A + B):

10.195.429

10.450.196

11.185.303

11.650.037

11.988.004

9.536.457
3.201.352
5.076.612
1.117.512
140.981
8.500

8.681.339
3.611.023
3.795.840
1.119.762
154.716
8.456

10.358.118
2.953.215
5.583.105
1.725.709
96.088
121.074

8.691.280
2.355.792
5.081.845
1.244.576
9.067
215.720

11.525.786
2.446.926
6.258.160
2.660.236
160.464
305.085

9.544.957

8.689.795

10.479.192

8.907.001

11.830.871

650.472

1.760.401

706.112

2.743.036

157.133

(+) Receitas
(+) Receitas Operacionais
(+) Receitas Não Operacionais

(-) Despesas
(-) Despesas Variáveis
(-) Despesas Fixas
(-) Despesas Financeiras
(-) Despesas Tributárias
(-) Investimentos
D - Subtotal Pagamentos
E - Saldo atual (C - D):

Imagem ilustrativa do Fluxo de Caixa implementado junto à Coordenação
Financeira do HSJD, em operação desde o início da nova Gestão
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PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO 2017
Na etapa de diagnóstico, a equipe da nova gestão não havia identificado a
rotina de orçamentação anual. As revisões de Centros de Custos, Grupos de
Contas, Contas de Custo e Plano de Contas Contábeis permitiram instituir
esta importante prática de gestão, resultando na proposição do
Planejamento Orçamentário para 2017, culminando em uma análise de
viabilidade econômica do HSJD.
O planejamento orçamentário para 2017 foi realizado a despeito de um
conjunto crítico de fatores, como por exemplo a ausência de série histórica, a
ausência de sistema próprio ou módulo orçamentário para tratamento
sistêmico das informações, além do paralelismo de ações e iniciativas que
impactariam direta ou indiretamente no planejamento orçamentário (como
por exemplo negociações com fornecedores, Corpo Clínico, parametrização e
tabelas, recursos de incentivos).
Os indicadores de gestão econômico-financeira confirmam a tendência de
recuperação do HSJD, bem como a 1ª versão do planejamento orçamentário
para 2017, demonstrando tendência de equilíbrio econômico a partir de
out/17.

Imagem ilustrativa do Painel de Informações construído para
a visualização do Orçamento 2017
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SANEAMENTO DE CONTAS
CONTÁBEIS DE GLOSA
O HSJD possuía registrado o valor total de R$ 6.084.427,11 referentes a
glosas praticadas por operadoras de saúde acumuladas até 31/12/2016,
discriminados nas contas contábeis abaixo:

(+) Glosas em Análise, Valor:
(+) Glosas em Recurso, Valor:
(+) Total, Valor:
(-) Prov. para Perdas Sobre Crédito:

R$ 4.127.352,34
R$ 1.957.074,77
R$ 6.084.427,11
R$ 6.084.427,11

Considerando o tamanho do esforço em mobilização e aumento de equipe
para praticar uma análise retroativa de glosas paciente a paciente que datam
de um período entre 2006 e 2014, considerando ainda que o módulo de
Auditoria de Contas no Sistema de Gestão do HSJD não era integralmente
alimentado anteriormente à criação do setor de Análise de Contas, causando
dificuldade de recuperação de dados para o período acima, foi então
realizado o saneamento e a baixa contábil dos valores de glosa até dez/14
dentro do exercício de 2016 (ação que já havia sido orientada pelos auditores
externos).
A baixa contábil não impactou no resultado patrimonial do HSJD, uma vez
que os valores de glosas estão lançados como provisão de perdas. Por outro
lado, os saldos em conta passaram a ser coerentes com a realidade do HSJD e
do setor de Análise de Contas.
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INDICADORES DE GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Despesa Operacional vs Receita Operacional
(%)
154,84%
142,46%

set/16

out/16

nov/16
Realizado

Projetado:
Realizado:
Variação (%):

141,1%

140,38%

jan/17
135,9%
130%
-5,9%

107,68% 130,0%

dez/16

jan/17

Projetado

fev/17
146,0%
141,1%
-4,9%

fev/17

136,0%
126,2%

mar/17

abr/17

Linear (Realizado)

mar/17
127,2%
126,2%
-1%

abr/17
135,9%
136%
+0,1

O comparativo entre as despesas operacionais versus receitas operacionais
evidencia uma tendência favorável para o HSJD. Observadas as projeções
realizadas para 2017, o percentual resultante da razão entre despesas e receitas
operacionais realizadas foi inferior ao projetado em praticamente todo o
período apurado (entre jan/17 e abr/17).

Desta forma, ainda que o resultado demonstre despesas operacionais maiores
que as receitas operacionais, a tendência é favorável na medida em que a
diferença entre despesas e receitas tende a ser cada vez menor.
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INDICADORES DE GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Faturamento do HSJD
8.000.000

5.218.832

6.804.370

5.758.806

6.000.000

4.208.425
3.747.585

3.427.303

4.000.000
2.000.000

-

7.448.235

2.011.221

1.791.529

3.870.764
2.933.605

3.239.810

set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17
SS

Projetado:
Realizado:
Variação ($):
Variação (%):

jan/17
6.335.585
6.804.370
+468.785
+9,9%

SUS

fev/17
5.557.266
6.216.352
+659.086
+8,2%

TOTAL

mar/17
6.747.297
7.381.201
+633.904
+8,8%

abr/17
6.258.249
7.448.235
+1.189.986
+17,4%

O faturamento do HSJD tem crescido continuamente desde o início do novo
ciclo de gestão tanto no faturamento SUS quanto no faturamento da Saúde
Suplementar. A tabela acima demonstra um desempenho superior às projeções
iniciais para todo o 1º quadrimestre de 2017.
•

•
•

A produção total faturada em abr/17 é superior à de set/16 em
R$2.229.403 (ou 43%);
A produção SUS faturada em abr/17 é superior à de set/16 em R$ 781.122
(ou 15%);
A produção da Saúde Suplementar em abr/17 é superior à de set/16 em
R$1.448.281 (ou 28%).
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INDICADORES DE GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Despesa Operacional vs Receita Operacional +
Incentivos (%)
104%

113%

69%

set/16

out/16

85%

nov/16
Realizado

Projetado:
Realizado:
Variação (%):

95,0%

jan/17
94,7%
80,7%
-14%

dez/16

85,9%

92,0%

80,7%

jan/17

fev/17

mar/17

Projetado

Linear (Realizado)

fev/17
97,5%
95%
-2,5%

mar/17
69,4%
85,9%
+16,5%

abr/17

abr/17
74,8%
92%
+17,2%

Este gráfico compara a razão entre Despesas Operacionais e Receitas
Operacionais, acrescendo nesta última incentivos de qualquer natureza, além
do ressarcimento do município em virtude do delay de repasse do
financiamento MAC.
A variação dos resultados projetados vs realizados é condizente com a
irregularidade e constantes atrasos no repasse de incentivos estaduais, como
por exemplo Rede Resposta (R$ 400.000,00/mês) e Resolução Estadual
4.944/15 (R$ 1.432.000,00/mês).
A projeção orçamentária contemplava também o repasse de parcela
excepcional de ProHosp no valor de R$ 1.056.062,38 prevista pela Resolução
5508/16, complemento da Rede Cegonha estadual (R$ 51.465,26), além do
ressarcimento em parcela única do delay referente ao repasse do MAC.
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INDICADORES DE GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Captação de Incentivos + Delay MAC
6.000.000
5.000.000

4.152.642

4.000.000

3.463.180

3.019.363

3.559.768

3.000.000
2.000.000
1.000.000
jan/17

fev/17

mar/17

Meta Captação

Projetado:
Realizado:
Variação ($):
Variação (%):

jan/17
2.759.955
4.152.462
+1.392.687
+50,46%

fev/17
2.759.955
3.019.363
+259.408
+9,40%

abr/17

Captado

mar/17
5.263.955
3.463.180
-2.160.775
-38,42%

abr/17
5.177.440
3.559.768
-1.557.672
-30,44%

O bom desempenho de recursos de incentivos captados em jan/17 é decorrente
de recebimentos em atraso, como a parcela da Resolução Estadual 4.944/15 de
R$ 1.432.000,00 prevista para dez/16 e depositada em jan/17. Para os meses de
mar/17 e abr/17, o comparativo entre valores projetados versus realizados
demonstra resultados realizados sempre inferiores aos planejados para o
orçamento 2017 do HSJD.
O reflexo do não-recebimento nos termos do planejado orçamentariamente
somente não foi maior em razão do bom desempenho das Receitas
Operacionais, demonstradas a seguir.
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INDICADORES DE GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Receitas Operacionais vs Receitas Não
Operacionais
11.008.003
10.957.011
10.844.381

9.235.715

6.804.369

4.152.642

3.463.180

fev/17
R.O.

R.N.O. (em %)

7.381.201

3.019.363

jan/17

R.O. (em %)

7.448.235

6.216.353

jan/17
62,1%
37,9%

mar/17
R.N.O.

fev/17
67,3%
32,7%

3.559.768
abr/17

Total

mar/17
68,1%
31,9%

abr/17
67,7%
32,3%

O gráfico acima demonstra a razão entre as Receitas Operacionais comparadas
às Receitas Não Operacionais referentes a incentivos federais, estaduais e
municipais.
O resultado aponta uma média para o 1º quadrimestre de 33,7% de Receitas
Não Operacionais oriundas de incentivos, o que torna o HSJD frágil quando da
ocorrência de atraso no repasse de recursos desta natureza.
O crescimento das Receitas Operacionais demonstradas neste relatório
apontam para uma diminuição do percentual de Receitas Não Operacionais
referentes a incentivos.
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INDICADORES DE GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Receitas vs Despesas Operacionais
10.957.011

9.235.715

10.844.381

11.008.003

8.845.850

8.773.693

9.313.458

10.131.341

jan/17

fev/17

mar/17

Receitas Líquidas

abr/17

Despesas Operacionais

EBITDA
19,27%
7,52%
jan/17

32,01%

fev/17

5,34%

14,12%

Realizado:
Variação (%):

jan/17
7,52%
19,27%
+11,75%

7,96%

mar/17

Realizado

Projetado:

26,53%

5,00%

fev/17
5,34%
5,00%
-0,34%

abr/17

19,66%
11,85%
acumulado

Orçado

mar/17
32,01%
14,12%
-17,89%

abr/17
26,53%
7,96%
-18,70%

acumulado
19,66%
11,85%
-7,81%

No comparativo entre as Receitas Líquidas do HSJD e o total de suas Despesas
Operacionais, observa-se que o saldo mantem-se de forma positiva em todo o
1º quadrimestre.
O bom desempenho para o período é percebido no resultado do EBITDA, que
apresenta um percentual de 11,85% no acumulado do 1º quadrimestre – uma
melhora no desempenho bastante significativo se comparado ao mercado. A
variação em 7,81% a menor que os números projetados para o período se
devem principalmente ao não repasse de recursos de incentivos projetados pelo
período, como demonstrado nas páginas 70 e 71. O impacto só não foi maior
em razão do bom desempenho das Receitas Operacionais no mesmo período.
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BALANCETES CONTÁBEIS DE
SET/16 A ABR/17
set/16
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de
caixa
Recursos vinculados
Contas a receber de
Clientes
Estoques
Alugueis
Adiantamentos
Despesas antecipadas
Outros
NÃO CIRCULANTE
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangíveis
PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e
sociais
Obrigações tributárias
Adiantamento de clientes
Convênios
Ressarcimento ao SUS
Débitos a pagar vinculados
Outros circulantes
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e
sociais
Obrigações tributárias
Adiantamento de clientes
Provisão para perdas e
contingencias
Receita diferida
Outros não circulantes
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Reserva de reavaliação
Déficit acumulado

out/16

nov/16

dez/16

jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

63.553
22.253

62.240
21.256

56.638
16.061

57.908
17.646

59.503
20.295

61.161
22.240

59.464
20.852

60.593
22.036

415
4.459

1.727
3.846

673
1.469

1.748
883

1.094
974

3.544
1.024

1.347
912

3.314
919

14.281
2.276
38
698
13
73
41.300
756
40.538
6
63.550
79.139
1.999
33.594

12.652
1.930
38
980
11
73
40.984
763
40.215
6
62.240
76.088
2.026
32.996

10.840
2.047
38
909
8
76
40.577
741
39.831
5
56.638
72.307
2.053
33.498

11.301
14.327
2.373
2.057
38
39
1.221
943
5
750
76
111
40.262
39.208
737
39.519
39.203
5
5
57.908
59.503
76.092
76.841
5.214 5.301
34.868 36.972

13.143
2.403
18
1.244
747
116
38.921

14.052
2.532
13
1.083
776
137
38.611

13.345
2.406
14
1.140
774
126
38.556

38.915
6
61.161
79.146
5.333
38.566

38.606
5
59.464
77.609
4.765
37.128

38.549
7

27.045
5.055
4.328
1.457
1.075
3.048
1.538
59.207
33.353
3.226

26.799
5.184
2.699
1.467
1.035
2.399
1.483
58.623
33.171
3.225

26.734
5.143
1.359
1.007
1.036
1.478
58.396
32.987
3.274

25.703 12.352
5.296 18.810
1.486 2.353
1.016
1.053
1.036
1.474
57.163
56.852
33.798
33.609
3.266
3.593

12.873
18.967
2.400
1.007

12.934
19.531
2.251
1.000

13.461
20.200
1.899
1.002

56.568
33.417
3.580

56.215
33.221
3.554

56.758
33.503
3.527

5.466
4.107
1.963

5.393
4.102
1.963

5.369
4.106
1.979

5.329
4.099
1.996

3.300
6.119
1.996

3.253
6.151
1.996

3.245
6.093
1.996

3.700
5.566
1.996

6.262
448
4.381
(74.796)
6.534
8.252
(89.582)

