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2º RELATÓRIO
DE GESTÃO
1ª EDIÇÃO

INTRODUÇÃO
A Fundação Geraldo Corrêa/Complexo de Saúde São João de Deus - CSSJD 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 (CEBASSAÚDE).
A partir de 08 de setembro de 2016, foi iniciado, sob liderança do então
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 Administrativa Consensual no CSSJD, em sucessão ao
processo de intervenção iniciado em set/2013.
Desta vez, a intervenção foi proposta 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).
Em 08 de setembro de 2016, deu-se início ao ciclo de uma nova gestão para o
CSSJD, com chegada da Superintendente Geral Elis Regina Guimarães e da
Perspectiva Consultoria e Assessoria.

Este relatório registra os resultados de um grande trabalho liderado pela
Superintendente Geral Elis Regina Guimarães desde então, correspondente ao
período de setembro de 2016 a julho de 2018 (ou exatos 23 meses de um novo
modelo de gestão).
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SOBRE O COMPLEXO DE
SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS

LINHA DO TEMPO
A construção do então 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 exatos 50 anos.
Em setembro de 2013, decorrente de dificuldades administrativo-financeiras, o
CSSJD passou por seu primeiro processo de intervenção administrativa pelo
Ministério Público. Três anos depois, iniciou-se um novo ciclo de gestão, decorrente
de um segundo processo de intervenção, cujos resultados são apresentados neste
Relatório de Gestão.
Desde então, foram muitas conquistas e marcos importantes para a história do
hospital, da cidade e da região, como:
Instituição muda de
nome para Complexo de
Saúde São João de Deus

Reforma e modernização
do Bloco Cirúrgico

Inauguração da Sala
Vermelha 2017
1ª Intervenção
Administrativa

Inauguração da Unidade
Oncológica

2013

Inauguração da Unidade de
Nefrologia e fundação do serviço
1990
de voluntariado e da AMC

Inauguração do Serviço de
Hematologia e Hemoterapia

1972

2018

2ª Intervenção
Administrativa

Inauguração da UTI
Neonatal
1999
2001

Inauguração
da UTI Adulto
1973

1991

Inauguração dos serviços
de Fisioterapia, Psiquiatria
e Mastologia

2018

2016

Ampliação e
reforma da UTI
Neopediátrica

Ampliação de 14 leitos de
Internação para pacientes
de média complexidade do
2016
Município de Divinópolis;
Inauguração de 10
leitos de UTI Adulto SUS
2010
2016 Ampliação de 289 leitos de
Internação para 326 leitos
Inauguração do Prédio II
2018

1992

1981

2018

2009

Inauguração de
Laboratório próprio

Primeiro paciente a receber
transplante de rim

Implantação do primeiro marcapasso da região
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REGIÃO ASSISTENCIAL
AMPLIADA OESTE
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 54 municípios e uma população que supera a marca de 1.2 milhão de vidas.

O mapa ao lado demonstra a
divisão da Região Assistencial
Ampliada Oeste em 6 (seis)
regiões de saúde, a saber:
• Microrregião de Bom
Despacho;
• Microrregião de Divinópolis e
Santo Antônio do Monte;
• Microrregião de Formiga;
• Microrregião de Itaúna;
• Microrregião de Pará de
Minas;
• Microrregião de Santo
Antônio do Amparo e 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 37 hospitais que atendem ao SUS, dos quais o CSSJD 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 54 municípios da região.

9

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
Com a chegada da nova equipe de gestão ao CSSJD, foi realizada uma revisão e
reorganização da Estrutura Organizacional do Complexo, com vistas à sua adaptação
à estratégia traçada para o Ciclo 2017-18 e objetivando melhores resultados de
gestão.
A Estrutura Organizacional do CSSJD atualizada em jul/18 é apresentada a seguir:
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GRUPO GESTOR
Ministério Público
Promotor de Justiça do Ministério Público – CAOSAÚDE

Nélio Costa Dutra Jr.

Promotora de Justiça do Ministério Público – CAOTS

Maria Lúcia Gontijo

Secretário Estadual
Secretário Estadual Adjunto de Saúde

Nalton Sebastião Moreira da Cruz

Comissão Interventora
Subsecretária de Regulação em Saúde – SESMG

Wandha Karine dos Santos

Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis – SEMUSA

Amarildo de Sousa

Secretário de Saúde em Iguatama

Alexandre Corrêa de Faria

(Representante do COSEMS Regional)

Secretária de Saúde de Perdigão

Neusa de São José Mesquita

(Representante do COSEMS Regional)

Coordenador Geral do Ministério da Saúde em MG

João Batista da Silva

Secretário Executivo da Comissão de Intervenção

Geraldo Lucas Lamounier

Conselho Curador
Conselheiro-Presidente da Fundação Geraldo Corrêa

Idelbert Bueno

Conselheiro da Fundação Geraldo Correa

José Afonso Dias

Conselheiro da Fundação Geraldo Correa

Igor Fernando de Oliveira

Conselheiro da Fundação Geraldo Correa

Alberto Nunes de Mendonça

Conselheiro da Fundação Geraldo Correa

Pe. Moacir Chagas Tavares

Conselheiro da Fundação Geraldo Correa

Edmar Nilo de Campos

Conselheiro da Fundação Geraldo Correa

Eduardo Sérgio da Silva

Conselheiro da Fundação Geraldo Correa

Paulo Roberto Ramos
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GRUPO GESTOR
CSSJD
Superintendente Geral

Elis Regina Guimarães

Diretor Técnico

Eduardo Gomes Mattar

Diretor Clínico

Túlio Valente

Assessor Geral

André Waller

Assessor de Comunicação

Rubens Souza Cabral

Assessor de Gestão Clínica

Gleison Dias Cabral Junior

Consultor | Assessor de Planejamento e Gestão
Estratégica

Gustavo Varela Delgado

Consultora Sênior

Jomara Alves

Gerente Assistencial

Karina Gonçalves de Almeida
Duarte

Gerente de Ensino e Pesquisa

Joelma Emirene Dias Cunha

Gerente de Pessoas

Ricardo Coelho Caldeira

Gerente de Receitas Operacionais

Gisele Gonçalves de S.
Nascimento

Gerente de SADT

Paula Silva Maia

Gerente de TI

Webert Salvino de Jesus

Gerente de Relacionamento com o Cliente

Hermes Ferreira Lima Junior

Gerente de Infraestrutura

Geraldo Lucas Lamounier

Gerente de Hotelaria

Vanusa Dias dos Santos

Gerente de Suprimentos e Repasse Médico

Luciana Carmem Sampaio

Gerente de Controladoria

Rogério de Castro Siqueira

Gerente Noturno

João Francisco Avelar Alves
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ESPECIALIDADES E
SERVIÇOS ATUAIS
Agência Transfusional

Mastologia

Anatomia Patológica

Medicina Nuclear

Anestesiologia

Nefrologia

Angiologia e Cirurgia Vascular

Neurologia e Neurocirurgia

Cirurgia Endovascular

Nutrição (Nutrólogos e Nutricionistas)

Auditoria Médica

Oftalmologia

Cardiologia Clínica

Oncologia Clínica

Cardiologia Intervencionista (Hemodinâmica)

Ortopedia e Ortopedia Pediátrica

Cirurgia Buco-maxilo-facial

Otorrinolaringologia

Cirurgia Cardíaca e Cardiovascular

Pediatria Clínica

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Perfusionista

Cirurgia Geral

Psicologia

Cirurgia Oncológica

Psiquiatria

Cirurgia Pediátrica

Radioterapia

Cirurgia Plástica

Serviços de Imagem

Cirurgia Torácica

Raios-X

Clínica Médica

Ressonância Magnética

Coloproctologia

Tomografia Computadorizada

Dermatologia

Ultrassonografia

Ecocardiograma

Teste Da Orelhinha

Eletrofisiologia e Estimulação Cardíaca

Teste Ergométrico

Endocrinologia

Unidade de Urgência e Emergência

Endoscopia e Colonoscopia

Ambulatório

Fisioterapia Motora e Respiratória

Pronto Atendimento

Ginecologia e Obstetrícia

Sala Vermelha

Hematologia e Hemoterapia

Urologia

Holter

UTI adulto

Infectologia

UTI Neopediátrica
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DISTRIBUIÇÃO
DE LEITOS
Descrição

Convênio
Quartos
Leitos
Apto Enf Qtde %

SUS
Leitos
Qtde %

TOTAL
Qtde

%

Leitos Clínicos

10

30

40

34%

55

26%

95

29%

Leitos
Cirúrgicos

23

20

43

37%

66

31%

109

33%

UCI (berçário)