6.027
424
4.317
(72.471)
6.534
8.252
(87.257)

6.027
400
4.252
(74.065)
6.534
8.252
(88.851)

4.112
376
4.188
(75.348)
6.534
7.482
(89.365)

4.112
4.123

4.112
4.059

4.112
3.994

4.537
3.930

(74.190)
6.534
7.418
(88.142)

(74.553)
6.534
7.354
(88.442)

60.593
78.650
4.794
37.295

(74.361) (74.815)
6.534
6.534
7.290 72 7.226
(88.185) (88.575)

1º RELATÓRIO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE
RESULTADOS SET/16 A ABR/17
DRE (por mês)
Prestação de serviços
hospitalares
Subvenções e Doações
Outras Receitas
Receita
Custo dos serviços
prestados
Superávit Bruto
Provisões para perdas
Despesas tributárias
Eventos indenizáveis /
Ressarcimento ao SUS
Depreciações e
amortizações
Outras despesas
administrativas
EBTIDA
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado do período

DRE (acumulado)
Prestação de serviços
hospitalares
Subvenções e Doações
Outras Receitas
Receita
Custo dos serviços
prestados
Superávit Bruto
Provisões para perdas
Despesas tributárias
Eventos indenizáveis /
Ressarcimento ao SUS
Depreciações e
amortizações
Outras despesas
administrativas
EBTIDA
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado do período

set/16

out/16 nov/16 dez/16

jan/17

fev/17

mar/17 abr/17

5.219
1.522
415
7.156

5.464
5.005
740
11.210

5.810
1.642
397
7.849

5.759
1.200
371
7.331

6.804
4.038
114
10.957

6.216
2.757
262
9.236

7.381
3.183
280
10.844

7.448
3.539
21
11.008

(8.091)
(935)
762
-

(7.629)
3.581
552
-

(7.569)
281
272
-

(8.348)
(1.017)
3.146
-

(7.910)
3.047

(8.084)
1.152
-

(8.337)
2.507
-

(8.953)
2.055
(425)
-

1

40

0

(1)

(322)

(322)

(322)

(322)

(326)

(326)

(322)

(322)

(613)

(368)

(654)

(431)

(428)
(925)
102
(1.214)
(2.037)

(422)
3.425
136
(1.236)
2.325

(537)
(307)
46
(1.333)
(1.594)

(676)
1.130
56
(2.469)
(1.283)

2.112
59
(1.013)
1.158

462
34
(861)
(366)

1.531
47
(1.387)
191

877
28
(1.358)
(453)

set/16

out/16 nov/16 dez/16

jan/17

fev/17

mar/17 abr/17

56.818
11.989
2.986
71.793

62.283
16.994
3.726
83.003

68.093
18.636
4.123
90.852

73.852
19.837
4.494
98.183

6.804
4.038
114
10.957

13.021
6.795
377
20.193

(70.468)
1.325
2.802
-

(78.097)
4.906
3.354
-

(85.665)
5.187
3.626
-

(94.013)
4.170
6.772
-

(7.910)
3.047

(15.994)
4.198

285

326

326

325

(322)

(644)

(966)

(1.289)

(3.001)

(3.326)

(3.649)

(3.971)

(613)

(981)

(1.635)

(2.066)

(6.507)
(5.094)
1.461
(10.658)
(14.291)

(6.929)
(1.669)
1.598
(11.894)
(11.966)

(7.466)
(1.976)
1.644
(13.227)
(13.560)

(8.142)
(847)
1.700
(15.696)
(14.843)

2.112
59
(1.013)
1.158

2.574
93
(1.874)
793

4.105
139
(3.261)
983

4.982
167
(4.618)
530
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20.402
9.979
657
31.037

27.850
13.518
677
42.045

(24.331) (33.285)
6.706
8.760
(425)

1º RELATÓRIO DE GESTÃO

LEVANTAMENTO DE
JUROS E ENCARGOS PAGOS
Não obstante a evidente recuperação do HSJD – como demonstram os dados
deste Relatório de Gestão, sua gestão financeira é realizada com grandes
desafios.

A tabela abaixo demonstra, na sequência, pagamentos realizados de juros por
atraso no pagamento do empréstimo junto à CEF, juros de empréstimos frente à
Unimed e encargos sobre adiantamentos solicitados para aquela operadora de
saúde, juros pagos por atraso de pagamento sobre FGTS, INSS, IRRF e PIS
incidentes sobre a folha de pessoal.
Para o período apresentado, o HSJD já desembolsou R$ 561.600,86 (quinhentos
e sessenta e um mil, seiscentos reais e oitenta e seis centavos) referentes a
juros e encargos, o que representa uma média de R$ 70.200,11 (setenta mil,
duzentos reais e onze centavos) para o mesmo período.
Esse valor alcança o montante de R$ 1.508.447,83 (hum milhão, quinhentos e
oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais, oitenta e três centavos) ao ano
quando somados os empréstimos em aberto junto à Unimed, ou R$ 188.555,98
(cento e noventa e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e
oito centavos) ao mês.

out/16 nov/16 dez/16

jan/17

fev/17 mar/17 abr/17 mai/17

Total no Média no
Período Período

Juros - Atraso pgto empréstimo
- CEF

-

13.455

16.305

14.723

14.402

13.530

15.297

14.859

102.571

12.821

Juros de empréstimo e
encargos sobre adiantamento UNIMED

86.012

52.014

41.046

30.663

38.675

33.027

40.397

40.350

362.183

45.273

Juros pagos por atraso de pgto
sobre FGTS, INSS e PIS - Folha
de Pessoal

-

-

-

-

11.251

-

56.228

29.368

96.847

12.106

Total de (Juros)

86.012

65.470

57.351

45.386

64.328

46.557 111.921

84.577

561.601

70.200

Empréstimo pago à Unimed
para o período

50.000

50.000

50.000

50.000 162.500 162.500 162.500 162.500

850.000

106.250

95.386 238.079 209.057 330.649 276.445 1.508.448

188.556

Subtotal (com empréstimo
136.012 115.470 107.351
da Unimed)
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

RESSARCIMENTO DO
DELAY NO REPASSE MAC
A partir da produção faturada para o SUS no mês de competência nov/2016, foi
realizada uma análise do cronograma de repasse dos recursos de financiamento
de Média e Alta Complexidade (MAC), repassados fundo a fundo até o Município
de Divinópolis, que por sua vez transfere o recurso para o HSJD.
Esta análise, como demonstra o resumo abaixo, confirmou um atraso em torno
de 60 dias no repasse do recurso por parte do Município ao HSJD .

Estudo de Caso sobre o delay no Repasse MAC

Confirmado a análise junto ao Município de Divinópolis, foi firmado um Termo de
Acordo Extrajudicial, com interveniência do Ministério Público de Minas Gerais e
a Secretaria Estadual de Saúde, no valor total de R$ 4.440.027,98 (quatro
milhões, quatrocentos e quarenta mil, vinte e sete reais e noventa e oito
centavos), valor este embasado na produção do HSJD em mar/17, a ser
repassado nas seguintes condições:
•
•
•

1ª parcela de R$ 528.000,00, paga em abr/17;
8 (oito) parcelas de R$ 264.243,94, a partir de mai/17;
R$ 1.798.076,50 em parcela única, quando o Governo do Estado de Minas
Gerais depositar para o Município de Divinópolis os valores previstos nas
Resoluções 5.559/16 e 5.568/16.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INFRAESTRUTURA PREDIAL &
ENGENHARIA CLÍNICA
No que diz respeito à infraestrutura predial, o HSJD conta com uma área de
aproximadamente 28.000 m2. Em razão do hospital ter ficado vários meses
sem manutenção em suas instalações, houve um grande números de
solicitações de atendimento no período da nova gestão.
As principais ações implementadas foram:
• Limpeza e manutenção de todos os ar condicionados dos quartos
destinados a pacientes de convênio e CTI, cujas manutenções não
haviam sido realizadas nos últimos 6 anos;
• Pintura e correção de estrutura de todos os quartos destinados a
pacientes de convênio (em fase final em função da liberação de leitos);
• Revitalização dos corredores nos setores de convênio, Maternidade e
Pediatria;
• Elaboração de projeto para revitalização do Bloco Cirúrgico (1ª fase, em
processo de aprovação);
• Elaboração de projeto da Nova UTI Neonatal (em fase contratação);
• Elaboração do projeto e Implantação da 1ª. Fase da Sala Vermelha;
• Adequação de layouts para favorecer a integração e gestão das equipes;
• Reforma de parte da fachada do Hospital;
• Reforma e reorganização da sala de OPME (em andamento);
• Reorganização do almoxarifado em estantes.

Fachada antes da revitalização

Fachada após a revitalização
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INFRAESTRUTURA PREDIAL &
ENGENHARIA CLÍNICA

ANTES - Estacionamento sem cobertura e
piso irregular

DEPOIS - Estacionamento com cobertura
e pavimentação para 36 vagas

ANTES – Hall principal do HSJD

DEPOIS – Hall principal do HSJD
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INFRAESTRUTURA PREDIAL &
ENGENHARIA CLÍNICA

ANTES – Piso de corredor do HSJD

DEPOIS – Piso de corredor do HSJD após
tratamento

ANTES – Teto do banheiro do CTI

DEPOIS – Teto do banheiro do CTI
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INFRAESTRUTURA PREDIAL &
ENGENHARIA CLÍNICA

DEPOIS – Foto de carrinho de refeição
reorganizado

ENGENHARIA CLÍNICA
Esta área tem como responsabilidade a manutenção preventiva e corretiva
dos equipamentos, gerenciamento dos serviços técnicos de aferição e
acompanhamento das manutenções preventivas e corretivas de contratos
terceirizados.
O HSJD conta com um parque de 857 equipamentos, sendo 540 cobertos por
contrato de manutenção preventiva e corretiva, pois referem-se a
equipamentos para manutenção da vida. Os demais equipamentos são
mantidos por sua equipe própria e por meio de terceiros para as
manutenções corretiva.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

GESTÃO DE SUPRIMENTOS
COMPRAS
Com um volume de compras anual de aproximadamente R$ 24,5 milhões entre
materiais, medicamentos, equipamentos e serviços, o HSJD conta com um alto
índice de compras pontuais, o que representava perda do poder de negociação
pelo volume transacionado.
As principais ações implementadas no período correspondente ao 1º Relatório
de Gestão foram:
•

Implantação da
metodologia de realização
de contratos para
aquisições rotineiras;

•

Implantação da
metodologia de Análise de
Custo Total (TCO);
•

•

Redução acumulada
de mar/17 a mai/17:
R$ 1.1 mi;

•

Desenvolvimento de
materiais alternativos para
redução de custo;
Redução acumulada de mar/17 a mai/17: R$ 1.1 mi;

•

Desenvolvimento de materiais alternativos para redução de custo;

•

Redução de itens estoque de materiais de escritório (de 140 para 100
itens).
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

GESTÃO DE SUPRIMENTOS
OPME
Esta área é responsável por garantir a disponibilidade dos OPME’s aos
pacientes em cirurgia, conforme autorizações concedidas pelo SUS e Saúde
Suplementar.
Foi constatada a inexistência de negociações por volume de forma a garantir
as melhores condições de fornecimento para o HSJD.

As principais ações implementadas no período correspondente ao 1º
Relatório de Gestão foram:
•

GE:
•
•
•

•

Contrato negociado com a GE Hospitalar para fornecimento de
material para neurocirurgia, cuja redução anual projetada é de
R$70 mil;
Negociação, em comodato, de fornecimento de um microscópio
da GE para neurocirurgia, no valor de R$ 320 mil;
Renegociação de dívida de R$118 mil com o fornecedor GE para
pagamento em 20 parcelas, sem juros e multa.

Biotronik:
• Renegociação de dívida no valor de R$ 3.3 milhões com o
fornecedor Biotronik para pagamento em até 2021, parcelado
sem juros e multa;
• Contrato negociado com a Biotronik para fornecimento de
marcapassos, cuja redução anual estimada é de R$ 249,6 mil.
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PRINCIPAIS NEGOCIAÇÕES
NEGOCIAÇÕES DE CONTRATOS
Fornecedor

Valor Ano
2016

Objeto

Biotronik

Fornecimento de Marcapasso

Fresenius

Fornecimento de Soro

Construtora Reino Obra Sala Vermelha

Valor Ano
Redução
Negociado

2.073.600

1.824.000

12%

955.724

899.094

6%

579.920

467.987

19%

Jhonatan Moises

Descartáveis, Papel Higiênico e Papel
Toalha

439.044

362.789

17%

Algar Telecom

Telefonia Móvel e Fixa

168.000

114.000

32%

Gráfica PHS

Itens Gráficos

119.080

100.065

16%

Deltamed

Fornecimento de caixas de hemodiálise

48.000

40.000

17%

A Pontual

Dedetização

22.020

18.000

18%

Tec Vida

Gelfoan

15.600

12.600

19%

4.420.987

3.838.535

18%

Total

NEGOCIAÇÕES DE DÍVIDAS
Fornecedor

Biotronik

Objeto

Fornecimento de
Marcapasso

Valor Ano
2016

Condição Negociada

- Isenção de juros e multa
- Parcelamento em 54 meses a partir de jul/17, até 2021
3.300.000 - 2017: R$ 20mil/mês, a partir de jul/17
- 2018: R$ 40mil/mês
- 2019|2020|2021: R$ 75mil/mês

GE Hospitalar

OPME

- Isenção de juros e multa (inclui despesas de cartório)
- 20 parcelas;
118.614 - Início do pagamento em jun/17;
- Comodato de microscópio para neurocirurgia no valor
de R$ 320 mil

Estilo
Telemarketing

Agência Call
Center

224.000 - Isenção de multa por rescisão antecipada
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

HOTELARIA
HIGIENIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Esta área é responsável pela gestão do enxoval utilizado pelos pacientes, bem
como pela garantia da higienização adequada, seguindo as orientações da
vigilância sanitária e controle de infecção hospitalar. Até dez/16 percebia-se a
falta constante de enxoval pela falta de gerenciamento das trocas e consumo dos
setores.
Alguns exemplos de ações implementadas no período correspondente ao 1º
Relatório de Gestão foram:

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Implantação de novo contrato para
clientes na internação;
Implantação do serviço de frigobar com
comercialização de produtos;
Implantação de gestão de TV´s;
Revisão das rotinas e definição de
metas
de
consumo
conforme
benchmarking;

Frigobar com produtos comercializáveis

Redução do consumo de enxoval por paciente/dia de 10% que gera uma
economia/ano estimada de R$ 207.800,00;
Implantação da Nova Hotelaria para convênios: apresentação do quarto e
enxoval diferenciados, amenities, gestão do frigobar;
Implantação de novas rotinas de limpeza(terminal e concorrente) e
adequação dos químicos utilizados;
Implantação da Central de Distribuição de Material de Limpeza o que
possibilitou uma economia de R$ 15.000,00/ano.
Melhoria da rotina de limpeza das salas cirúrgicas com redução de tempos
para entrada de novo procedimento;
Investimento em 02 (dois) carrinhos para camareira R$ 3.140.00;
Otimização do uso do enxoval: adequação do par estoque e peças.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

HOTELARIA
HIGIENIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

ANTES – Apresentação de quarto

DEPOIS – Apresentação de quarto

ANTES – Carrinho para Camareira

DEPOIS – Carrinho para Camareira
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

HOTELARIA
Serviço de Nutrição e Dietética - SND
•
•
•

Fornecimento de 1.200 refeições/dia para pacientes (desjejum, lanche,
almoço e ceia);
Fornecimento de 800 refeições/dia para colaboradores (desjejum,
lanche, almoço e ceia);
Implantação de novo fornecimento de refeições para convênio.

ANTES – Serviço de desjejum

DEPOIS – Serviço de desjejum

ANTES – Refeição

DEPOIS – Refeição
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INDICADORES DE GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Valor de Economia Gerada por Negociação com
Fornecedores (%)
16,55%

20,00%
15,00%

800.000
600.000

10,03%
11,26%

10,00%

400.000

5,00%

200.000

0,00%

mar/17

abr/17
Valor ($)

Projetado:
Realizado:
Variação (%):

mai/17
Realizado (%)

mar/17
8,00%
10,03%
+2,03%

abr/17
8,00%
16,55%
+8,55%

mai/17
8,00%
11,26%
+3,26%

A instituição do indicador de Valor de Economia Gerada por Negociação com
Fornecedores e, consequentemente, instrumento de mensuração e controle das
negociações realizadas permitiu demonstrar o relevante desempenho da equipe
de compras do HSJD.
As maiores negociações envolveram descartáveis, material gráfico, contrato de
medicamento oncológico, materiais biomédicos e OPME.
Desde o período de início de registro da economia gerada por negociação, o
valor acumulado gira em torno de R$ 1.107.000,00 (hum milhão, centro e sete
mil reais).
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INDICADORES DE GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Ticket Médio da Receita por Paciente-Dia (em $)
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

641,06

622,93
501,53

550,45
463,18

6.455

5.816

6.781

590,26

7.632

601,86

6.773

7.317

612,80

7.641

7.489

700,00
600,00
500,00
400,00
300,00

200,00
100,00
0,00
set/16

out/16

nov/16

dez/16

jan/17

Realizado Ticket Médio

Projetado:
Realizado:
Variação ($):
Variação (%):

jan/17
504,10
622,93
+118,83
+23,57%

fev/17
546,11
590,26
+44,15
+8,08%

fev/17

mar/17

abr/17

PC+HD

mar/17
550,89
601,86
+50,97
+9,25%

abr/17
560,95
612,80
+51,85
+9,24%

O bom desempenho de set/16 é reflexo de um mutirão de faturamento
realizado no mês anterior somado ao baixo número de pacientes-dia para o
período.
De out/16 em diante, o gráfico evidencia uma retomada de crescimento do
Ticket Médio da Receita por Paciente-Dia, superando em todos os meses a
projeção realizada para o período.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INDICADORES DE GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Participação da Saúde Suplementar na
Produção do HSJD em Paciente-Dia (%)
33,1%

29,1%

29,7%

28,6%

28,6%

30,2%
29,1%

27,3%

set/16

out/16

nov/16
Realizado

Projetado:
Realizado:
Variação (%):

jan/17
27%
28,6%
+1,6%

dez/16

jan/17

fev/17

Projetado

fev/17
28%
28,6%
+0,6%

mar/17

abr/17

30,7%

mai/17

Linear (Realizado)

mar/17
29%
30,2%
+1,2%

abr/17
30%
29,1%
-0,9%

mai/17
31%
30,7%
-0,4%

Nos últimos meses de 2016, o HSJD ainda sentiu os reflexos da queda de
atendimentos de clientes do antigo São João de Deus Saúde. A migração de
plano dos colaboradores do HSJD é também fator relevante, uma vez que todos
os atendimentos para aquele plano aconteciam no hospital.
Entretanto, de nov/16 em diante, o percentual de participação da saúde
suplementar na produção do HSJD, aqui medida em pacientes-dia, volta à curva
de crescimento, acompanhando a projeção para o período.
Cabe ressaltar que a captação de clientes por parte do Corpo Clínico do HSJD é
fundamental para a manutenção do crescimento deste indicador, cujo resultado
contribui sensivelmente para o equilíbrio econômico-financeiro do hospital.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INDICADORES DE GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
% de faturamento de Saúde Suplementar na
produção do HSJD
52%

set-16

48%

41%

37%

40%

21%

19%

21%

out-16

nov-16

57%

48%

50%

35%

44%

17%

21%

dez-16
Total

jan-17
AMB

49%
38%
19%
fev-17

54%

47%

43%

38%

23%

23%
mar-17

abr-17

HOSP

jan/17
35%
44%
+9%

fev/17
37%
38%
+1%

mar/17
37%
38%
+1%

abr/17
40%
43%
+3%

Ambulatorial Projetado:
Ambulatorial Realizado:
Variação (%)

19%
21%
+2%

19%
19%
0%

19%
23%
+4%

19%
23%
+4%

Hospitalar Projetado:
Hospitalar Realizado:
Variação (%)

46%
57%
+11%

47%
49%
+2%

49%
47%
-2%

51%
54%
+3%

Total Projetado:
Total Realizado
Variação (%)

Quando a participação da Saúde Suplementar na produção faturada pelo HSJD é
medida em valor, sua relevância para o equilíbrio econômico-financeiro fica
ainda mais evidente.
O comparativos dos percentuais projetados versus realizado demonstra o bom
desempenho do indicador, atingindo seu melhor resultado em abr/17. O bom
desempenho é resultado de trabalhos referentes a parametrização e
negociações das tabelas, do aumento de pacientes-dia da Saúde Suplementar,
além de força-tarefa para faturamento de contas de competências anteriores.
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GESTÃO
ASSISTENCIAL

1º RELATÓRIO DE GESTÃO

GESTÃO
ASSISTENCIAL
A Gestão Assistencial do HSJD teve grandes conquistas no período referente ao
novo ciclo de gestão.
A presente seção destaca algumas das principais entregas, dentre elas: a
renegociação do Plano Operativo Anual com o município de Divinópolis; a
Implementação da Sala Vermelha; os compromissos pactuados pelo HSJD no
Plano de Ação Regional, além da integração entre as regulações assistenciais
externa e interna, cujos resultados merecem igualmente destaque.

Há, ainda, diversas ações que impactam positivamente na melhoria da gestão
do hospital, dentre elas a implementação de protocolos assistenciais,
padronização de itens de materiais e medicamentos, além da qualificação de
equipe, como demonstrado nas próximas páginas.
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PLANO
OPERATIVO ANUAL
O Plano Operativo Anual é um instrumento que integra todos os ajustes entre os
entes públicos e a instituição privada, devendo conter caracterização da
instituição, sua missão na rede, a definição de oferta e fluxo de serviços e
pactuação de metas.
A contratualização firmada entre o Município de Divinópolis e o HSJD foi
revistada em sua plenitude.
Dentre os principais pontos na nova contratualização, tem-se a previsão de
incrementar, em 60 (sessenta), o número de AIHs em Alta Complexidade de
forma gradativa, a partir de mar/17; o compromisso da abertura da Sala
Vermelha (já realizado) conforme cronograma aprovado no Comitê Gestor de
Urgência e a garantia do seu funcionamento com leitos de retaguarda.

O acompanhamento da nova contratualização, a ser apresentado à Comissão
Interventora, evidencia o desempenho do HSJD frente às metas pactuadas.
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INTEGRAÇÃO:
REGULAÇÕES MACRO E HSJD
Um trabalho em conjunto de formato pioneiro, resultado de um modelo
inovador, com resultados muito positivos tanto para a assistência à população
da Região Assistencial Ampliada, quanto para a consolidação do perfil de alta
complexidade e de urgência e emergência do HSJD.
Com o objetivo de integrar a regulação da Região Assistencial Ampliada Oeste
com a Regulação Interna do HSJD, foi instituída uma Comissão Assistencial
composta por representantes da UPA, SAMU, SEMUSA, do Núcleo de
Regulação da Secretaria Regional de Saúde, além de representantes da
Regulação Interna do HSJD.
A equipe se encontra semanalmente. Como consequência deste trabalho, foi
proposto um fluxo para a regulação do paciente encaminhado ao HSJD,
observando três pilares principais:
•

Informação sobre a demanda de
pacientes para o HSJD
• Único canal de Regulação: Macro +
UPA;
• Estabelecimento de critérios para
vaga “zero” de CTI.

•

Atendimento a prioridades da Regulação
• Comunicação do HSJD à Central sobre a disponibilidade de vagas;
• A Regulação determina quais pacientes ocuparão as vagas;
• Quanto às negativas, os laudos encaminhados pela Central são
impressos e direcionados ao profissional da clínica de recebimento
do caso, para avaliação.

•

Regulação Interna do HSJD
• Disponibilidade de um enfermeiro de 12h com telefone para receber
as prioridades e cuidar de todo o fluxo, desde a aceitação do cliente
até a realização do procedimento.
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GESTÃO DE OCUPAÇÃO – PRINCIPAIS AÇÕES EM CURSO
•

•

Gestão de Permanência:
• Controle efetivo dos 326 leitos ativos;
• Implantação da previsão de alta com 80% no mínimo de
assertividade;
• Implantação Gestão Assistencial à vista em cada andar;
• Implantação da Sala de Alta SUS;
• Revisão do modelo de Assistência Social para gestão das
internações sociais e altas fora do prazo de 2 horas.
Hotelaria:
• Revisão dos processos de internação;
• Implantação da Pré-Internação;
• Redefinição de critérios e prazos de limpeza concorrente e
terminal;
• Implantação da Central de Governança;
• Implantação da Central de Macas.

CONVERGÊNCIA: FLUXO DE REGULAÇÃO COM DEMANDAS DO SUSFÁCIL
•

Pacientes com Urgência em tratamento no Hospital:
• Vem direto para o Pronto Atendimento do HSJD.
• Pacientes Oncológicos cadastrados na Urgência
• Com biopsia comprovada deverá ser recebido pela Oncologia;
• Sem biopsia comprovada deverá ser aceita pela Clínica Médica
e/ou Cirurgia Geral.
• Critérios vaga zero revistos
• Critérios de abdome agudo;
• Politrauma;
• Infarto agudo do miocárdio com supra de ST;
• Traumatismo crânio encefálico grave;
• Sepse grave até 06 horas de evolução. Considerar pacientes com
critérios expandido de tempo;
• Paciente potencial doador com suspeita de morte encefálica;
• Ferimento torácico com instabilidade hemodinâmica
Observações:
• Casos excepcionais podem ser aceitos como vaga zero, desde que haja
consenso entre a equipe médica envolvida e a Central de Regulação;
• Caso a vaga zero seja utilizada por pacientes internados no HSJD, a Central
deverá ser informada;
• Em última instância, a escolha da utilização da Vaga Zero é da Central de
Regulação.
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SALA VERMELHA & UNIDADE DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
A inauguração da Sala
Vermelha corresponde a
uma das mais relevantes
entregas desta gestão e
contribui para a visão
estabelecida para o HSJD
em ser reconhecido como
referência não apenas em
alta complexidade, mas
também em serviços de
urgência e emergência no
Estado de Minas Gerais.
Destinada ao atendimento de pacientes classificados pela Regulação de Urgência e
Emergência do SAMU, em laranja e vermelho, a Sala Vermelha recebe pacientes
que necessitam de cuidados e vigilância intensivos enquanto aguardam a definição
do diagnóstico, uma cirurgia de emergência ou transferência para a Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).
A Sala Vermelha é parte integrante da Unidade de Urgência e Emergência do HSJD,
que possui a seguinte composição:
Camas da Sala Vermelha:
• 04 camas SUS
• 02 camas Saúde Suplementar e Particular

Camas do Pronto Atendimento:
• 18 Saúde Suplementar (adulto e pediatria)
Consultórios:
• 8 Consultórios
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Equipe Médica Presencial
Clínica médica
• 1 médico clínico no PA/SV – 24h;
• 1 médico clínico interno para intercorrências, internações e interconsultas de
urgência – 24h.
Cirurgia geral
• 1 médico cirurgião no PA/SV – 24h;
• 1 médico cirurgião no bloco – 24h + 1 sobreaviso para cirurgias, avaliações,
interconsultas, internações – 12h.
Ortopedia
• 1 médico ortopedista no PA/SV – 24h;
• 1 médico ortopedista no Centro Cirúrgico – 12h presenciais dia e 12h de
sobreaviso à noite.
Cardiologia
• 1 médico cardiologista no PA/SV e também para intercorrências de pacientes
internados, internações e interconsultas de urgência – 24h.
Ginecologia/Obstetrícia
• 1 médico obstetra no PA/SV – 24h;
• 1 médico obstetra no Bloco Obstétrico – 24h.
Pediatria
• 1 médico pediatra no PA/SV – 24h;
• 1 médico pediatra interno – 24h.