4
4
-

6
6
-

10
10
9
2
0
2

9%
9%
8%
0%
2%
0%
2%

12
12
30
2
6
10
3

6%
6%
14%
1%
3%
5%
1%

22
22
39
2
8
10
5

7%
7%
12%
1%
2%
3%
2%

Leitos destinados
Divinópolis

-

-

0

0%

14

7%

14

4%

TOTAL

41

62

116 100,0%

326

100%

Maternidade
Pediatria
UTI Adulto
UTI Pediátrica
UTI Neo
Isolamento

%

35,6%

210 100,0%
64,4%

100%

Os setores de UTI Adulto, UTI Pediátrico, UTI Neonatal e UCI somam, juntos, 54
leitos (sendo 41 destinados ao SUS e 13 à Saúde Suplementar) e representam
16,56% do total de leitos. Dentre os 30 leitos SUS existentes na UTI Adulto, 3 deles
são considerados vaga de retaguarda para urgência.
A Saúde Suplementar conta com 116 leitos, sendo 9 de UTI Adulto, 2 de UTI
Neonatal, 2 de UCI e 103 de internação. Destes, 62 são enfermarias e 41
apartamentos.
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50 ANOS DO COMPLEXO DE
SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS

50 ANOS DO COMPLEXO DE
SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS
É uma honra muita grande e motivo de bastante alegria
estar Superintendente Geral do Complexo de Saúde São
João de Deus, especialmente no ano de seu
cinquentenário.
Nosso Complexo de Saúde São João de Deus foi planejado
para atender a uma imensa população com os
equipamentos mais modernos e sofisticados da época,
com um Corpo de Enfermagem profissionalmente
qualificado e com um Corpo Clínico especializado.
Desde então, não tenho dúvidas de que aqui acontecem pequenos e grandes
milagres todos os dias. São João de Deus sempre se fez presente neste Complexo.
Hoje, temos uma clara missão: “CUIDAR da saúde com segurança assistencial,
qualidade e sustentabilidade econômico-financeira, valorizando nossos profissionais
e a produção de conhecimento.”
E a sustentabilidade foi talvez o maior desafio da história deste Complexo. Há
quatro anos, instalada a maior crise da história desta instituição, o Complexo de
Saúde São João de Deus encontrava-se sem perspectivas de melhoras de sua
estrutura e atendimento, sem credibilidade por parte da comunidade, de seus
colaboradores e do Corpo Clínico, que viam uma instituição em total declínio,
endividada, com expressiva redução no seu número de atendimentos.
Com a identificação de déficits mensais que ultrapassavam a casa dos três milhões
reais, a valorização profissional deixou de existir e, com isso, a insatisfação tomou
conta de centenas de colaboradores. Greves e ações sindicais intensificavam a crise
instaurada.
O relacionamento com os poderes legislativo, executivo e judiciário também
passava por grandes dificuldades. A crença que a crise no Complexo de Saúde São
João de Deus seria fruto de má gestão ou até mesmo de desvio de verbas resultou
em diversas audiências públicas que tinham por objetivo discutir soluções para a
continuidade deste importante hospital.
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As notícias veiculadas na mídia sobre o fechamento de leitos, sobre a falta de
medicamentos e de assistência, bem como atrasos nos pagamentos a médicos e a
colaboradores inflamavam a tese de que a única solução seria o fechamento do
então Hospital São João de Deus.
Após intensas análises, o Ministério Público de Minas Gerais definiu pela
contratação de uma empresa para proceder com a primeira Intervenção Consensual
no hospital, iniciada em setembro de 2013. O objetivo era manter abertas as portas
do maior hospital da Região Assistencial Oeste de Minas.
Três anos depois, em agosto de 2016, um novo e inovador formado de intervenção
consensual foi instituído para o Complexo de Saúde São João de Deus, contando
com a participação ativa do Ministério Público e de representantes das esferas
federal, estadual, regional e municipal, em um novo formato de uma Comissão de
Intervenção. Em seu primeiro ato, esta Comissão optou pela contratação de uma
nova equipe de gestão para promover o soerguimento desta importante instituição.
O Complexo de Saúde São João de Deus é o único que atende ao Sistema Único de
Saúde em Divinópolis. Em conjunto com o Município, estruturamos um novo
modelo de Gestão de Leitos, criando uma Coordenação de Regulação Assistencial
no hospital para intermediar a comunicação com os entes públicos.
Desde então, todos os pacientes recebem a primeira avaliação na Unidade de
Pronto Atendimento e são cadastrados no Sistema SUS Fácil conforme cada
prioridade para, a partir da disponibilidade de leitos hospitalares, receberem
atendimento especializado no Complexo de Saúde São João de Deus.
Passados um ano e nove meses de intenso trabalho ao lado de uma equipe de
profissionais capacitada e motivada, o cenário para o Complexo mudou
significativamente e para melhor.
Crescemos em um momento de extrema dificuldade econômico-financeira em todo
o país, principalmente no Estado de Minas Gerais. Hoje, podemos dizer que o
Complexo de Saúde São João de Deus alcançou um novo patamar de gestão, com
excelentes índices de satisfação dos seus clientes, Corpo Clínico, colaboradores, e
profissionais terceiros.
A parceria com a União, Estado e Município, ativos no processo de soerguimento do
hospital, resultou em um expressivo aumento da assistência nos 54 municípios da
Região Assistencial Oeste de Minas Gerais.
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Com orgulho, podemos dizer que, desde o início do novo ciclo da gestão do
Complexo de Saúde São João de Deus, pagamos em dia os honorários médicos e a
remuneração de todos os nossos mais de 1.400 colaboradores ativos, cumprindo
com todas as obrigações trabalhistas e o pagamento de impostos e tributos.
Resgatamos a valorização profissional, a credibilidade do nosso hospital junto à
sociedade, ao Corpo Clínico e a seus colaboradores.
Esta e muitas outras muitas ações com o apoio do Governo do Estado de Minas
Gerais e demais órgãos governamentais visam à manutenção do nosso Complexo
como uma instituição polivalente e de alta complexidade, referência em serviços de
urgência e emergência e essencial para os 54 municípios que compõem sua região.
Quantas milhares de vidas o nosso São João já salvou? Quantas milhares de crianças
por lá nasceram? Quantos profissionais se formaram na Escola de Enfermagem que
no dia 1º de junho também completou mais um aniversário? São 52 anos de escola!
Quantas centenas de profissionais passaram pela nossa Residência Médica e, hoje,
estão servindo a toda a região?
Como o São João de Deus faz parte da história de cada um de nós! Como ele é
importante para toda a nossa sociedade! Não faltam qualidades para este grande
patrimônio.
Agora, aos 50 anos, o Complexo de Saúde São João de Deus quer ir além: Se
posicionar no mercado com uma marca ainda mais consolidada, demonstrando sua
capacidade de recuperação, crescimento, profissionalismo e modernidade.
Reforçando seus pilares fundamentais: Complexidade, Conforto e Confiança.
Os desafios são grandes, não tenho dúvida. Ainda passamos por um momento
delicado. E, muitas vezes, a nossa produção e os nossos atendimentos não
conseguem ser pagos devido à crise econômica que vive o Brasil e, principalmente,
o nosso Estado. Por isso, contamos cada vez mais com o respeito, a solidariedade e
o esforço de todos para que esse Patrimônio da região Oeste de Minas Gerais nunca
mais passe pela possibilidade de fechar as suas portas.
Parabéns, São João de Deus. Por cinquenta anos de uma linda história, da qual
orgulhosamente fazemos parte.
Muito obrigada!

Elis Regina Guimarães
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PLANEJAMENTO
CICLO 2017-18
ESTRATÉGICO

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

CICLO 2017-18

O diagnóstico realizado nos primeiros dias da nova gestão não constatou a existência
de Planejamento Estratégico para o CSSJD. Além do longo período sem revisitar sua
estratégia, o contexto da nova intervenção tornou ainda mais importante iniciar um
novo ciclo de planejamento da estratégia da instituição. 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 CSSJD, 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 CSSJD);
4. Execução da estratégia;
5. Monitoramento da Estratégia;
6. atualização
do
planejamento
estratégico, estendendo o ciclo para
o horizonte 2019-2020.

Etapas do Planejamento Estratégico do
CSSJD – Ciclo 2017-18

Entre nov/16 e fev/17, juntamente com as lideranças do Complexo, foi elaborado o
Planejamento Estratégico do CSSJD para o ciclo 2017-18, tendo o mesmo sido
atualizado no início do ano de 2018. As próximas páginas apresentam o
Planejamento Estratégico atualizado e em vigor para 2018.
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IDENTIDADE
ORGANIZACIONAL
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CICLO 2017-18

DIRETRIZES
ESTRATÉGICAS

CICLO 2017-18

1.

O CSSJD como referência em alta complexidade na Região Assistencial
Ampliada Oeste

2.