Anestesiologia
• Médicos anestesistas de 7-19h;
• 2 médicos anestesistas de 19-7h para anestesias de urgência (atendimento ao
Bloco Cirúrgico e Bloco Obstétrico).
Equipe Médica Presencial
UTI adulto
• 3 médicos intensivistas 24/7;
• Médico intensivista horizontal.
UTI mista neonatal/pediátrica
• 1 médico intensivista pediátrico 24/7;
• Médico intensivista horizontal.
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Neurocirurgia
• 1 neurocirurgião de sobreaviso com tempo resposta de 30 min.

Endoscopia digestiva alta
• Disponível para exames eletivos;
• Exames de urgência contato médico a médico.
Urologia
• Interconsultas eletivas;
• Avaliações de urgência mediante contato médico a médico.
Vascular
• Interconsultas eletivas;
• Avaliações de urgência mediante contato médico a médico.
Cirurgia pediátrica
• Plantão de 24h de sobreaviso com tempo de resposta de 30 min (em
negociação com a Superintendente).
Buco-maxilo
• Interconsultas eletivas;
• Avaliações de urgência mediante contato profissional a profissional.
Radiologista
• Ultrassonografista disponível em horário comercial;
• US de urgência 24h mediante contato médico a médico;
• TC disponível 24h para exames sem contraste;
• Exames contrastados eletivos ou com acompanhamento do médico
responsável.
Centro de Terapia Intensiva:
• 20 leitos SUS;
• 10 leitos convênio;
Obs: 3 leitos de retaguarda.
Escala de Priorização:
1. Urgências internas do HSJD;
2. Cirurgias;
3. Sala Vermelha;
4. SUS-Fácil.
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PLANO DE AÇÃO
REGIONAL
O Plano de Ação Regional é o
instrumento para a operacionalização
da Rede de Urgência e Emergência da
Região Assistencial Ampliada Oeste de
Minas Gerais, da qual o Hospital São
João de Deus é parte integrante.
É importante ressaltar que a Região Assistencial Ampliada Oeste não possuía
Plano de Ação Regional. A nova gestão identificou esta oportunidade para o HSJD,
bem como para toda a Região, e provocou tal discussão e as ações para aprovação
do Plano estão em andamento.
Como requisitos de participação enquanto porta estratégica, o componente
hospitalar necessita:

•
•
•

Ser referência regional, realizando no mínimo 10% dos atendimentos oriundos
de outros municípios.
Contar com, no mínimo, 100 (cem) leitos cadastrados no CNES.
Possuir habilitação em pelo menos uma das linhas de cuidado: cardiovascular,
neurologia/neurocirurgia, traumato-ortopedia ou ainda ser referência em
atendimento de pediatria.

Na Região Assistencial Ampliada Oeste de Minas Gerais, o HSJD é o único hospital
com características para ser hospital estratégico para o Ministério da Saúde. Para
tanto, o HSJD se comprometeu, até o final de 2018, a:
•

CTI – Leitos de Retaguarda de Terapia Intensiva Adulto
• Compromisso: N/A;
• Benefício: Receber os R$ 800,00 da diária via Ministério da Saúde para
80% dos leitos instalados.
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•

Linha de Retaguarda Clínica:
• Ampliar 25 leitos SUS para a linha de retaguarda clínica (Cardiologia,
Neurologia, Nefrologia, Urologia, Clínica Médica, Pediatria,
Pneumologia);
• Benefício Potencial: Para cada leito 01 leito novo incentivo para mais 01
leito já aberto. R$ 300,00 na diária por dia limitado a 10 dias por
internação. 50 x 300,00 (- R$ 100,00 diária tabela) x 365 x 0,85 =
R$ 3.102.500,00/ano = 258.541,67/mês.

•

Linha de Cuidado Cardiovascular – UCO (Cardiologia)
• Compromisso: N/A;
• Benefício: Abrir 10 leitos de UCO (Cardiologia, para os quais haverá o
recebimento de R$ 800,00 de diária via Ministério da Saúde).

•

Neurologia – Linha de Cuidado Cérebro Vascular (Foco Acidente Vascular
Cerebral)
• Compromisso: Abrir 15 leitos de neuro, sendo 5 cirúrgicos e 10 clínicos,
para a linha de cuidado Cérebro Vascular – foco em Acidente Vascular
Cerebral;
• Benefício: 5 x 350,00 (- 100,00 diária tabela) x 365 x 0,90 = 410.625,00
ano= 34.218,75/mês + 10 x 350 (- 100,00 diária tabela) x 365 x 0,85 =
775.625,00/ano = 64.635,42/mês;
Total = R$ 1.186.250,00/ano = R$ 98.854,17/mês.
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QUALIDADE
E ECONOMIA
INSUMOS
Visando a otimização de recursos, priorizando a qualidade e a segurança da
assistência, vários materiais de consumos foram reavaliados, um trabalho
realizado em conjunto pelas áreas de Compra e Farmácia.

São exemplos de ações realizadas nesse período:
• Troca de compressas não estéreis por compressas esterilizadas, gerando
uma economia mensal de aproximadamente R$ 120.000,00;
• Padronização de jelco da BD, gerando economia unitária de R$ 0,18 (R$
1.615,85 ao mês, R$ 19.390,20 ao ano);
• Padronização de creme de ureia, como parte do protocolo de prevenção de
lesão por pressão (hidratação efetiva da pele, que não era possível com o
TCM, sendo parte essencial para implantação do Protocolo de Prevenção de
Lesão por Pressão);
• Bombas de infusão da Fresenius: Padronização para todo o hospital,
aumentando a qualidade, com economia no custo dos equipamentos;
• Luvas cirúrgicas Sanro, gerando economia e aumentando a qualidade
(material mais resistente);
• Luvas de procedimento estéril: custo reduzido em relação à luva cirúrgica,
além de poder ser usada em todo procedimento estéril que não tenha
invasão de cavidade (ex: punção de acesso central, cateterismo vesical, etc);
• Adoção de Hidrogel: qualidade muito superior sem aumentar custo;
• Contrato com a 3M: aumentando a qualidade e reduzindo o custo direto.
Exemplos:
• Cavilon (limpador cutâneo, realizando banho a seco. Parte do
Protocolo de Prevenção de Lesão por Pressão;
• Cavilon Spray (película protetora em substituição ao TCM.).
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SEGURANÇA
DO PACIENTE
A Comissão de Segurança do Paciente, apesar de instituída, ainda não era
efetiva. No período correspondente à nova gestão, esta comissão foi retomada.
Prova disso foram as implementações de novos protocolos e atualizações, como
demonstrado a seguir:
•
•
•
•
•
•

Protocolo de Medicação Segura;
Protocolo de Prevenção de Lesão por Pressão (escala de Braden);
Protocolo de Prevenção de Quedas (escala de Morse);
Atualização do Protocolo de Identificação do Paciente;
Atualização do Protocolo de Cirurgia Segura;
Notificação dos eventos adversos.

Além disso, os colaboradores do HSJD estão sendo capacitados segundo as metas
internacionais de segurança do paciente:

Identificar
corretamente
o paciente

Melhorar a
comunicação entre
profissionais de
saúde

02

01

03

06
Reduzir o risco de
quedas e lesões
por pressão

Melhorar a
segurança na
prescrição, no
uso e na administração do medicamento

04
Assegurar a cirurgia
em local de
intervenção,
paciente e local
Higienizar as
corretos
mãos para evitar
infecções

05
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PARAMETRIZAÇÃO
DO SISTEMA
Visando à melhoria de processos, otimização e economia, bem como garantia
de uma assistência segura e de qualidade, foi implementado um processo de
padronização no sistema MV 2.000 no que diz respeito a medicamentos e
materiais.
• Medicamentos:
• Revisada a lista de medicamentos padronizados e efetivamente
utilizados no HSJD;
• Cada medicamento parametrizado teve contemplada sua posologia,
via de administração, reconstituição, diluição, unidade/apresentação,
materiais necessários para administração, vínculo com o
estoque/tabela de faturamento, setor específico e palavra-chave;
• Descartados os itens de cadastro de medicamentos que não foram
usados nos últimos 6 meses;
• Padronizada a tabela de prescrição do PAGU, onde toda prescrição
gerada segue a padronização do HSJD.
• Materiais:
• Revisados os materiais utilizados no hospital;
• Implementado processo contínuo de testes para padronização de
novos materiais, melhorando a qualidade e reduzindo o custo.

Além disso, foram elaborados Kits de Medicação e padronização das diluições
do HSJD, embasadas em bibliografias atuais, manual da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares/Hospital das Clínicas de Santa Maria 2015 e manual de
diluição produzido pelo farmacêutico do HSJD, proporcionando segurança na
administração de medicamentos, redução de custos e melhor resposta ao
tratamento. Está em andamento o trabalho de construção de kits para o
Centro Cirúrgico do HSJD.
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CENTRO CIRÚRGICO
Taxa de Ocupação do Centro Cirúrgico (%)
57%
43%
26%
13%

23%

29%

11%

12%

33%
10%

33%
13%

29%
12%

48%
25%

25%

17%

set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17
BC

BO

A Taxa de Ocupação do Centro Cirúrgico, composto pelo Bloco Cirúrgico e pelo
Bloco Obstétrico, é um indicador de acompanhamento da gestão. Possui
tendência favorável, como evidenciado no gráfico, reflexo de dois pontos
principais:

•
•

O aumento no número de cirurgias realizadas no HSJD (próximo gráfico);
Intervenção e melhoria no processo de agendamento e cálculo de ocupação
do Centro Cirúrgico.

A respeito do último tópico, o cadastro de disponibilidade das salas do Centro
Cirúrgico foi revisto em sua integralidade. O HSJD não registrava, entre as
cirurgias agendadas, o período correspondente à entrada do paciente e limpeza
das salas. A revisão de ambos os itens resultou na diminuição de atrasos (uma
vez que as cirurgias passaram a ser agendadas em horários mais factíveis) e no
registro da ocupação de forma mais condizente com a realidade do Centro
Cirúrgico.
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CENTRO CIRÚRGICO
Quantidade de Cirurgias
1.385
882
660

222

874
635
239

993
737

1.166

256

219

1.128
874

254

set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17
BC

Projetado:
Realizado:
Variação (qtde):

Variação (%):

jan/17
1.023
1.128
+105
+10,3%

BO

fev/17
956
960
+4
0,4%

960

1.170

728

882

232

288

1.062
783

279

1.164
874
290

fev/17 mar/17 abr/17 mai/17
Realizado

mar/17
1.072
1.170
+98
+9,1%

abr/17
1.068
1.062
-6
-0,6%

mai/17
1.149
1.164
+15
+1,3%

O indicador de Quantidade de Cirurgias demonstra um aumento significativo no
número de cirurgias registradas no Centro Cirúrgico do HSJD. No comparativo
set/16 a mai/17, houve um aumento de 262 (ou 29,7%), mantendo-se em
equilíbrio com a projeção realizada para o 1º quadrimestre.
•

•

•

Ademais dos parâmetros de agendamento, todo o processo de registro e
motivos de cancelamento de cirurgias foi revisto, de forma a não somente
aumentar a qualidade de registro da informação, mas também a minimizar
ao máximo o cancelamento de cirurgias.
O cadastro de cirurgias foi revisto, de forma a contemplar os equipamentos
necessários à realização das cirurgias.
Além do desenho do fluxograma do macroprocesso do Centro Cirúrgico, foi
realizada rotina de reuniões periódicas envolvendo os setores de OPME,
Farmácia e CME para alinhamentos e melhorias no processo.
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SERVIÇOS AUXILIARES DE
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
CRIAÇÃO DA GERÊNCIA DE SADT
Pela relevância dos serviços e necessária reestruturação, foi criada a Gerência
de SADT em out/16, assumindo a gestão das seguintes áreas:
•
Oncologia
•
Nefrologia
•
Laboratório de análise clínica
•
Laboratório de anatomia patológica
•
Imagem (Tomografia, raio x, ultrassom, ressonância magnética)
•
Banco de Sangue
•
Hemodinâmica
•
Endoscopia

Desde então, foram várias as frentes de trabalho iniciadas, como as
exemplificadas a seguir:
SERVIÇOS DE IMAGEM
Com a reestruturação da equipe de Imagem do HSJD e alteração no formato de
remuneração, que passa a ser por laudo e não por exame realizado, há uma
tendência de melhoria na qualidade técnica do laudo, aumento da proporção
laudos vs exames e consequente registro sistêmico da informação.
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SERVIÇOS AUXILIARES DE
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
% de Ocupação dos Serviços Auxiliares de Tratamento SATs
98%
79%
49%

94%
82%
40%

96%

91%
51%

98%

96%

82%

86%

55%

39%

set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17
Nefrologia (por sessão)

95%

99%
57%

100%
97%

44%

97%
94%
48%

100%
100%
55%

fev/17 mar/17 abr/17 mai/17
Radioterapia (por sessão)

Quimioterapia (por sessão)

A ocupação dos Serviços Auxiliares de Tratamento, aqui entendidos como os
serviços de Nefrologia, Radioterapia e Quimioterapia, registrou aumento no
comparativo de set/16 a mai/17, atingindo a ocupação máxima nos serviços de
Nefrologia e Quimioterapia com a equipe atual.
A Radioterapia tem tendência de crescimento favorável em função da
reestruturação do serviço com a contratação de novos profissionais, permitindo
a ampliação de dois turnos em um dos aceleradores do serviço.
É válido registrar a divulgação dos serviços da Radioterapia na Comissão
Intergestora Regional – CIR, realizada para os gestores das microrregiões, além
do início da renegociação dos serviços de Radioterapia junto à Unimed, para a
otimização de sua ocupação.
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SERVIÇOS AUXILIARES DE
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
% de Ocupação dos Serviços Auxiliares de
Diagnóstico - SADs

53%
18%
14%
0%
set/16

47%

38%
12%
0%
out/16

61%
49%
48%

16%

nov/16

75%

83%

78%

52%
40%

39%

48%

dez/16

16%

jan/17

98%
85%

23%

12%

100%

59%

25%
30%

30%
22%
12%

fev/17

14%

mar/17

12% 16%

abr/17

Hemodinâmica (por exame)

Raio X (por exame)

Ultrassom (por exame)

Tomografia (por exame)

48%
33%

mai/17

•

O equipamento de tomografia não estava em funcionamento em set/16,
quando se iniciou o novo ciclo de gestão. O serviço foi reestruturado e
reestabelecido com recurso próprio do HSJD (R$ 100.000,00). Desde nov/16,
encontra-se em pleno funcionamento.