O CSSJD como referência em urgência e emergência na Região Assistencial
Ampliada Oeste, garantindo a manutenção do equilíbrio nos atendimentos de
caráter eletivo.

3.

Dimensionamento da capacidade produtiva para garantia da sustentabilidade
econômico-financeira do CSSJD, contemplando Saúde Suplementar e SUS.

4.

Sinergia entre os entes públicos e o CSSJD em relação às demandas de
prestação de serviços assistenciais, de acordo com a capacidade produtiva
dimensionada para a garantir da sustentabilidade econômico-financeira do
CSSJD.

5.

Garantia do recebimento dos recursos de financiamento de média e alta
complexidade, bem como recursos de incentivos, nos termos pactuados no
Plano Operativo Anual.

6.

Participação efetiva do Corpo Clínico na gestão e no resultado assistencial do
CSSJD, especialmente na ampliação da Saúde Suplementar

7.

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

8.

Filantropia como um pilar da gestão e da sustentabilidade econômicofinanceira.

9.

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

10.

Tratamento da dívida condicionado ao resultado econômico-financeiro
operacional positivo, salvo estratégia específica para quitação das dívidas do
CSSJD.
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Para a construção de Mapa e Objetivos Estratégicos do Planejamento Estratégico do
CSSJD, 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 CSSJD – 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 CSSJD,
passando por perspectivas e objetivos de forma a alcançar nossa visão de futuro:
“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 10 (dez) diretrizes estratégicas foram traduzidas em 10 (dez) objetivos
estratégicos que preenchem o mapa numa relação de causa e efeito, como
evidenciado a seguir.
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Visão: Ser reconhecido como referência em serviços médico-hospitalares, com foco em
alta complexidade e urgência e emergência, na Região Assistencial Oeste de MG.

Atrair e fidelizar a comunidade
na sustentabilidade
econômico-financeira

Filantropia

Financeira

Manter o resultado econômico
positivo diminuindo a
dependência dos incentivos
estaduais.

Garantir o fluxo de caixa
positivo para manter a
sustentabilidade da estratégia
da gestão.

Cliente e
Mercado

Pactuar com os entes a
capacidade produtiva, o perfil
assistencial e a
correspondente remuneração
para sustentabilidade
econômico-financeira do CSSJD

Consolidar o papel do CSSJD na
Saúde Suplementar

Processos
Internos

Aprendizado e
Crescimento

Disseminar e aplicar a
cultura da Gestão da
Informação,
consolidando o uso do
Sistema de Gestão MV
para análises e tomadas
de decisão

Iniciar a gestão de
processos com foco na
qualidade

Proporcionar o
desenvolvimento dos nossos
profissionais para o alcance do
planejamento estratégico do
CSSJD

Implantar a gestão do
corpo clínico,
convergindo assistência e
gestão

Reestruturar e implementar o
ensino e a pesquisa no CSSJD

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 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 em quantidade. No caso do trabalho realizado no CSSJD,
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.
Na primeira versão do Planejamento Estratégico, foram criados 50 indicadores a
partir de 15 objetivos estratégicos do CSSJD. Após a sua revisão, realizada no início
de 2018, 10 (dez) objetivos estratégicos foram traduzidos em 40 (quarenta)
indicadores, distribuídos entre as perspectivas do Mapa Estratégico tal como
demonstrado a seguir:
Perspectiva

Qtde de Indicadores

Filantropia

1 indicador

Financeira

11 indicadores

Cliente e Mercado

7 indicadores

Processos Internos

20 indicadores

Aprendizagem e Crescimento

3 indicadores

Os 40 (quarenta) indicadores estratégicos são desdobrados em indicadores-filho,
perfazendo ao total 88 (oitenta e oito) indicadores regularmente monitorados pelo
CSSJD.
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Indicador: EBITDA (%)

01.

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: %

META

Tipo: Maior melhor ▲
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18

16,18% 13,11% 16,73% 14,92% 15,18% 14,74% 14,70% 14,11% 15,90% 16,19% 25,19% 13,86%

Indicador: Despesa Operacional / Receita Operacional (%)

02.

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

META

Tipo: Maior melhor ▲
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
16,18% 13,11% 16,73% 14,92% 15,18% 14,74% 14,70% 14,11% 15,90% 16,19% 25,19% 13,86%

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

03.

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

META

Tipo: Maior melhor ▲
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
83%

86%

83%

85%

84%

87%
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86%
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Indicador: Grau de endividamento (%)

04.

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

META

Tipo: Maior melhor ▲

Indicador de Acompanhamento

Indicador: Índice de Liquidez Geral

05.

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

06.

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

META

Tipo: Maior melhor ▲

Indicador de Acompanhamento
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Indicador: Prazo Médio de Recebimento

07.

Memória de Cálculo: (∑ total do valor a receber / ∑ receita total no
período) x ∑ de dias do período
Unidade: dias

META

Tipo: Menor melhor ▼
Indicador de Acompanhamento

Indicador: % de ocupação de Serviços Auxiliares de Diagnóstico - SAD

08.

Memória de Cálculo: (∑ do nº de atendimentos realizados para SAD no
período/∑ do nº de atendimentos possíveis para SAD no período) x 100
Unidade: %
Tipo: Maior melhor ▲

META

08.1.
08.2.
08.3.
08.4.

Indicador: % de ocupação do Raio X
Indicador: % de ocupação do Ultrassom
Indicador: % de ocupação da Tomografia
Indicador: % de ocupação da Hemodinâmica

Indicador de Acompanhamento

Indicador: % de ocupação de Serviços Auxiliares de Diagnóstico – SAT

09.

Memória de Cálculo: (∑ do nº de atendimentos realizados para SAT no
período/∑ do nº de atendimentos possíveis para SAT no período) x 100
Unidade: %
Tipo: Maior melhor ▲

META

09.1.
09.2.
09.3.

Indicador: % de ocupação da Quimioterapia
Indicador: % de ocupação da Radioterapia
Indicador: % de ocupação da Nefrologia

Indicador de Acompanhamento
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Indicador: Taxa de ocupação geral

10.

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

META

10.1.
10.2.

Indicador: Taxa de ocupação SUS
Indicador: Taxa de ocupação Saúde Suplementar

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
83,2

83,6

83,0

83,2

82,7

82,9

82,8

82,8

83,0

82,8

83,1

82,3

Indicador: Média de Permanência Geral

11.

Memória de Cálculo: ∑ do número de pacientes por dia no período / ∑
do número de pacientes com saída no período
Unidade: dias
Tipo: Menor melhor ▼

META

11.1.
11.2.

Indicador: Média de Permanência SUS
Indicador: Média de Permanência Saúde Suplementar

Indicador de Acompanhamento

Indicador: Índice de Giro de Leito

12.

Memória de Cálculo: ∑ do número de saída (altas, óbitos e transferências
externas) no período / ∑ do número de leitos do período
Unidade: Número absoluto
Tipo: Maior melhor ▲

META

12.1.
12.2.

Indicador: Índice de Giro de Leito SUS
Indicador: Índice de Giro de Leito Saúde Suplementar

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
4,94

4,49

4,94

4,79

4,92

4,77
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Indicador: % de altas médicas antes de 10h

13.

Memória de Cálculo: Memória de Cálculo: ∑ do total de altas realizadas
antes das 10 horas na competência / ∑ do total de altas na competência
Unidade: %

META

Tipo: Maior melhor ▲
Indicador de Acompanhamento

Indicador: Quantidade de cirurgias

14.

Memória de Cálculo: ∑ de cirurgias realizadas dentro do mês de
competência
Unidade: Número absoluto
Tipo: Maior melhor ▲

META

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Indicador: Quantidade de cirurgias SUS
Indicador: Quantidade de cirurgias Saúde Suplementar
Indicador: Quantidade de cirurgias no Bloco Cirúrgico
Indicador: Quantidade de cirurgias no Bloco Obstétrico
Indicador: Quantidade de cirurgias no Bloco de Exames

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
1.137

917

1.083 1.095 1.107 1.095 1.173 1.198 1.053 1.173 1.011 1.013

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: %

META

Tipo: Maior melhor ▲
Indicador de Acompanhamento
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Indicador: Quantidade de internações

16.

Memória de Cálculo: ∑ total de internações na competência
Unidade: Número absoluto
Tipo: Maior melhor ▲

META

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.

Indicador: Quantidade de internações SUS
Indicador: Quantidade de internações Saúde Suplementar
Indicador: Quantidade de internações eletivas
Indicador: Quantidade de internações de urgência
Indicador: Quantidade de internações clínicas
Indicador: Quantidade de internações cirúrgicas

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
4,94

4,49

4,94

4,79

4,92

4,77

4,92

4,92

4,78

4,92

4,78

Indicador: Quantidade de consultas no Pronto Atendimento

17.