•

Em set/16, o Serviço de Hemodinâmica estava em funcionamento somente
para casos de urgência de pacientes internados, por falta de repasse ao
prestador terceiro. O serviço foi reestruturado e reativado já em out/16, o que
justifica a melhoria do resultado referente à sua ocupação. A queda nos meses
de abr/17 e mai/17 se justifica pela quebra do equipamento, que ficou em
manutenção durante esse período.

•

O serviço de ultrassonografia está em fase de reestruturação, com ampliação
da equipe médica a partir de mai/17 e, consequentemente, ampliação dos
serviços.

•

Importante ressaltar a percepção de melhoria da relação do Corpo Clínico com
as novas equipes atuantes nos serviços de imagem do HSJD. Quanto ao
laboratório, o serviço ainda não foi revisto.
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PARCEIROS DO HSJD
ACCCOM
Foi realizado um levantamento de documentos e valores que descreve a
cooperação mútua com a ACCCOM, contemplando inclusive a expectativa do
HSJD relativo à prestação de serviços ofertados pelo hospital e consumidos
pela ACCCOM via outros prestadores de serviço. A associação foi convidada a
participar do planejamento de 2017 para a Unidade Oncológica. Pontos
relevantes da negociação:

• Estudo de pagamentos dos contratos médicos;
• Compra de procedimentos do HSJD, como serviços de imagem,
procedimentos de colonoscopias, broncoscopias, etc;
• Estudo de aporte mensal para otimização do serviço de radioterapia.
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PARCEIROS DO HSJD
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO HSJD
Fundada em dezembro de 2012, a Associação tem o objetivo de promover
ações que viabilizem a sustentabilidade do HSJD. Na parceria com este novo
ciclo de gestão, está previsto para o 2º semestre o apoio da Associação para:
•
•

Revitalização do Bloco Cirúrgico do HSJD (1ª fase);
Revitalização e mudança de local do CTI Pediátrico.

ADORTRANS
A ADORTRANS é uma associação filantrópica que presta apoio aos pacientes
em hemodiálise. Possui arrecadação de recursos próprios, mas não há aporte
financeiro revertido ao hospital.
A Associação em pauta realizou um contrato de comodato, em 2009, pelo qual
o HSJD cedeu um veículo para fins de transporte dos pacientes renais crônicos.
Ao analisar o contrato com o comodatário, foi identificado que o veículo
encontra-se fora de circulação devido à retirada do seu motor e se encontrava
no pátio da Prefeitura Municipal de Divinópolis.
Como medida emergencial, foi solicitada a remoção do veículo para as
dependências do hospital. O HSJD aguarda parecer do KRAdvogados para dar
andamento nas punições cabíveis.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INDICADORES OPERACIONAIS
Taxa de Ocupação Geral do HSJD (em %)
100

80

77,81
69,21 72,77

73,94

78,91

77,57

81,33 84,41

84,91

10.000

8.000

60

6.000

40

4.000

20

2.000

0

0
set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17
Total Pac-Dia

Projetado:
Realizado:
Variação (%):

jan/17
76%
78,91%
+2,91%

fev/17
77%
77,57%
+0,57%

Ocu+HD

mar/17
78%
81,33%
+3,33%

abr/17
79%
84,41%
+5,51%

mai/17
80%
84,91%
+4,91%

A Taxa de Ocupação Geral do HSJD teve notória curva de ascensão desde set/16,
atingindo o seu melhor resultado em mai/17. Trata-se de um aumento de 15,7%
no comparativo set/16 a mai/17 (ou 2.492pacientes-dia).
•
•
•

No período da nova gestão, houve uma completa reorganização da lógica de
leitos do HSJD por andar e por tipo (clínico, cirúrgico, SUS, Saúde
Suplementar).
Destaca-se, ainda, a ampliação de 287 para 326 leitos (considerando a
ampliação de 9 leitos de CTI adulto).
Criação de Regulação Assistencial Interna e Regulação Externa com todos os
entes envolvidos.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INDICADORES OPERACIONAIS
Índice de Giro de Leito
4,32

4,22

4,36

4,70

4,30

set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17

Projetado:
Realizado:
Variação:
Variação (%):

jan/17
4,45
4,70
+0,25
+5,6%

4,16

4,77

4,50

4,91

fev/17 mar/17 abr/17 mai/17

Realizado

Meta

fev/17
4,07
4,16
+0,09
+2,2%

mar/17
4,56
4,77
+0,21
+4,6%

abr/17
4,47
4,50
+0,03
+0,7%

mai/17
4,68
4,91
+0,23
+4,9%

Os resultados aferidos para o Índice de Giro de Leito no HSJD no período de
jan/17 a abr/17 foram superiores aos projetados para o mesmo período em
todos os meses. O bom resultado pode ser vinculado à instituição de uma das
Comissões de Gestão: a Gestão da Ocupação.
Este indicador atingiu seu melhor resultado desde o início da nova gestão em
mai/17, alcançando 4,91 (0,59 a mais no comparativo set/16 a mai/17).
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INDICADORES OPERACIONAIS
Média de Permanência (em dias)
6,71

6,32

5,34

4,80

2,42
set/16

2,87

out/16

Projetado:
Realizado:
Variação (dias):
Variação (%):

6,99

6,80

6,38

6,21

5,34

5,34

5,20

5,22

5,29

5,62

3,49

3,70

3,25

3,48

2,90

2,69
nov/16

dez/16

jan/17

fev/17

7,05

6,59

mar/17

abr/17

Geral

Cirúrgico

Clínico

Linear (Geral)

Linear (Cirúrgico)

Linear (Clínico)

jan/17
5,30
5,20
+0,10
+1,9%

fev/17
5,30
5,22
+0,08
+1,5%

mar/17
5,30
5,29
+0,01
+0,2%

abr/17
5,30
5,62
-0,42
-6%

6,38
5,35
3,45

mai/17

mai/17
5,30
5,35
-0,05
-0,9%

O crescimento da média de permanência para o paciente cirúrgico do HSJD
pode ser reflexo da mudança no perfil de complexidade do paciente. Não
obstante, ainda há muitos pacientes crônicos com alta taxa de permanência,
para os quais foi implementado controle manual de forma a monitorar os que
possuem permanência superior a 10 (dez) dias.

Pautado no valor de transparência, o HSJD implementou a Gestão à Vista,
dando publicidade a paciente, acompanhantes, colaboradores do HSJD e seu
Corpo Clínico sobre dados de gestão, incluindo a média de permanência.
Apesar de pequenas variações no período de análise, a média de permanência
do HSJD apresenta tendência equilibrada.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INDICADORES OPERACIONAIS
Quantidade de Internações (nº)
1189

1254

717

777

808

477

472
set/16

1263

out/16

1349

857

nov/16

dez/16
SS

Projetado:
Realizado:
Variação:
Variação (%):

jan/17
1.405
1.512
+107
+7,6%

1246

950

805

jan/17
SUS

fev/17
1.260
1.246
-14
-1,1%

1395

975

878

998

602

562

492

455

1512

1600

1545

441
fev/17

570
mar/17

517

abr/17

mai/17

Realizado

mar/17
1.413
1.545
+132
+9,3%

abr/17
1.385
1.395
+10
+0,7%

mai/17
1.490
1.600
+110
+7,4%

O indicador de Quantidade de Internações alcançou seu melhor resultado em
mai/17, desde o início do novo ciclo de gestão. No comparativo set/16 a mai/17,
houve um aumento de 411 internações/mês (34,6%).
Percebe-se um crescimento tanto de internações para o SUS no comparativo de
set/16 a mai/17 (281 internações, ou 39,2%) quanto para a Saúde Suplementar
(130 internações ou 27,5%).
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INDICADORES OPERACIONAIS
Ticket Médio de MatMed por Paciente-Dia
(em $)
58,76

54,98

59,74

53,71

set/16

out/16

54,38

nov/16
Realizado

Projetado:
Realizado:
Variação ($):
Variação (%):

jan/17
54,53
54,38
-0,15
-0,28%

dez/16

jan/17
Meta

fev/17
54,53
52,54
-1,99
-3,48%

52,54

fev/17

48,49

mar/17

52,41

abr/17

Linear (Realizado)

mar/17
54,53
48,49
-6,04
-11,07%

abr/17
54,53
52,41
-2,12
-3,89%

A partir do Planejamento Orçamentário proposto para o HSJD, o hospital passou
a monitorar mensalmente o valor de ticket médio de MatMed por paciente-dia.
Mesmo com o aumento da Taxa de Ocupação Geral do HSJD e consequente
aumento de pacientes-dia, o valor do ticket médio tem se mantido dentro dos
limites projetados para o período.

O bom resultado é fruto do esforço em conjunto das áreas de Compra e
Farmácia, decorrente tanto de boas negociações de compra, quanto na redução
de antibióticos, parametrização e padronização de materiais e medicamentos
no sistema MV 2.000.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INDICADORES OPERACIONAIS
% de AIHs de alta complexidade para pacientes
SUS
22,5%

set/16

21,3%

out/16

22,6%

nov/16

24,4%

24,4%

24,8%

19,8%

dez/16

jan/17

fev/17

mar/17

22,9%

abr/17

25,0%

mai/17

Realizado

Projetado:
Realizado:
Variação (%):

jan/17
21%
24,4%
+3,4%

fev/17
21%
24,4%
+3,4%

mar/17
22%
24,8%
+2,8%

abr/17
22%
22,9%
+0,9%

mai/17
23%
24,97%
+1,97%

O indicador % de AIHs de alta complexidade para pacientes SUS contribui para o
entendimento se o HSJD está cumprindo a sua visão, que é a de “ser
reconhecido como referência em serviços médico-hospitalares, com foco em
alta complexidade e urgência e emergência, na Região Assistencial Ampliada
Oeste de Minas Gerais”.

Nesse sentido, observa-se que a renegociação do POA, a integração entre as
regulações externa e interna, bem como a implantação da Gestão da Ocupação
no HSJD têm impactado positivamente na razão de AIHs de alta complexidade,
cujo resultado atingiu seu melhor desempenho em mai/17, desde o início do
novo ciclo de gestão.
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GESTÃO DE PESSOAS

1º RELATÓRIO DE GESTÃO

GESTÃO
DE PESSOAS
O novo ciclo de gestão começou com grandes desafios quanto à Gestão de
Pessoas, em virtude de um cenário de atrasos constantes de pagamentos da
folha de pessoal, não pagamento das rescisões de colaboradores que eram
desligados, além do não pagamento de impostos e tributos incidentes sobre
a folha.
Algumas pendências do passado do HSJD ainda não foram resolvidas, como
as referentes a direitos trabalhistas pacificados na justiça, não pagos nos
últimos cinco anos, a saber:
• Feriado os colaboradores com jornada 12 por 36;
• Adicional noturno estendido;
• Adicional de insalubridade de 40% para a equipe de conservação e
limpeza;
Esta seção destaca algumas das conquistas do período referente ao 1º
Relatório de Gestão do HSJD, dentre elas:
•
•

•

O plano de ação para qualificação dos colaboradores em temas
estratégicos para o planejamento do HSJD;
A retomada de pagamento de impostos e tributos incidentes sobre a
folha;
A negociação exitosa com o sindicato.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

DEPOIMENTO DE
COLABORADORES DO HSJD

Adriana Ferreira Silva Enfermeira Assistencial Maternidade | Há 1 ano e 3 meses no hospital.

Vejo como ponto positivo que agora não temos mais falta de materiais.
Mesmo com a dificuldade do hospital agora a gente não vê, hora nenhuma,
falta de material para os setores. Outro ponto positivo também é o empenho
que vemos por parte da gerência mesmo da administração. Agora está tendo
muita educação continuada. Ainda tem sim muita coisa para melhorar, mas a
gente observa que eles estão empenhados. Temos muitas promessas por
parte da administração. Acho que tem a melhorar muito, mas estamos no
caminho. Agora não temos atraso de pagamento. Na época em que estou
aqui não teve. O hospital tem pregado muito a humanização, tem procurado
saber do paciente sobre a satisfação que é a pesquisa, então assim está no
caminho certo.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

DEPOIMENTO DE
COLABORADORES DO HSJD

Cristiano dos Santos Silva
Auxiliar Administrativo SAME | Há 5 anos no hospital.