Memória de Cálculo: ∑ total de consultas no Pronto Atendimento
Unidade: Número absoluto
Tipo: Maior melhor ▲

META

17.1.
17.2.

Indicador: Quantidade de consultas SUS no Pronto Atendimento
Indicador: Quantidade de consultas de Saúde Suplementar no Pronto Atendimento

Indicador de Acompanhamento

Indicador: Quantidade de consultas na Sala Vermelha

18.

Memória de Cálculo: ∑ total de consultas na Sala Vermelha
Unidade: Número absoluto
Tipo: Maior melhor ▲

META

18.1.
18.2.

Indicador: Quantidade de consultas SUS na Sala Vermelha
Indicador: Quantidade de consultas de Saúde Suplementar na Sala Vermelha

Indicador de Acompanhamento
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Indicador: Quantidade de consultas no ambulatório
Memória de Cálculo: ∑ total de consultas no ambulatório

19.

Unidade: Número absoluto
Tipo: Maior melhor ▲

META

19.1.
19.2.

Indicador: Quantidade de consultas SUS no ambulatório
Indicador: Quantidade de consultas de Saúde Suplementar no ambulatório

Indicador de Acompanhamento

Indicador: Ticket Médio de MatMed por paciente-dia

20.

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

META

Tipo: Menor melhor ▼
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
52,90

52,78

52,95

53,11

53,36

53,34

53,38

53,35

53,32

53,35

53,31

53,43

Indicador: Ticket Médio de MatMed ambulatorial

21.

Memória de Cálculo: ∑ do valor de dispensações de MatMed no
ambulatório na competência / ∑ do número atendimentos realizados
no Ambulatório
Unidade: ($)

META

Tipo: Menor melhor ▼
Indicador de Acompanhamento
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Indicador: Ticket Médio de MatMed por Cirurgia no Bloco Cirúrgico e
Bloco de Exames

22.

Memória de Cálculo: ∑ do valor de dispensações de MatMed no bloco
cirúrgico (exceto OPME) para o paciente na competência / ∑ do número
cirurgias realizadas no Bloco Cirúrgico e no Bloco de Exames
Unidade: ($)

META

Tipo: Menor melhor ▼
Indicador de Acompanhamento

Indicador: Ticket Médio de MatMed por Cirurgia no Bloco Obstétrico

23.

Memória de Cálculo: ∑ do valor de dispensações de MatMed no bloco
obstetrico para o paciente na competência / ∑ do número cirurgias
realizadas no bloco obstetrico
Unidade: ($)

META

Tipo: Menor melhor ▼
Indicador de Acompanhamento

Indicador: Tempo Médio de Giro de Estoque Geral

24.

Memória de Cálculo: Quantidade de dias do mês da competência /
Giro de Estoque, sendo o giro de estoque = Saídas no período / [(saldo
anterior + saldo final)/2]
Unidade: Dias
Tipo: Menor melhor ▼

META

24.1.

Indicador: Tempo Médio de Giro de Estoque de Materiais e Medicamentos

Indicador de Acompanhamento
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Indicador: Valor de economia gerado por negociação com fornecedores

25.

Memória de Cálculo: ∑ do valor total de economia gerada por
negociação no período
Unidade: ($)

Tipo: Maior melhor ▲

META

25.1.

Indicador: Valor de economia gerado por negociação com fornecedores de materiais e
medicamentos

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

Indicador: % de AIHs de alta complexidade realizados

26.

Memória de Cálculo: (∑ do internações de alta complexidade na
competência / ∑ de internações na competência) x 100
Unidade: Número absoluto

META

Tipo: Maior melhor ▲
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

Indicador: Ticket médio de receita por paciente-dia

27.

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

META

Tipo: Maior melhor ▲
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
747,03 693,97 735,09 785,61 773,63 785,36 790,20
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Indicador: % de participação de Saúde Suplementar nos atendimentos
do CSSJD (em paciente-dia)

28.

Memória de Cálculo: (∑ de pacientes-dia de internação de convênios
na competência / (∑ de pacientes-dia de internação na competência) x
100
Unidade: %

META

Tipo: Intervalo ▬
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
36,0% 35,8% 37,8% 38,2% 34,7% 34,6% 34,7% 34,7% 34,8% 34,7% 34,8% 34,3%

29.

Indicador: % de faturamento de Saúde Suplementar na produção do
CSSJD
Memória de Cálculo: (∑ do faturamento de convênios na competência
/ ∑ do faturamento na competência) x 100

Unidade: %

META

Tipo: Maior melhor ▲
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
53,4% 54,3% 53,8% 54,3% 53,8% 47,8% 48,5% 47,6% 49,0% 48,3% 49,0% 49,2%

Indicador: % de faturamento SUS dentro do mês de competência

30.

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

META

Tipo: Maior melhor ▲
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
90%

90%

90%

90%

90%

90%
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Indicador: % de faturamento de convênios dentro do mês de
competência

31.

Memória de Cálculo: (∑ de qtde de atendimentos/contas faturados
para SS dentro da competência da alta / ∑ de qtde de
atendimentos/contas de SS na competência) x 100
Unidade: %
Tipo: Maior melhor ▲

META

31.1.
31.2.

Indicador: % de faturamento hospitalar de convênios dentro do mês de competência
Indicador: % de faturamento ambulatorial de convênios dentro do mês de competência

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Indicador: Turnover

32.

Memória de Cálculo: {[(∑ de admissões no período + ∑ de demissões
no período) / 2] / ∑ do total de funcionários do período anterior}
Unidade: %

META

Tipo: Menor melhor ▼
Indicador de Acompanhamento

Indicador: Absenteísmo

33.

Memória de Cálculo: ∑ do total de horas não trabalhadas / ∑ do total
de horas que deveriam ser trabalhadas
Unidade: %

META

Tipo: Menor melhor ▼
Indicador de Acompanhamento
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Indicador: Quantidade média de horas de treinamento por profissional

34.

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

META

Tipo: Maior melhor ▲
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

2h

Indicador: Quantidade de benchmarkings receptivos
Memória de Cálculo: ∑ de benchmarkings receptivos na competência

35.

Unidade: Número Absoluto

META

Tipo: Maior melhor ▲
Indicador de Acompanhamento

Indicador: % de inserções espontâneas positivas na mídia em relação
ao total de inserções espontâneas

36.

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

META

Tipo: Maior melhor ▲
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
80%

80%

80%

80%

80%

80%
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Indicador: Valor captado e recebido de doações ($)

37.

Memória de Cálculo: ∑ de recursos captados e recebidos na
competência
Unidade: ($)

META

Tipo: Maior melhor ▲
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
23.793 25.476 27.228 27.031 27.362 35.339 48.028 44.762 48.417 63.041 58.000 50.000

Indicador: % de satisfação geral do cliente

38.

Memória de Cálculo: ∑ de pesquisas com resposta de satisfação
favorável / ∑ total de pesquisas respondidas
Unidade: %

Tipo: Maior melhor ▲

META

38.1.
38.2.
38.3.
38.4.
38.5.
38.6.
38.7.
38.8.
38.9.
38.10.
38.11.
38.12.
38.13.
38.14.

Indicador: % de fidelização
Indicador: % de satisfação com a telefonia
Indicador: % de satisfação com marcação de consultas
Indicador: % de satisfação com a portaria
Indicador: % de satisfação com a recepção de internação
Indicador: % de satisfação com a hotelaria
Indicador: % de satisfação com o SND
Indicador: % de satisfação com a enfermagem
Indicador: % de satisfação com os médicos
Indicador: % de satisfação com a estrutura hospitalar
Indicador: % de satisfação com a fisioterapia e a psicologia
Indicador: % de satisfação com o cirurgião do centro cirúrgico
Indicador: % de satisfação com a enfermagem do centro cirúrgico
Indicador: % de satisfação com o anestesista do centro cirúrgico

jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
85%

85%

85%

85%

85%

85%
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85%

85%

85%

85%

85%

85%

RELAÇÃO DE
INDICADORES

CICLO 2017-18

Indicador: % de cumprimento do projeto “Revitalização do MV”
Memória de Cálculo: % de execução do projeto

39.

Unidade: %

META

Tipo: Maior melhor ▲
Indicador de Acompanhamento

Indicador: % de cumprimento do projeto “Gestão Integrada da Qualidade”
Memória de Cálculo: % de execução do projeto

40.

Unidade: %

META

Tipo: Maior melhor ▲
Indicador de Acompanhamento

Indicador: % cumprimento do projeto “Reposicionamento de Serviços
Memória de Cálculo: % de execução do projeto

41.

Unidade: %

META

Tipo: Maior melhor ▲
Indicador de Acompanhamento

Indicador: % de cumprimento do projeto “DRG”

Memória de Cálculo: % de execução do projeto

42.

Unidade: %

META

Tipo: Maior melhor ▲
Indicador de Acompanhamento

39

REPOSICIONAMENTO
ESTRATÉGICO DO CSSJD
Reposicionamento
O então Hospital São João de Deus completou 50 anos em 2018 com uma bela
história. Uma história de tradição e transparência, de eficiência, acolhimento e de
excelência: pilares e alicerces para os próximos 50 anos de sua história.
Passados os 50 primeiros anos desta importante instituição, era necessário mudar e
se reposicionar, para que o agora Complexo São João de Deus representasse, em
uma nova marca, a sua importância para toda a região Oeste de Minas Gerais não
somente para os clientes do SUS, mas também para os clientes de convênio e
particulares.
Até abril de 2017, a marca do HSJD era representada por uma romã, símbolo da
Ordem Hospitaleira São João de Deus, com o nome do Hospital São João de Deus e
da Fundação Geraldo Corrêa.
A partir dessa data, e com a saída da Ordem Hospitaleira da Fundação Geraldo
Corrêa, passou-se a marca sem a romã.

Logomarca do HSJD até
abril de 2017

Logomarca do HSJD a partir
de abril de 2017

40

Marca
Com o objetivo de se diferenciar em seu mercado de atuação e legitimar ainda mais
o seu papel de referência na região, identificou-se a necessidade de estruturar um
reposicionamento de serviços, culminando também na criação de uma nova marca,
que respeitasse a rica história e que, ao mesmo tempo, representasse a evolução
para uma instituição ainda mais moderna, profissional e sobretudo sustentável.
Foram considerados os seguintes pilares para embasar a construção de uma nova
marca.
CONFIANÇA

TRANSPARÊNCIA

ACOLHIMENTO

TRADIÇÃO

PRESENÇA

EXCELÊNCIA TÉCNICA

A partir das características mais representativos dos primeiros 50 anos do então
Hospital São João de Deus, reconhecidos por seus clientes, Corpo Clínico e demais
atores dos ambientes interno e externo, os pilares foram resumidos em três
palavras-chave, que darão sustentação à nova marca.:

COMPLEXIDADE

CONFORTO

CONFIANÇA

Nasce, então, o Complexo de Saúde São João de Deus.
A palavra “Complexo” representa, de fato, uma instituição que extrapola o escopo
de atuação de um hospital e que atua não somente em uma unidade, multiplicando
as possibilidades de percepção do seu tamanho, de forma coerente e compatível
com o novo capítulo da história do agora Complexo de Saúde São João de Deus.

Além da nova marca, foi desenvolvido também um selo comemorativo para os 50
anos do CSSJD.

Logomarca do CSSJD a partir
de Junho de 2018

Selo comemorativo dos 50 anos do
CSSJD
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A GESTÃO DA QUALIDADE

GESTÃO INTEGRADA
DA QUALIDADE
O CSSJD deu início, no mês de maio de 2018, ao Programa de Gestão Integrada da
Qualidade, com vistas à Certificação ISO e à Acreditação Plena (ONA Nível II). Com o
objetivo de aprimorar o atendimento, profissionalizar a instituição e promover a
melhoria contínua de todos os processos, o programa conta com 2 frentes de
trabalho, ambas orientadas pelo Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde – IAG
Saúde – empresa referência para gestão em saúde e de renome nacional, dedicada
à capacitação e à gestão de mudanças dos métodos gerenciais das organizações de
saúde.
1.
2.

Curso de Capacitação (EAD) baseado nas Normas ONA E ISO 9001
Consultoria de Gestão Integrada da Qualidade

A capacitação em Gestão da Qualidade atinge as lideranças de todos os setores do
CSSJD e, além do curso à distância, conta também com treinamentos presenciais
ministrados pelo IAG Saúde.
A parceria com o
Instituto
contribuirá
para o crescimento
pleno do Complexo de
Saúde São João de
Deus, que segue em
busca de melhoria,
inovação
e
aperfeiçoamento
de
seus processos com a
obtenção das duas
certificações, ISO 9001
e ONA Nível II.
Líderes do CSSJD em treinamento presencial de Gestão da Qualidade
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O cronograma de trabalho do Programa de Gestão Integrada da Qualidade foi
dividido em 10 passos:
Diagnóstico e
Construção de
Processos

Desenvolvimento
dos mecanismos
de medição dos
processos

Passo 1

Passo 3

P1

P3
JUL/18

MAI/18

Gerenciamento
de Risco

Passo 5

Passo 7

P5

P7

NOV/18
SET/18

P2

Gestão do Corpo
Clínico

MAR/19
JAN/19

P4

Construção do
sistema de
auditoria para
melhoria
contínua da
gestão da
qualidade
Passo 9

P9
JUL/19

MAI/19

P6

Passo 2

Passo 4

Passo 6

Construção de
rotinas, controle
de registros e
planejamento p/
implementação
dos requisitos
ONA Nível I

Análise crítica do
desempenho
com
planejamento de
ações de
melhoria

Estruturação do
Núcleo de
Segurança do
Paciente e
Gestão de
Eventos
Adversos

OUT/19
AGO/19

P8
Passo 8
Gestão de
Mudanças e
Medição da
Satisfação dos
Clientes Interno

P10
Passo 10
Análise Crítica
pela Alta Direção

Os passos abrangem desde o diagnóstico e o mapeamento de processos até a
construção de sistema de auditoria para garantir a melhoria contínua dos processos.
Passo

Passo 1

Descrição

Diagnóstico e
Construção de
Processos

Atividade
• Definir o Comprometimento da Alta Direção
• Capacitar em noções do Sistema de Gestão da
Qualidade
• Auditoria Interna Inicial (Auto auditoria)
• Gerenciar Comissões e Documentação Legal
• Verificação do Planejamento Estratégico existente
• Capacitar na utilização da Plataforma de Ensino à
Distância e no Software de Gestão da Qualidade
• Mapear Processos
• Desdobrar os requisitos de nível 1 em ações
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Passo

Descrição

Passo 2

Construção de
rotinas, controle
de registros e
planejamento para
implementação
dos requisitos
ONA Nível I

• Gerenciar documentos e registros
• Gerenciar Comissões e Documentação Legal
• Mapear Processos
• Desdobrar os requisitos de nível 1 em ações
• Capacitar na utilização do Software Gestão da
Qualidade – Módulo de Gestão de Eletrônico de
Documentos

Desenvolvimento
dos mecanismos
de medição dos
processos
(Indicadores)

• Estabelecer Políticas Institucionais.
• Definir indicadores para todos os processos.
• Implantar os processos: Gestão de Pessoas,
Manutenção Predial, Manutenção de equipamentos,
Gestão de Fornecedores e Satisfação do Cliente
Externo (paciente família)
• Mapear Processos
• Capacitar na utilização do Software Gestão da
Qualidade – Módulo de Indicadores

Análise crítica do
desempenho com
planejamento de
ações de melhoria

• Gerenciar documentos e registros
• Estabelecer Procedimento de Análise de Dados
• Capacitar na ferramenta sobre Análise Crítica
• Estabelecer processo para Controle de Produto Não
Conforme
• Realizar ações corretivas e preventivas
• Analisar Indicadores Estratégicos
• Avaliar a Satisfação do Cliente Médico / Avaliar a
Satisfação dos Compradores de Serviço
• Acompanhar o desdobramento dos requisitos de
Nível I em ações
• Acompanhar a implantação dos processos: Gestão
de Pessoas, Manutenção Predial, Manutenção de
equipamentos, Gestão de Fornecedores
• Capacitar na utilização do Software Gestão da
Qualidade – Módulo de Análise Crítica e Não
conformidade

Passo 3

Passo 4

Atividade
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Passo

Passo 5

Passo 6

Passo 7

Descrição

Atividade

Gerenciamento de
Risco

• Auditar comissões obrigatórias
• Treinamento da instituição nas Políticas
Institucionais
• Gerenciar documentos e registros (continuação)
• Treinamento em ações corretivas e preventivas
• Estabelecer processo para Gerenciamento de Riscos
• Implantar / Adequar o Núcleo de Segurança do
Paciente
• Acompanhar a implantação dos processos: Gestão
de Pessoas, Manutenção Predial, Manutenção de
Equipamentos, Gestão de Fornecedores
• Capacitar na utilização do Software Gestão da
Qualidade – Módulo de Ações e Projetos

Estruturação do
Núcleo de
Segurança do
Paciente e Gestão
de Eventos
Adversos

• Validar as matrizes de gestão de risco elaboradas
• Implantar / Adequar o Núcleo de Segurança do
Paciente
• Acompanhar o desdobramento dos requisitos de
Nível I em ações
• Acompanhar a implantação dos processos: Gestão
de Pessoas, Manutenção Predial, Manutenção de
equipamentos, Gestão de Fornecedores