Eu acho que melhorou muito da antiga gestão para a de agora, eu estou
vendo muita progressão. As coisas estão melhorando pra melhor. Hoje eu
vejo que o pessoal está olhando mais para o funcionário, na minha visão
estão colocando o funcionário em primeiro lugar. E estão tendo também
muitas mudanças, como a Sala Vermelha e como os outros setores que estão
reformando, as reformas do hospital que estão sendo feitas. As palestras que
estão sendo feitas para os colaboradores saber desenvolver melhor os seus
trabalhos. Tem tendo bastante melhora mesmo. Até em questão a pagamento
tem melhorado; a gente viveu quando era a outra direção a gente trabalhava
com desconfiança com medo de a qualquer hora ir todo mundo pra rua. Mas
graças a Deus essa nova gestão já deu uma nova cara para o Hospital, uma
nova forma de segurança pra nós funcionários.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

QUALIFICAÇÃO DOS
COLABORADORES DO HSJD
Qtde média de horas de treinamento por
profissional
2,16

1,20

abr/17

mai/17

Meta em %

Projetado:
Realizado:
Variação (h):

Variação (%):

Realizado em %

abr/17
1h
1,2h
+0,2h
+33%

mai/17
2h
2,2h
+0,2h
+33%

A partir de abr/17, o HSJD passou a monitorar a quantidade média de horas de
treinamento por profissional, registradas de forma sistêmica. Neste período, os
principais treinamentos realizados foram:
•

•
•

Capacitações para entendimento e disseminação do Planejamento
Estratégico do HSJD;
Treinamentos de Educação Continuada para a equipe de Enfermagem;
Treinamentos sobre Cultura de Segurança, Painéis de Custo e PAGU.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E TRIBUTOS SOBRE A FOLHA
Desde o início do novo ciclo de gestão, foram retomados pagamentos de FGTS,
INSS, IRRF e PIS – até então não realizados pelo HSJD.
Honrar os compromissos dos tributos e contribuições sociais incidentes sobre
a folha de pessoal e pagar a folha em dia foram ações que contribuíram
sobremaneira para a retomada da confiança dos colaboradores do HSJD na
gestão atual e, consequentemente, na motivação e engajamento dos
colaboradores frente às novas práticas de gestão adotadas durante este
período.
Por outro lado, tais pagamentos representam um desembolso financeiro
significativo para um hospital em recuperação, como demonstrado na tabela
abaixo – que evidencia um pagamento de R$ 3.899.424,88 (três milhões,
oitocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e vinte e quatros reais,
oitenta e oito centavos) para o período, dos quais R$ 96.846,96 (noventa e
seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais, noventa e seis centavos) são
referentes a juros pagos por atraso de pagamento em virtude de
indisponibilidade de recursos financeiros no caixa do HSJD.

Item

out/16 nov/16

dez/16

jan/17

fev/17

mar/17 abr/17

Total no Média no
Período Período

mai/17

FGTS

196.981

187.799

266.859

303.427

203.375

201.115

203.051

219.368 1.781.973

222.747

INSS

212.604

185.458

190.429

193.542

205.794

202.781

206.462

- 1.397.069

174.634

IRRF

72.109

51.634

52.432

87.168

54.292

55.468

54.381

PIS

25.783

23.754

33.729

38.465

25.564

23.238

25.518

Subtotal

507.476

448.645

543.448

622.602

489.024

482.601

489.413

Juros no Período

-

-

-

-

11.251

-

56.228

Total

507.476

448.645

543.448

622.602

500.275

482.601

545.640

-

427.484

29.368

225.420

28.177

248.736 3.831.946

478.993

29.368

53.436

96.847

12.106

248.736 3.899.425

487.428

Impacto da retomada de pagamento de impostos e tributos incidentes sobre a folha, para o período
de desembolso da despesa referente a out/16 a mai/17.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

SIMULAÇÃO DE PAGAMENTO
DE MULTA E JUROS
A participação ativa dos colaboradores do HSJD tem impacto direto na
recuperação do hospital. O engajamento e motivação para as ações propostas
pela nova gestão passam pela continuidade do cumprimento dos
compromissos em torno do pagamento em dia de encargos e salários, bem
como dos tributos e contribuições sociais incidentes sobre a folha.
Deve-se ressaltar que honrar tais compromissos durante a fase de recuperação
econômico-financeira do HSJD contribui tanto para a participação ativa dos
colaboradores junto às propostas da nova gestão, quanto para a saúde
financeira do hospital.
É o que demonstra a tabela abaixo. Caso a nova gestão não tivesse realizado
os pagamentos de FGTS, INSS, IRRF e PIS incidentes sobre a Folha de Pessoal
para o mesmo período do demonstrativo apresentado no item anterior, o
somatório de juros e multa alcançaria, em simulação datada de 02/06/2017, o
montante de R$870.707,92 (oitocentos e setenta mil, setecentos e sete reais,
noventa e dois centavos), como demonstrado a seguir:
Item

out/16

FGTS

nov/16

dez/16

jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

mai/17

Total no Média no
Período Período

54.938
59.295

50.424
49.796

68.663
48.997

74.764
47.689

48.342
48.917

45.693
46.072

29.381
29.875

7.985
7.676

380.191

47.524

338.317

42.290

13.865
6.378

13.491
8.678

21.478
9.478

12.881
6.077

12.602
5.280

7.869
3.693

2.176
953

104.474

13.059

PIS

20.111
7.191

47.727

5.966

Total

141.535

120.462

139.829

153.409

116.217

109.647

70.818

18.790

870.708

108.838

INSS
IRRF

Simulação de multa e juros aplicados em caso de não pagamento de Impostos e Tributos sobre a
Folha de Pessoal, para as competências de desembolso de out/16 a mai/17
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INTEGRALIZAÇÃO DE
FGTS E MULTA RESCISÓRIA
No período referente às competências de set/16 a mai/17, o HSJD
desembolsou um total de R$ 549.626,49 (quinhentos e quarenta e nove mil,
seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos), referentes a integralização de FGTS
Multa
Mês
FGTS
Total
e multas
Rescisória
rescisórias
set/16
105.129,79
49.324,26
154.454,05
oriundas de
out/16
11.057,18
0,00
11.057,18
rescisões.
Antes deste
período, os
colaboradores
desligados não
estavam
recebendo o FGTS
devido.

nov/16

55.079,82

3.766,93

58.846,75

dez/16

40.744,72

536,65

41.281,36

jan/17

16.970,89

3.613,69

20.584,58

fev/17

36.797,41

3.171,02

39.968,43

mar/17

21.384,69

0,00

21.384,69

abr/17

55.523,60

6.380,43

61.904,03

mai/17

118.945,91

2.941,72

121.887,63

Total

461.634,01

69.734,68

531.368,69

Acertos por Ações Judiciais
Ano

FGTS

Multa
Rescisória

set/16

4.732,24

0,00

out/16

18.587,36

2.048,84

nov/16

26.292,54

10.474,27

dez/16

27.899,93

4.255,86

jan/17

25.378,00

2.457,05

fev/17

24.375,53

7.390,49

mar/17

41.256,51

31.192,88

abr/17

12.928,18

4.982,18

mai/17

2.869,30

19.866,01

184.319,59

82.667,58

Neste mesmo período, entre set/16 a
mai/17, o HSJD desembolsou um total
de R$ 266.987,17 (duzentos mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e
dezessete centavos), referente a FGTS
e Multa Rescisória oriundos de ações
judiciais, pela não integralização de
FGTS e acertos rescisórios em períodos
anteriores à nova gestão.
Cabe salientar que todo esse valor
desembolsado de dívidas pagas não
fazia parte do orçamento do HSJD.
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

INTEGRALIZAÇÃO DE
FGTS DE INATIVOS
Em 2017, o HSJD integralizará o montante total de R$ 651.000,00 (seiscentos e
cinquenta e um mil reais) de FGTS de contas inativas, cumprindo assim a
Medida Provisória que versa sobre o tema.
Trata-se de um valor de relevante impacto financeiro no fluxo de caixa do
HSJD, em virtude do crítico momento de recuperação do hospital.

Item

Qtde de
Colaboradores

Valor

Base data de nascimento entre janeiro e abril

206

182.000,00

Base data de nascimento entre maio e agosto

266

246.000,00

Base data de nascimento entre setembro e
dezembro

282

223.000,00

754

651.000,00
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

NEGOCIAÇÃO
COM O SINDICATO
Entre mar/17 e abr/17 foi realizada a negociação com o sindicato dos
trabalhadores do HSJD de forma bastante exitosa. Sumarizamos, abaixo, as
principais reivindicações e as condições negociadas:

Principais Reivindicações e Condições Negociadas:
• Solicitado reajuste INPC + 10% - Realizado reajuste INPC (4,57%);
• Estabelecimento de pisos salariais por categoria – não concedido;
• Adiantamento do 13º salário a partir de fevereiro – não concedido;
• Criação de plano de cargos e salários – não concedido;
• Refeição totalmente gratuita sem coparticipação – não concedido;
• Valor ticket alimentação R$ 300,00 – acordado no valor de R$ 195,00;
• Mudança de jornada 12 x 36 horas para 12 x 60 horas – mantido 12 x 36h;
• Adicional noturno com acréscimo de 50% - mantido 30%;
• Acesso livre do pessoal sindicato com aviso de 24 horas – acesso livre
somente com pré-autorização do HSJD;
• Contrato de experiência apenas 30 dias – não concedido;
• Pedido de demissão somente na presença do sindicato – não concedido;
• Obrigação do HSJD adequar horário sempre que o funcionário comprovar
ingresso em escola – não concedido;
• Assistência médica e odontológica a todos os funcionários e aposentados
“ad eterna” – não concedido;
• Adiantamento salarial de 40%, no dia 15 cada mês – não concedido;
• Anuênio no valor percentual de 10% acumulativo aos 10 últimos anos,
interrompidos ou não – não concedido;
• Seguro de vida no valor mínimo de R$ 60.000,00, sendo de responsabilidade
85% pelo empregador – não concedido;
Cláusulas Sociais Acordadas:
• Eleição representante dos empregados – previsão legal;
• Estabilidade auxílio previdenciário e dirigente sindical – previsão legal;
• Estabilidade de 30 (trinta) dias após assinatura do acordo e os últimos 12
(doze) meses para a aposentadoria - já prevista em acordos anteriores;
• Igualdade de oportunidade convenções 100 e 111 da OIT;
• Mão de obra feminina – promover debates e palestras sobre violência
contra a mulher.
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GESTÃO DA TECNOLOGIA
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1º RELATÓRIO DE GESTÃO

GESTÃO DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
A Gestão de Tecnologia da Informação do HSJD tem participação ativa nas mais
diversas ações concluídas ou em curso no hospital. Dos itens apresentados no
presente relatório, o apoio da Tecnologia de Informação e da equipe que
suporta esta atividade no HSJD foi fundamental para a mudança no plano de
contas contábeis e de custos, reestruturação dos centros de custos e seu
impacto nos sistemas institucionais. Participação de destaque também para a
adequação e parametrização de medicamentos, materiais, nutrição e
hemocomponentes no MV 2.000, na adequação de itens de prescrição médica,
parametrização de salas cirúrgicas, agendamento e motivos de cancelamento
de cirurgias, além da reestruturação da hotelaria do HSJD.
Das diversas frentes que envolvem a Tecnologia da Informação do HSJD, esta
seção destaca o trabalho iniciado para a implementação de Gestão da
Informação no HSJD, com o intuito de dar maior segurança ao tratamento do
dado, agilidade e confiabilidade na tomada de decisão.
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PAINEL DE INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS
No contexto do Projeto Gestão da Informação, foi desenvolvida base de dados
para o cálculo de todos os indicadores que são passíveis de serem calculados a
partir de informações do MV. Como resultado, foram construídos, utilizandose de equipe própria e sem custos adicionais ao HSJD, os seguintes painéis
estratégicos, que podem ser acessados tanto dos computadores externos,
quanto pela extranet, para os usuários do nível estratégico da organização.
•
•
•

•

Painel dos Indicadores Estratégicos para o Ciclo 2017-18 do Planejamento
Estratégico, acessado pelas lideranças dos níveis estratégico e tático do
HSJD;
Planejamento Orçamentário, permitindo acesso a valores orçados e
executados para todos os centros de custos do HSJD;
Painel do Centro Cirúrgico, contemplando as principais estatísticas do
Bloco Cirúrgico e do Bloco Obstétrico;
Painel do Corpo Médico, contendo, da cesta dos indicadores estratégicos
calculados, os aplicáveis às coordenações médicas, empoderando os
coordenadores para a tomada de decisão e reforçando o pacto com a
gestão.