Gestão do Corpo
Clínico

• Implantar a Gestão do Corpo Clínico
• Elaborar Protocolos Assistenciais
•Acompanhar a implantação dos processos: Gestão de
Pessoas, Manutenção Predial, Manutenção de
Equipamentos, Gestão de Fornecedores, Avaliar a
Satisfação do Cliente Médico, Avaliar a Satisfação dos
Compradores de Serviço.
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Passo

Passo 8

Passo 9

Passo 10

Descrição

Atividade

Gestão de
Mudanças e
Medição da
Satisfação dos
Clientes Internos

• Estabelecer processo para Comparação com outras
Práticas Organizacionais
• Implantar processo de Gestão de Mudanças
• Medir e Monitorar a Satisfação do Cliente Interno
• Acompanhar o desdobramento dos requisitos de
Nível I em ações
• Iniciar preparativos para a Auditoria Externa
• Acompanhar a implantação dos processos: Gestão
de Pessoas, Manutenção Predial, Manutenção de
Equipamentos, Gestão de Fornecedores
• Implantar processo de auditoria interna (Seleção e
formação de auditores Internos)

Construção do
sistema de
auditoria para
melhoria contínua
da gestão da
qualidade

• Medir e Monitorar Satisfação do Cliente Interno
• Estabelecer o Manual da Qualidade
• Definir o comprometimento da Alta Direção (Início
da implantação da Análise Crítica da Alta Direção)
• Implantar processo de Auditoria Interna
• Acompanhar o desdobramento dos requisitos de
Nível I em ações
• Acompanhar a implantação dos processos: Gestão
de Pessoas, Manutenção Predial, Manutenção de
Equipamentos, Gestão de Fornecedores

Análise Crítica pela
Alta Direção

• Analisar efetividade das Políticas Institucionais na
reunião da ACAD (Análise Crítica da Alta Direção)
• Realizar ACAD
• Implantar processo de Gestão de Mudanças
• Apresentar resultado das auditorias internas para
alta direção na reunião de ACAD
• Acompanhar o desdobramento dos requisitos de
Nível I em ações
• Acompanhar a implantação dos processos: Gestão
de Pessoas, Manutenção Predial, Manutenção de
Equipamentos, Gestão de Fornecedores
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O DRG NO CSSJD
O que é?
O DRG Brasil® é a metodologia DRG - Grupo de Diagnósticos Relacionados criada para
o sistema de saúde do Brasil. Ele mensura e compara o desempenho – assistencial e
econômico – de médicos, equipes, clínicas e hospitais com referenciais internos e
externos nacionais.
O DRG Brasil® cria as bases necessárias para simplificar, acelerar e possibilitar a
mudança do modelo assistencial e do pagamento de médicos e hospitais, migrando
do fee-for-service (pagamento por serviço) para o pagamento baseado em valor,
bundled payment model e/ou procedimentos gerenciados.

Como funciona?
A metodologia DRG Brasil® categoriza e mede a complexidade e criticidade
assistencial de cada paciente internado, a partir da análise dos seguintes dados:
idade, sexo, diagnósticos principais e secundários e procedimentos, usando os
códigos de saúde do Brasil (SUS - Sistema Único de Saúde, TUSS - Terminologia
Unificada da Saúde Suplementar).
O DRG Brasil® possui 1.003 categorias de complexidade e criticidade clínica, definidas
pelo agrupamento dos desfechos assistenciais e consumos de recursos semelhantes.

O sistema opera numa plataforma Web, com informações em tempo real,
qualificadas e transparentes. Isso permite um trabalho integrado e colaborativo entre
médicos, hospitais e operadores, públicos ou privados, garantindo uma medicina de
alta qualidade.
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O DRG NO CSSJD
Benefícios

Ele foi criado para transformar o sistema de saúde
brasileiro e a vida das pessoas.

Reduzir o
desperdício
do sistema
de saúde:
4 anos: 30%
8 anos: 45%

O Grupo de Diagnósticos Relacionados transforma
positivamente o modelo assistencial e econômico
do sistema de saúde.

Com a implantação de critérios para a gestão
assistencial e econômica, temos a melhoria da
qualidade assistencial e aumento dos ganhos
econômicos de médicos, hospitais e operadores.

Alvos Assistenciais
Por meio da melhoria assistencial, o sistema
de saúde poderá tornar-se sustentável, por
meio de uma ciência inovadora, mudando
positivamente os resultados assistenciais.
Foram identificadas 4 (quatro) oportunidades
de
melhorias,
chamadas
de
Alvos
Assistenciais. Eles são utilizados para reduzir
o enorme desperdício econômico e melhorar
a qualidade da assistência no nosso sistema
de saúde.
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O DRG NO CSSJD
Cronograma
A implantação do DRG no Complexo de Saúde São João de Deus está dividida em 4
etapas, conforme cronograma apresentado abaixo, sendo que:
Etapa 1: Preparação da implantação
Etapa 2: Capacitação do codificador
Etapa 3: Integração de dados assistenciais e custos
Etapa 4: Sensibilização, Capacitação e Envolvimento de colaboradores e Corpo Clínico

E1

JUN/18

JUL/18

AGO/18

SET/18

OUT/18

NOV/18

Contratar
codificador

Capacitar
codificad.

E3

E2

Iniciar
codific.
Capacitação para Validação dos Dados Assistenciais e Dados Econômicos

Estabelecer
cronograma
integração

Estabelecer fluxo de Condição
Adquirida do NSP/ CCIH para
DRG Brasil

Realizar a integração dos dados assistenciais
Realizar a integração de custos
Diagnóstico do desempenho
Hospitalar

E4

1. Sensibilização e envolvimento
do corpo clinico (contínuo)
2. Início do compartilhamento
da informação
3. Alta Segura cirúrgica e clínica
4. Estabelecer, Integrar e
simplificar os processos
operacionais baseado no DRG
5. Preparar para novo modelo
assistencial e econômico
1ª Análise de
Desempenho Geral
do DRG Brasil
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Melhoria da
concordância na
geração dos dados

A SATISFAÇÃO DO
CLIENTE DO CSSJD
Desde maio de 2017, o Complexo de Saúde São João de Deus possui uma Pesquisa
de Satisfação que é aplicada pelo setor de Ouvidoria com o objetivo de avaliar os
diversos serviços oferecidos na Instituição. Perseguindo sempre a excelência, a
intenção é desenvolver ações que possam oferecer serviços, tanto administrativos
quanto assistenciais, cada vez mais humanizados, com qualidade e segurança e isso
somente se torna possível conhecendo a opinião dos clientes.
Desde o início da implantação da Pesquisa, o setor de Ouvidoria tem atuado “in loco”
junto aos clientes do Complexo para a captação das avaliações, entregando a
pesquisa em até 72 (setenta e duas) horas após o registro de sua internação na
Instituição.
A pesquisa possui 5 (cinco) critérios de avaliação: Excelente, Ótimo, Bom, Regular e
Ruim e pode ser observada na figura abaixo. As próximas páginas apresentam os
resultados da Pesquisa de maio/17 a julho/18. A inovação na qualidade do serviço
prestado torna-se evidente em cada gráfico.

Modelo de Pesquisa de Satisfação aplicado no CSSJD
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A SATISFAÇÃO DO
CLIENTE DO CSSJD

96.6%

91.3%

92.9%

94.7%

94.0%

94.7%

92.2%

94.5%

95.8%

92.7%

97.7%

jul

ago

set

out

nov

dez jan/18 fev

mar

abr

mai

jun

jul

92.6%

96.3%

mai/17 jun

89.9%

90.7%

Satisfação Geral
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94.4%

96.1%

mai/17 jun

92.5%

94.6%

Telefonia

A SATISFAÇÃO DO
CLIENTE DO CSSJD
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93.9%

94.8%

mai/17 jun

86.8%

91.0%

Internação

A SATISFAÇÃO DO
CLIENTE DO CSSJD
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Enfermagem

A SATISFAÇÃO DO
CLIENTE DO CSSJD
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96.3%
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94.3%

100.0%

Psicologia e Fisioterapia

A SATISFAÇÃO DO
CLIENTE DO CSSJD
Centro Cirúrgico
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abr

mai

jun

jul

96.0%

96.7%

mai/17 jun

93.8%

93.1%

Satisfação com os anestesistas

Resultado

97.0%

95.5%

92.1%

94.8%

95.9%

95.7%

91.8%

94.9%

95.8%

94.9%

97.1%

jul

ago

set

out

nov

dez jan/18 fev

mar

abr

mai

jun

jul

Resultado
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96.6%

97.3%

mai/17 jun

88.6%

91.5%

Satisfação com a enfermagem

O RELACIONAMENTO
COM O CORPO CLÍNICO

PERFIL DO CORPO
MÉDICO DO CSSJD
O Complexo de Saúde São João de Deus é reconhecido por possuir um Corpo Clínico
que transmite à sua população assistida um dos pilares de sustentação de sua nova
marca: a confiança.
Trata-se de um Corpo Clínico abrangente, composto por todas as especialidades
necessárias para dar sustentabilidade a outro pilar da nova marca do CSSJD: a
complexidade.
Dessa forma, o paciente do CSSJD sabe que pode encontrar em seu Corpo Clínico o
conforto de um atendimento seguro, profissional e resolutivo. Trata-se de um Corpo
Clínico altamente identificado com os valores do Complexo.
Nas próximas páginas, este relatório apresenta o perfil estratificado do Corpo Clínico
do CSSJD, composto por 258 médicos ativos na data-base deste relatório (jul/17),
ademais de uma equipe multiprofissional condizente com sua necessidade
assistencial.

Sexo

Masculino

167

Feminino

91

35%

65%

Total

258

Masculino

58

Feminino

PERFIL DO CORPO
MÉDICO DO CSSJD
Faixa Etária

Até 30 anos

25

31 a 45 anos

138

46 a 60 anos

65

Acima de 60 anos

30

Total

11% 10%
25%
54%

258
Até 30 anos

31 a 45 anos

46 a 60 anos

Acima de 60 anos

Tempo de CSSJD
3%

Ate 5 anos

De 6 a 15 anos

60

De 16 a 25 anos

34

De 26 a 40 anos

23

Acima de 40 anos
Total

9%

133
13%

51%
24%

8
258

ate 5 anos

6 a 15 anos

16 a 25 anos

26 a 40 anos

Acima de 40 anos
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PERFIL DO CORPO
MÉDICO DO CSSJD
Especialidade
Especialidade

Qtde

Especialidade

Qtde

Anatomopatologia

2

Ginecologia e Obstetrícia

27

Anestesiologia

7

Hematologia

3

Angiologia e Cirurgia Vascular

7

Infectologia

2

Biomedicina Perfusionista

1

Mastologia

4

Cardiologia

24

Medicina Nuclear

1

Cardiologia Intervensionista

3

Nefrologia

6

Cirurgia Cabeça e Pescoço

3

Neurologia e Neurocirurgia

10

Cirurgia Cardíaca

3

Nutrologia (EMTN)

5

Cirurgia Geral

15

Odontologia hospitalar

1

Cirurgia Odontológica

1

Oftalmologia

3

Cirurgia Oncológica

2

Oncologia

5

Cirurgia Pediátrica

2

Ortopedia e Traumatologia

18

Cirurgia Plástica

2

Otorrinolaringologia

3

Cirurgia Torácica

2

Pediatria

21

Cirurgia Buco maxilo facial

4

1

Clínica Médica

11

11

Coloproctologia

2

Psiquiatria
Radiologia e Diagnóstico por
Imagem
Radioterapia

Dermatologia

1

Terapia Intensiva Adulto

5

Emergencista

29

Terapia Intensiva NeoPediátrica

11

Endocrinologia

3

Urologia

7

Endoscopia

1
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3

NEGOCIAÇÕES CONTRATUAIS
COM O CORPO CLÍNICO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tristique nunc dolor, in
accumsan metus dapibus sed. Morbi lobortis sollicitudin ex, in interdum nunc
ultrices ac. In sed egestas ligula. Nam porttitor facilisis ligula non vestibulum.
Suspendisse elementum nunc et nunc luctus posuere. Sed dapibus a ligula in
interdum. Nam mattis non nisl a tristique.
Aliquam sodales egestas nulla, ut malesuada odio. Duis tempor magna eu nulla
feugiat dignissim. Nunc efficitur justo nisi, viverra scelerisque eros euismod vitae.
Cras et nisl non metus eleifend euismod. Etiam eleifend pellentesque sem, ac
aliquet sapien elementum et. Proin pharetra, sapien sit amet porta blandit, justo mi
lacinia neque, nec suscipit nisl lectus ac magna. Class aptent taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut fringilla ipsum vel odio
scelerisque auctor. Donec sit amet leo molestie, laoreet sem lacinia, cursus odio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla tristique nunc dolor, in
accumsan metus dapibus sed. Morbi lobortis sollicitudin ex, in interdum nunc
ultrices ac. In sed egestas ligula. Nam porttitor facilisis ligula non vestibulum.
Suspendisse elementum nunc et nunc luctus posuere. Sed dapibus a ligula in
interdum. Nam mattis non nisl a tristique.
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APROVAÇÃO DO CORPO CLÍNICO
PARA A CONTINUIDADE DA GESTÃO
Dr. Rufino de Freitas Silva
Departamento de Clínica Médica | Atua no CSSJD desde 2003
Sou médico e orgulhosamente trabalho no Departamento de Clínica Médica do
Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD) desde 2003. Desde esta data, pude
testemunhar e efetivamente participar da grandeza desta Instituição. Pude conhecer a
sua capacidade de suportar as intempéries e de sempre crescer.
Hospital é uma instituição alicerçada em um conjunto de estruturas complexas, de alta
densidade tecnológica, protagonizada por recursos humanos altamente qualificados
essencialmente organizados em processos que reclamam efetiva sintonia. São unidades
de internação, terapia intensiva, pronto atendimento, bloco cirúrgico, hotelaria, setores
administrativos, tecnologia da informação, restaurantes, lavanderia, centro de estudos,
etc. elencados organicamente e embasados no comprometimento mútuo e
fundamentados em constantes investimentos em treinamento, segurança ,humanismo
e tecnologia.
A gestão Elis Regina Guimarães trouxe novos ares ao Complexo. Digo que desde
setembro de 2016, trouxe um PADRÃO ELIS de qualidade e governança. Elis nos trouxe
confiança e bons números, qualidade e responsividade .Trouxe-nos também o
entendimento de que o CSSJD vive da satisfação de seus usuários e da boa ambiência
do trabalho.Incorporou de forma clara o conceito de que o Cuidado se faz com Ciência
nas suas bases e Arte nas suas aplicações finais temperado pelo Humanismo.
Elis e sua equipe sempre mantiveram em destaque princípios como a dignidade com a
pessoa humana,a confidencialidade nos processos, o indelével respeito pela autonomia
dos pacientes bem como a dos diversos atores da assistência, a boa comunicação ,a
constante implementação e evolução do parque tecnológico, a agilidade em todas as
esferas do atendimento, a constante melhoria e adequação da Casa. Elis também
sempre evidenciou a constante preocupação responsável com a sanidade econômicofinanceira e com a viabilidade bilateral dos acordos sem se descuidar da atenção aos
entes públicos parceiros.
É nesse clima de otimismo e confiança que repercuto as vozes do honorável Corpo
Clínico do CSSJD e rogo os nossos mais sinceros votos irmanados de
estima,consideração e agradecimento.
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APROVAÇÃO DO CORPO CLÍNICO
PARA A CONTINUIDADE DA GESTÃO
Dr. Anderson Amaral de Oliveira
Departamento de Ortopedia | Atua no CSSJD desde 1995
Uma característica específica do médico ORTOPEDISTA é a necessidade de se trabalhar
em EQUIPE e essencialmente de participar de um HOSPITAL onde possa internar e
tratar seus pacientes cirúrgicos.
Dentro da história recente da ORTOPEDIA do CSSJD, ao fim do ano de 2012, num
prenúncio da crise que estava porvir, a EQUIPE se desfez. Durante 04 anos na Fundação
Hospitalar, haviam ortopedistas, mas não uma EQUIPE. O nosocômio estava em crise.
Período este que a população falava com algum envergonhamento e receio de sua
capacidade resolutiva. No consultório os pacientes sempre nos questionavam como
estava a situação do Hospital. Com paciência e acreditando sempre na inversão do viés
de notícias não otimistas, em 08 de setembro de 2016, com o novo ciclo de gestão,
houve o renascimento do CSSJD e da clínica de ORTOPEDIA. Os gestores assumiam
enorme desafio financeiro, estrutural e de credibilidade. Chegar em uma cidade
diferente, fazer diagnósticos rápidos e precisos e reverter a situação, seria desafio
extremamente difícil. Mostrando competência, vencendo a desconfiança de
colaboradores, médicos e credores, as etapas foram sendo transpostas muito
rapidamente e hoje com o equilíbrio financeiro obtido, os movimentos estratégicos se
lançam para horizontes mais ambiciosos com o estímulo à produção científica, processo
de Acreditação Hospitalar, reformas estruturais, hotelaria diferenciada, etc.
A EQUIPE de ORTOPEDIA obteve fundamental apoio e hoje contamos com todas as
subespecialidades pertinentes à clínica. Gradualmente estamos modernizando toda
nossa estrutura de trabalho. Reconhecemos a eficiência e competência da atual gestão
e parabenizamos em nome da Superintendente Elis Regina Guimarães todos os
responsáveis pela recuperação do COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS (CSSJD).
Conte com nossa EQUIPE para juntos progredirmos.
Podemos dizer que hoje a população readquiriu toda a confiança assistencial deste
patrimônio de Divinópolis que há 05 décadas contribui para que nossa cidade seja
referência em pólo de saúde prestando serviços médico-hospitalares e filantropia para
toda a região do Centro Oeste de Minas.
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A EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL
A Equipe Multiprofissional do CSSJD tem atuação relevante, segura e resolutiva no
que diz respeito à assistência prestada aos pacientes do Complexo. Trata-se de uma
equipe formata majoritariamente por Fisioterapeutas, além de Psicólogos, Equipe
Multiprofissional de Terapia Nutricional, Fonoaudiologia e Serviço Social. A seguir
será apresentada a estratificação do perfil da Equipe Multiprofissional do CSSJD.
32