Imagem ilustrativa do Painel de Informações Estratégicas
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AÇÕES DIVERSAS
DA ÁREA DE TI
•

Informatização total das rotinas assistenciais da Sala Vermelha desde seu
1º dia de funcionamento;

•

Automatização do controle de metas pactuadas no Plano Operativo
Anual firmado com o Município de Divinópolis;

•

Disponibilizadas câmeras digitais nos Prédios I e II do hospital, cujas
imagens são armazenas no servidor de CFTV, permitindo resgate e
visualização de imagem em até 30 dias após o registro;

•

Interligação da rede da tomografia (PACS) com a rede da Radioterapia,
necessária para que os equipamentos da radioterapia consigam visualizar
as imagens do PACS do hospital evitando gastos com a revelação das
imagens e/ou gravação das mesmas em unidades de CD/DVD;

•

Substituição da impressora responsável por imprimir os exames de
tomografia, possibilitando a instalação de um serviço que melhora a
qualidade das imagens, propiciando maior nitidez e qualidade nas
impressões. Esta substituição não teve nenhum custo adicional para o
hospital;

•

Adição de recurso de “impressão segura”, visando à segurança da
informação, de forma que cada impressão é realizada somente via senha
pessoal;

•

Reimplantação do sistema de captação de recursos de doação, para
utilização pela equipe de Mobilização de Recursos;

•

Implantação do sistema de conversão dos dados das despesas médicas
dos funcionários junto a Unimed Divinópolis, evitando trabalho manual e
ganhando em agilidade;

•

Treinamento da equipe de faturamento de convênios na utilização do
aplicativo de validação dos arquivos XML, com o objetivo de diminuir o
tempo de entrega das contas aos convênios.
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AÇÕES DIVERSAS
DA ÁREA DE TI
•

Implantação do módulo de TED - Treinamento e Desenvolvimento, com
treinamento para toda a equipe de como cadastrar e configurar os
cursos/treinamentos que são ministrados no hospital, gerando registro
eletrônico de capacitações eletrônicas vinculadas a cada colaborador em
seu histórico funcional;

•

Disponibilização de internet WIFI nos setores: 1, 3, 5, 12 e 13 para
clientes de convênio/particular com tarifação diária, ou seja, cada voucher
tem validade de 24 horas, com isto, facilita a cobrança e o controle de
entrega das senhas;

•

Criação de layout e parametrização de etiquetas para
acompanhantes/visitantes, melhorando o fluxo operacional e controle
interno do hospital;

•

Implementação e informatização da
pulseira de identificação do paciente
de acordo com boas práticas para a
segurança do paciente (anteriormente
o processo de escrita era à mão);

•

Atualização do Módulo de Portaria do
sistema MV 2.000;

•

Padronização
administração
injetáveis;

•

Realizados ajustes nos itens de prescrição de acordo com as normas e
padronizações existentes no hospital, visando à melhoria na qualidade
das informações prescritas pelo médico e também à segurança do
paciente.

dos
dos

“kits”
de
medicamentos
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Novo equipamento de impressão de
etiquetas
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GESTÃO DO
CORPO CLÍNICO
A parceria entre a equipe de Gestão e o Corpo Clínico tem sido fundamental
para o sucesso da recuperação econômico-financeira do hospital e para a
melhoria da qualidade assistencial. O diagnóstico inicial apresentou diversos
desafios, uma equipe médica desmotivada e desacreditada. Passados os
primeiros 9 (nove) meses de gestão, ainda que com muitos desafios pela
frente, a evolução da parceria e os resultados conquistados neste período
transformaram este cenário para melhor.
Nesta seção, destacamos as principais conquistas com o Corpo Clínico no
período contemplado no 1º Relatório de Gestão, como o envolvimento e
participação ativa do Corpo Clínico no Planejamento Estratégico do HSJD, as
negociações contratuais com as especialidades atuantes no hospital e as
negociações com todas as Coordenações Médicas atuantes na Sala
Vermelha.
Registra-se que o HSJD ainda possui alguns médicos contratados em regime
de CLT – não sendo este o modelo mais adequado de trabalho para o perfil
do profissional médico – o que será analisado, discutido e negociado
juntamente com a direção do HSJD.
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DEPOIMENTO
DOS MÉDICOS DO HSJD
Dra. Fernanda Elias
Proctologista | Atua no HSJD desde 2013.
Sou nascida em Divinópolis e eu cheguei em um momento em que o São João
estava em uma crise e a crise piorou mais ainda ao longo de 2014 e 2015 e muito
por conta da administração anterior. Nós víamos que tinha tido uma intervenção,
mas uma intervenção sem critério de gestão na administração antiga. Quando
veio esta nova administração claro que, além de muita insegurança, porque pegou
a gente realmente em um estado lastimável de clima no hospital, um clima de
tristeza, de insatisfação geral dos funcionários, dos médicos, uma inadimplência
grande, é um tipo de serviço que a gente presta dentro do São João de Deus que é
um serviço de alta complexidade e isso consome muito. É preocupação, noite de
sono, dedicação e quando a gente não vê que não está tendo retorno de nada,
que não está tendo uma valorização; não falo financeira não, mas nenhuma
valorização profissional mesmo do trabalho que você já exerce; é muito frustrante
mesmo. E a gente via que era um descrédito, uma descrença muito grande antes
dessa nova administração, antes dessa nova gestão assumir.
Então vimos neste meio período que algumas medidas simples foram tomadas,
medidas de punho profissional mesmo. Profissionalizou a gestão. Coisas que nós
víamos que eram erradas, coisas mínimas como por exemplo consumo de
material, gastos do dia a dia do hospital e que não era levada em consideração. E
hoje nós temos visto que está sendo tomado realmente um cuidado para evitar o
desperdício. Além disso, o clima no hospital em relação aos funcionários
melhorou muito pela valorização mesmo, coisa simples como um bom dia, uma
transparência. Quando é não, é não. Não tem aquela questão de falar e não
cumprir, então isso a gente sente que melhorou muito. Claro, acho que tem muito
o que fazer, mas as cosias estão sendo feitas e eu entendo que a intenção é boa,
que a administração é profissional, que as pessoas são mais capacitadas sem
dúvida e que são mais transparentes. Antes, assim, nós tínhamos uma
desconfiança total e essa desconfiança hoje acabou. Muito por fazer ainda tem,
não temos dúvidas, mas pelo menos estamos vendo que o empenho tem sido
dado e que as coisas estão acontecendo.
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DEPOIMENTO
DOS MÉDICOS DO HSJD
Dr. Roney Márcio Quirino
Oncologista Clínico | Atua no HSJD desde 1992.
Primeiro eu acho essa gestão muito responsável, muito parceira. Fez uma leitura
rápida de um hospital que estava agonizando e rapidamente interviu e o está
recuperando. Hoje nós somos um grupo de médicos felizes trabalhando com
pacientes satisfeitos, digamos que – para dar um exemplo – as internações da
Oncologia estavam na média de 5 hoje está em mais de 40, só a Oncologia clínica e
a Hematologia. Achamos a Dra. Elis uma pessoa muito bem informada, com
método de administração peculiar que não tínhamos visto aqui. Achamos o Dr.
Eduardo (eu não vou dizer nenhuma grata surpresa. Não, não é surpresa) um
grande médico, a gente sabia que era. É um grande caráter, tem berço, os pais são
médicos e vestem a camisa do Hospital São João de Deus a longa data.
Mas, convenhamos, que na nossa opinião ele está melhor do que esperado. Ou
seja, já veio maduro já veio com muito tino, sabe ouvir, tomar decisões que
imprimem a marca dele. Então, nós estamos muito felizes, pois os pacientes estão
felizes. Os médicos estão recebendo em dia que é uma coisa muito importante e o
Dr. Eduardo sabe disso, a Dra. Elis sabe disso. Então digamos que se fosse pra dar
uma nota de 0 a 10 eu daria 9,5. Ai você me pergunta onde você está tirando meio
ponto? Eu não diria que eu sei aonde estou tirando, porque honestamente eu não
sei. Seria somente uma retaguarda para que se tivesse alguma coisa que não
tivesse dentro da conformidade. Talvez eu tirasse meio porque eu queria a
pediatria funcionando bem, mas tirando isso nota 10. Nós estamos muito felizes,
nós e os médicos da Oncologia. Eu convivi em todo o tempo aqui no hospital com
muita gente boa e obviamente o hospital teve problemas administrativos também,
se não, não estaria com uma dívida acima de 150 milhões. Mas eu nunca vi uma
administração competente como essa e nunca vi um gestor como o Dr. Eduardo
Mattar, eles estão de parabéns. Acrescentando também, a gente sabe do Dr
Gilmar, do Dr. Nélio, dos comandantes reais da operação que estão sempre cientes
de tudo que está passando. Eu acredito que implantaram aqui um modelo como o
da promessa do Dr. Gilmar na primeira reunião com os médicos. Então eu acho
que vai ser um modelo ímpar para o país inteiro. Acima de tudo o Ministério
Público está de parabéns.
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PACTO COM A GESTÃO
Dentro do objetivo estratégico
de aumentar a parceria com o
Corpo Clínico, estabelecendo
objetivos claros de gestão e
assistência, foi realizado, em
conjunto com representantes
das Coordenações Médicas, o
1º
Workshop
sobre
Planejamento Estratégico HSJD
2017-18, que contou com a
aprecon
presença ativa e participativa de 36 profissionais, entre coordenadores e
representantes das mais diversas clínicas atuantes no HSJD.

O workshop, realizado no dia 06 de março na Sede Administrativa da ACCCOM,
foi pautado no seguinte tema: “Como o Corpo Clínico pode contribuir para a
estratégia econômico-financeira do HSJD?”
Além de compartilhar com o Corpo Clínico a estratégia traçada para o HSJD para
o Ciclo 2017-18, o workshop possibilitou o debate e a dinâmica de trabalho em
grupos, que consolidaram sugestões compartilhadas posteriormente com todas
as coordenações.
A próxima etapa, atualmente em curso, é consolidar objetivos, indicadores e
metas para cada uma das coordenações clínicas atuantes no HSJD, firmando
assim o Pacto com a Gestão de forma transparente e objetiva, contribuindo
para a sustentabilidade da estratégia de recuperação do hospital e consolidando
a parceria da gestão com todo o seu Corpo Clínico.
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PAINEL DE INFORMAÇÕES
Para dar transparência e segurança da informação, foi desenvolvida a primeira
versão do Painel de Informações do Corpo Clínico, a ser disponibilizado a todas
as Coordenações para acesso a dados específicos de produção da especialidade
realizada no HSJD.
Com a sistematização
da
informação,
as
Coordenações Médicas
passam a estar mais
empoderadas,
facilitando
o
entendimento e diálogo
com a gestão do HSJD.
Imagem ilustrativa: Painel de Informações do Corpo Clínico

Dentre os indicadores desenvolvidos, citamos :

Indicador

Situação

% de altas Médicas realizadas dentro do horário pactuado
desenvolvido
% de internações de alta complexidade realizadas para a especialidade
desenvolvido
% de paciente-dia com prescrição médica no sistema
desenvolvido
% de participação de Saúde Suplementar nos atendimentos do HSJD (em
desenvolvido
pacientes-dia)
% de registro de previsão de altas no dia anterior
desenvolvido
Média de permanência geral da especialidade
desenvolvido
Qtde de consultas ambulatoriais realizadas para a especialidade
desenvolvido
Qtde de internações para a especialidade (SUS, Saúde Suplementar, Total)
desenvolvido
Ticket médio de receita por paciente-dia para a especialidade
desenvolvido
Demonstrativo de Resultado da Clínica
em desenvolvimento
Qtde de Cirurgias Realizadas para a especialidade
desenvolvido
Procedimentos realizados por porte
desenvolvido
Procedimentos realizados por cirurgião
desenvolvido
Incidência de procura do Pronto Atendimento pacientes em pós-operatório
em desenvolvimento
Taxa de reinternação de pacientes em decorrência de complicações cirúrgicas
em desenvolvimento
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NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS
O início do novo ciclo de gestão e relacionamento com os médicos passou por
grandes dificuldades. Dentre os principais desafios encontrados, dívidas e o não
pagamento ao Corpo Clínico (média de R$ 1,5 mi por mês), paralisação de várias
clínicas e crescente redução na produção médica, retenção de honorários por
parte do hospital, não cumprimento de contratos, além de uma percebida
desmotivação do Corpo Clínico.
Desde então, a nova gestão tem trabalhado exaustivamente para retomar a
parceria com o Corpo Clínico. Uma frente importante deste trabalho diz respeito
às negociações contratuais com todas as Coordenações Médicas, resultado de
inúmeras reuniões realizadas entre Superintendência, Diretoria Técnica e
Coordenações Médicas, a partir de set/16. Alguns grandes números envolvendo
este trabalho:

•

38 Especialidades;

•
•

Para as 38 especialidades, são 55 prestadores de serviços vinculados;
Para os 55 prestadores, 41 estão com negociações concluídas e/ou
formalizadas;
9 prestadores estão com negociações iniciadas, perfazendo um percentual
de 91% de prestadores com negociações iniciadas, concluídas e/ou
formalizadas;
No período que corresponde à nova gestão, o HSJD realizou acordos e
pagamentos de dívidas junto ao Corpo Clínico, totalizando o montante de
R$ 640.299,21 (seiscentos e quarenta mil, duzentos e noventa e nove
reais e vinte e um centavos);
Concluídas as negociações com todas as Coordenações Médicas atuantes
na Sala Vermelha em plantões presenciais e alcançáveis.

•
•

•
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NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS
ESPECIALIDADES VS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Especialidade
Agência Transfusional
Anatomia Patológica
Anestesia
Auditoria Médica

Buco Maxilo
Cardiologia Clínica

Cintilografia
Cirurgia Cardiovascular
Cirurgia Geral
Clínica Médica Intercorrência
Clínica Médica Interno
Clínica Médica P.A.

Coloproctologia
Controle de Infecção
Ecocardiograma, Holter e Teste
Ergométrico
Endoscopia
Ginecologia

Prestadores Pessoa Jurídica
DCM Departamento de Clínica Médica S/S
Ciap - Citologia e Anatomia Patologica
Clínica Dolorum Sociedade Simples
Climeg Médicos Associados S/S
Clínica de ortopedia e Traumatologia S/S Auditoria e
Consultoria
Sousa Aguiar Cirurgia de Face S/S
Adma Serviços Médicos Ltda
AG Cor Assistência Médica a Unidade Coronariana Ltda
Alves e Teixeira Serviços Médicos Sociedade Simples
Christiana Conceição Oliveira - ME
DCM Rios sociedade Simples
Divicor – EPP
Pereira e Gualberto Serviços Médicos Sociedade
Simples
Sigmacardio serviços de diagnósticos cardiológicos
Inal Ciência e Saúde Ltda
Não têm contrato com a especialidade
SOMEDI - Sociedade Médica e Profissionais Afins Ltda
DCM II Clínica de Diagnostico Ltda - Intercorrencia
DCM II Clínica de Diagnostico Ltda - G7 Interno
DCM II Clínica de Diagnostico Ltda - P.A.
Clínica de Coloproctologia e Cardiologia Diagnóstica e
terapêutica LTDA - ME
Divinópolis Otorrino center Sociedade Simples
Sigmacardio - Ecolab Serviços e Diagnósticos em
Cardiologia S/S
Nova negociação
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia São João de Deus
Sociedade Simples
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NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS
ESPECIALIDADES VS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Especialidade
Ginecologia
Hematologia

Hemodinâmica
Mastologia
Nefrologia
Nutrição
Oftalmologia
Oncologia

Ortopedia
Pediatria
Perfusionista
Psiquiatria
Radioterapia
Teste Orelhinha
Torácica
Urologia
Uti Adulto
Uti Infantil
Vascular
Físico (Radioterapia)
Imagem - RaioX
Imagem - Tomografia e Ultrassom
Imagem – Ressonância
Total:

Prestadores Pessoa Jurídica
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia São João de Deus
Sociedade Simples
Abdo Lacerda e Conhalato Associados Ltda - Me
Hematologia Carvalho Eireli - Me
Hematologia Clínica Dr. João Paulo Oliveira
Hematologia Gr Ltda
Teixeira e Faria Serviços Médicos Ltda
Cardiolab Sociedade Médica Ltda
Não têm contrato com a especialidade
Renal Med
Divinutri S/S - Terapia Nutricional
20/20 Serviços Médicos S/S
All Time - Roney Márcio Quirino CPF 70756007615ME
Freitas Chaves Serviços Médicos Ltda
SOMEDI - Sociedade Médica e Profissionais Afins Ltda (
Dr° Claudemiro Neto)
Nova negociação
Nova negociação
Ribeiro e Santos Biomedicina Ltda
Denison Cavalcante
TJA Serviços Médicos
TJA Serviços Médicos (Termo de Mutua Cooperação)
Otorrino Clínica Ltda
Nova negociação
Nova negociação
Ag Cor Assistência Médica A Unidade Coronária Ltda
Gti -- Grupo de Terapia Intensiva Ltda - EPP
Clínica Pediátrica Cetipe
Nova negociação
Verdolin Consultoria em Física Médica, Radioproteção
e Educação Ltda
SM Serviços de Radiologia e Diagnósticos
Ultraimagem S/S
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NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS
STATUS DAS NEGOCIAÇÕES
Especialidade
Agência
Transfusional
Anatomia
Patológica
Anestesia1
Auditoria Médica
Buco Maxilo
Cardiologia Clínica
Cintilografia
Cirurgia
Cardiovascular
Cirurgia Geral
Clínica Médica
Intercorrência2
Clínica Médica
Interno
Clínica Médica P.A 3
Coloproctologia4
Controle de
Infecção
Ecocardiograma,
Holter e Teste
Ergométrico
Endoscopia
Ginecologia
Hematologia
Hemodinâmica
Mastologia
Nefrologia
Nutrição
Subtotal

contratos negociações negociações negociações contratos Total
formalizados concluídas
iniciadas não iniciadas encerrados Geral
1

1
1

1

1
2
1

1
2
1
8
1

1

1

8
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1
1
5
1
1
1
1

1
3

2

1
1
1
1
20

7

5

140

2

0

34

1º RELATÓRIO DE GESTÃO

NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS
STATUS DAS NEGOCIAÇÕES
Especialidade
Oftalmologia
Oncologia

contratos
Negociações Negociações Negociações Contrato Total
formalizados formalizadas iniciadas não iniciadas encerrado Geral
1
1
2

1

Ortopedia

1

Pediatria

1

1

Perfusionista

1

1

1

Psiquiatria
Radioterapia

1
5

2
1

Torácica
Urologia
6

Uti Infantil

1

1

1

1

1

2

2

1

Vascular

1
2

Teste Orelhinha

Uti Adulto

3

1
1

1

Físico
(Radioterapia)

1

1

Imagem – RaioX

1

1

Imagem Tomografia e
Ultrassom7

1

1

Imagem –
Ressonância

1

1

Subtotal

6

8

4

2

1

21

Total

26

15

9

4

1

55
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NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS NEGOCIAÇÕES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Anestesia
•
Foi negociada a redução de um plantão diurno, acordo que passou a
vigorar a partir de nov/16.
Clínica Médica Intercorrência
• Após análise e aditivo contratual, houve uma redução de 20% ao mês
sobre o valor fixo, em virtude da cobertura de serviços de interconsulta
da Cardiologia para pacientes internados que passaram a ser realizados
pela nova equipe de Cardiologia contratada pelo HSJD para a Sala
Vermelha.
Clínica Médica P.A
• Foi negociada a redução de um plantonista presencial 12h/dia, acordo
que passa a vigorar a partir de jul/17.
Coloproctologia
•
Foi negociada a redução um plantonista de sobreaviso 12h/noite,
acordo que passou a vigorar a partir de mar/17.
Radioterapia
•
Foi revisto o modelo de remuneração, bem como o formato de
prestação de contas. O novo formato passou a vigorar a partir de
abr/17.
UTI Adulto
•
Reabertura de mais 19 leitos SUS, o que passou a vigorar a partir de
dez/16
Imagem – Tomografia e Ultrassom
•
Foi revista a equipe de profissionais, bem como o modelo de
remuneração. O novo formato passou a vigorar a partir de maio/17.
Psiquiatria
•
Foi encerrado o contrato com a especialidade, por terem sidos os
pacientes absorvidos pelo atendimento do Serviço de Referência de
Saúde Mental Municipal.
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MOBILIZAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
As áreas de Comunicação e Mobilização de Recursos contribuem
diretamente para o alcance de dois objetivos estratégicos essenciais para o
HSJD:
•

Atrair e fidelizar a comunidade na sustentabilidade econômicofinanceira;

•

Resgatar a imagem da gestão, assistência, ensino e pesquisa do HSJD.

Para isso, foram criados planos de ação que integram o Portfólio de
Iniciativas do HSJD, um calendário institucional de eventos com a
comunidade, além de diversas ações de melhoria na relação do HSJD com os
canais de mídia e com a comunidade. Esta seção apresenta um resumo de
ações realizadas pelas equipes de Mobilização e Comunicação.
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HSJD NA MÍDIA
% de Inserções Positivas na Mídia
100%

94%

92%

80%

76%

60%

80
60

78%

58%

40

40%
20%

20

0%

0
jan/17

Projetado:
Realizado:
Variação (%):

fev/17

mar/17

abr/17

mai/17

Qtde total de inserções na mídia

% Positivo

jan/17
60%
58%
-2%

abr/17
85%
92%
+7%

fev/17
70%
76%
+6%

mar/17
80%
78%
-2%

mai/17
85%
94%
+9%

Nos primeiros 9 meses da nova gestão, a presença do HSJD na mídia tem sido
maior e com mais inserções positivas.
É o que demonstra o indicador % de Inserções Positivas na Mídia, que passou a
ser acompanhado mensalmente, de forma a monitorar a presença do hospital
na mídia e manter um canal de comunicação ativo e de diálogo frente aos
diversos veículos de comunicação.
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Matéria publicada sobre
o Hospital São João de
Deus no dia 11 de
janeiro de 2017.
Local:
Portal Centro Oeste
www.portalcentrooeste.com

Matéria publicada sobre o
Hospital São João de Deus no
dia 15 de maio de 2017.
Local: Portal G1
www.g1.globo.com
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Matéria publicada sobre o Hospital São João de Deus no dia 19 de
fevereiro de 2017. | Mídia: Jornal Agora | PG 05 – Caderno Economia
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AÇÕES DIVERSAS DE
MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO

•

Elaboração de folder para
sensibilização e disseminação do
Planejamento Estratégico junto
aos colaboradores do HSJD;

•

Identificação visual de leitos:
nova numeração, confecção de
artes e de materiais, instalação
de placas e adesivos;

•

Identificação visual da Sala
Vermelha e estacionamento:
layout de placas, instalação de
placas e adesivos internos e
externos,
confecção
de
materiais.

Folder do planejamento estratégico distribuído
a colaboradores

•

1ª etapa da “Corrida pela Vida”, organizado
pela Mobilização de Recursos do HSJD no dia 5
de março, em Carmo do Cajuru
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Organização
do
Circuito
“Corrida pela Vida”, com o
objetivo principal de mobilizar
pessoas, empresas e entidades
públicas e privadas para a
prevenção e promoção da
saúde na região Centro-Oeste
de Minas Gerais, por meio da
atividade física.

1º RELATÓRIO DE GESTÃO

EVENTOS REALIZADOS
Eventos Realizados com a Comunidade
4
3
1

mar/17

abr/17

mai/17

Eventos Realizados

Projetado:
Realizado:
Variação (%):

mar/17
4
4
-

abr/17
1
1
-

mai/17
3
3
-

Para cumprir o objetivo de atrair e fidelizar a comunidade na sustentabilidade
econômico-financeira do HSJD, dos quais destacamos:
Mar/17:
- A inauguração da Sala Vermelha (Obra) – Público atingido: 40 pessoas;
- Inauguração da Sala Vermelha (Serviços) – Público atingido: 100 pessoas;
- Fórum de Medicina Legal – Público atingido: 294 pessoas;
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CAPTAÇÃO DE RECURSO
POR DOAÇÃO
Doação de Recursos (em $)
40.499,00

13.951,36
5.498,63 5.694,16

set/16

out/16

nov/16

25.623,00

18.553,00

16.370,00

16.144,00

dez/16

Realizado

jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

Linear (Realizado)

Com as novas ações em curso pelo setor de Mobilização de Recursos, a
tendência é cada vez mais favorável para o aumento da participação e
engajamento da comunidade em prol da estratégia de sustentabilidade
econômico-financeira do HSJD.
Prevista para jul/17, a abertura do Call Center aumenta o potencial de
crescimento de captação de recursos por meio de doações, em razão da
estratégia de fidelização dos clientes. Além disso, o setor de Mobilização de
Recursos trabalha com uma programação de eventos para potencializar novos
doadores para o HSJD.
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ESCOLA DE
ENFERMAGEM
A Escola de Enfermagem São João de Deus foi criada em 1962 com o intuito de
formar mão de obra para trabalhar no Hospital São João de Deus, que seria
inaugurado 2 anos após a formação da primeira turma de Técnicos em
Enfermagem da Escola. Desde então, a escola continua formando mão de obra
qualificada para prestar serviços assistenciais no HSJD.
A Escola de Enfermagem já qualificou mais de três mil profissionais de nível
técnico que se encontram exercendo a profissão na cidade e região, em vários
estados do Brasil e até no exterior.
Hoje a Escola de Enfermagem está na sua sexagésima oitava turma e já
passaram por aqui 3.950 alunos. Além do Curso de Técnico em Enfermagem, a
escola oferece o Curso de Técnico em Radiologia.
Atualmente, a escola possui 267 alunos matriculados, sendo, 211 alunos no
Curso de Técnico em Enfermagem e 56 alunos no Curso de Técnico em
Radiologia.
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O Curso de Radiologia abre turma de dois em dois anos, adequando-se à
demanda de mercado. Já o Curso de Técnico em Enfermagem abre turma
semestralmente, devido à grande demanda do HSJD, que contrata em torno
de 90% dos alunos formados na Escola, e do próprio mercado.

Com a atual gestão, estreita-se ainda mais o relacionamento entre a Escola,
Recursos Humanos e Enfermagem, possibilitando uma comunicação bem
afinada, de forma que a demanda do setor de Recursos Humanos e da
Enfermagem esteja clara, para que a Escola possa qualificar os alunos de
acordo com as necessidades levantadas.
A Escola de Enfermagem oferece,
ainda, estágio extracurricular aos
alunos
com
dificuldade
financeira, no qual os alunos
prestam serviço ao HSJD em troca
de 60% de desconto nas
mensalidades, propiciando à
comunidade
carente
a
oportunidade de fazer um curso
profissionalizante e se inserir no
mercado de trabalho.
Alunos

Qtde

Profissionais

Qtde

1º período de Enfermagem

64

Equipe Adm. e Pedagógica

5

2º período de Enfermagem

53

Professores

13

3º período de Enfermagem

49

Equipe de Estágio Curricular

6

4º período de Enfermagem

45

Total de Profissionais

24

Alunos de Radiologia

56

Total de Alunos

267

Total de Bolsas para a
Comunidade

59

Com uma mensalidade atual no valor de R$ 385,00, o subsídio de 60% para os
59 alunos da comunidade contemplados com bolsas representa um incentivo de
R$ 13.629,00 por mês (ou R$ 163.548,00 por ano), convertidos em
oportunidade de estudo e trabalho para a comunidade beneficiada.
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EXPEDIENTE
COORDENAÇÃO GERAL
Elis Regina Guimarães | Jomara Alves da Silva (Perspectiva C.A.)

COORDENAÇÃO TÉCNICA | CRIAÇÃO | EDIÇÃO
Gustavo Varela Delgado (Perspectiva C.A.)

EQUIPE DE ANÁLISE TÉCNICA E INFORMAÇÕES
Aureliano Diniz, Cristiane Martins, Eduardo Mattar, Geraldo Lucas, Geraldo
Fortunado, Karina Duarte, Maria Esmelinda, Paula Maia, Renato Ferreira,
Ricardo Caldeira, Rogério Siqueira, Rubens Souza, Vanusa Santos, Webert
Savino, Gisele Gonçalves

FOTOGRAFIAS
Freepik (http://br.freepik.com/)

IMPRESSÃO
Gráfica PHS

TIRAGEM
35 Cópias
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2ª EDIÇÃO