7

Fisioterapia

Psicologia

3

3

3

EMTN

Fonoaudiologia

Serviço Social

Sexo
23%

Masculino

11

Feminino

37
77%

Total

48

Masculino

64

Feminino

A EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL
Faixa Etária
4% 2%

Até 30 anos

18

31 a 45 anos

27

46 a 60 anos

2

Acima de 60 anos

1

Total

48

38%

56%

Até 30 anos

31 a 45 anos

46 a 60 anos

Acima de 60 anos

Vínculo
19%

Equipe Própria

9

Equipe Terceira

39

Total

48

81%

Próprio

65

Terceiro

A GESTÃO DO SUS

PLANO OPERATIVO
ASSISTENCIAL
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 CSSJD foi revisitada
em sua plenitude. Este capítulo apresenta a pactuação em vigor para o período de
setembro 2017 a setembro de 2018.
O valor/mês pactuado é de R$ 6.899.280,85, divididos entre financiamentos MAC e
FAEC, contemplando incentivos federais e estaduais, repassados de forma pré e pósfixada. Para este ciclo, não houve incentivo do Município de Divinópolis ao CSSJD. A
composição de recursos é exemplificada a seguir:

POA
R$ 6.899.280,85/mês

FAEC

MAC +
Incentivos

Valor Pós-Fixado

R$ 6.201.564,96

R$697.715,89

MC + Incentivos

Portarias

UTI

AC + Incentivos

Valor Pré-Fixado

Valor Pós-Fixado

Valor Pós-Fixado

Valor Pós-Fixado

R$ 1.860.109,81/mês

R$ 49.562,40/mês

R$ 439.784,11/mês

R$ 3.852.108,64/mês

67

COMPOSIÇÃO DE RECURSOS
PRÉ E PÓS-FIXADOS
Valor Pré-fixado (MAC e Recursos Municipais)
Fonte

Valor/mês (R$)

Média Complexidade Hospitalar
Média Complexidade Ambulatorial
IAC Hospitalar
IAC Ambulatorial
IntegraSUS
Residência Médica
SUBTOTAL

Valor/ano (R$)

R$ 1.127.621,20

R$ 13.531.454,40

R$ 83.451,46

R$ 1.001.417,52

R$ 459.714,95

R$ 5.516.579,40

R$ 4.811,94

R$ 57.743,28

R$ 128.510,26

R$ 1.542.123,12

R$ 56.000,00

R$ 672.000,00

R$ 1.860.109,81

R$ 22.321.317,72

Valor Pós-Fixado
Fonte

Valor/mês (R$)

Alta Complexidade Hospitalar
Alta Complexidade Ambulatorial
FAEC
Incentivos
Diárias de UTI
SUBTOTAL
Fonte

R$ 611.391,24

R$ 7.336.694,88

R$ 1.078.334,88

R$ 12.940.694,88

R$ 697.715,89

R$ 8.372.590,68

2.162.382,52

30.244.590,24

R$ 439.784,11

R$ 5.227.409,32

R$ 4.989.608,64

R$ 64.171.303,68

Valor/mês (R$)

Portarias

Valor/ano (R$)

Valor/ano (R$)

R$ 49.562,40

R$ 594.748,80

SUBTOTAL

R$ 49.562,40

R$ 594.748,80

TOTAL

R$ 6.899.280,85

R$ 87.087.370,20
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ATENDIMENTOS SUS
EVOLUÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

GRUPO 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Descrição do Serviço

Meta
Física

Valor Estimado

Pontuação
Máxima

0206 Diagnóstico por Tomografia

258

R$ 26.560,77

10

0207 Diagnóstico por ressonância
magnética

27

R$ 6.085,09

05

0210 Diagnóstico por radiologia
intervencionista

3

R$ 1.206,29

05

021102 Diagnóstico em cardiologia

23

R$ 22.457,68

10

GRUPO 03 – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
0301 Consultas / Atendimentos /
Acompanhamentos
0304 Tratamento em oncologia
TOTAL GERAL

14

R$ 710,05

05

7.450

R$ 1.021.315,01

25

7.775

R$ 1.078.334,88
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O CSSJD é a única referência de Alta Complexidade Ambulatorial na cidade de
Divinópolis, atendendo à população residente de Divinópolis de de toda a Região
Oeste Ampliada de Minas Gerais.
O valor/mês pactuado para a Alta Complexidade Ambulatorial é correspondente a
15,6% do valor contratualizado pelo Município de Divinópolis junto ao CSSJD. A
série histórica da execução deste grupo do contrato será apresentada a seguir,
desde o período do início desta intervenção (set/16) até o mês de jul/18.
Os dados serão apresentados em quantidade e valor, seguidos do resultado da
avaliação realizada pelo município, destacando os extrapolamentos também em
quantidade e valor.
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ATENDIMENTOS SUS
EVOLUÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

MAC Alta Complexidade Ambulatorial - Parâmetro Quantidade
Escala em Milhares

13,158
11,517
9,898

8,546

11,192 11,166

10,256
8,841

8,615

8,290

8,607
7,775

3,742
2,481

2,123

771

515

Sep/16

Nov/16

11,047

Jan/17

Mar/17

May/17

840

1,066

832

Jul/17

Sep/17

Nov/17

3,417

3,391

3,272

Jan/18

Mar/18

May/18

AC Ambulatorial Executado

AC Ambulatorial POA

Extrapolamento

Linear (AC Ambulatorial Executado)

Linear (AC Ambulatorial POA)

Linear (Extrapolamento)

5,383

Jul/18

MAC Alta Complexidade Ambulatotial - Parâmetro Valor
Escala em Milhões

Millions

1.157

1.224

1.306
1.160

1.157

1.182

1.259

1.230

1.258

1.317

1.017
1
0.946

0.079
-0.132
Sep/16

0.146

0.228
0.082

0.079

0.104

Jul/17

Sep/17

Nov/17

0.181

0.152

Jan/18

Mar/18 May/18

0.179

0.238

-0.061
Nov/16

Jan/17

Mar/17 May/17

AC Ambulatorial Executado

AC Ambulatorial POA

Extrapolamento

Linear (AC Ambulatorial Executado)

Linear (AC Ambulatorial POA)

Linear (Extrapolamento)
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Jul/18

AVALIAÇÃO POA
EVOLUÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

84%

84%

98%

92%

50%

3Q16

1Q17

2Q17
Avaliação

Descrição do Serviço

3Q16

3Q17

1Q18

Linear (Avaliação)

1Q17

2Q17

3Q17

1Q18

Quantidade Pactuada

31.100

31.100

31.100

31.100

31.100

Quantidade
Realizada

35.552

37.412

40.049

39.455

45.094

4.452

6.312

8.949

8.355

13.994

14,32%

20,30%

28,77%

26,86%

45,00%

Valor Pactuado

4.313.339

4.313.339

4.313.339

4.313.339

4.313.339

Valor Realizado ($)

4.164.998

4.563.652

4.954.918

4.842.322

4.992.460

∆ Valor

-148.341

250.313

641.579

528.983

679.121

-3,44%

5,80%

14,87%

12,26%

15,74%

∆ Qtde
% ∆ Qtde

% ∆ Valor
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ATENDIMENTOS SUS
EVOLUÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

GRUPO 03 – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

Meta
Física

Valor Estimado

Pontuação
Máxima

0303 Tratamentos Clínicos e Outras
Especialidades

8

R$ 11.907,83

15

0304 Tratamento em Oncologia

47

R$ 65.700,37

10

Descrição do Serviço

GRUPO 04 – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
0406 Cirurgia do Aparelho
Circulatório

38

R$ 311.832,29

10

0415 Outras Cirurgias

17

R$ 89.131,45

05

0416 Cirurgia em Oncologia

45

R$ 533.783,04

10

155

R$ 611.391,24

50

TOTAL GERAL

O CSSJD é a única referência de Alta Complexidade Hospitalar para os 54
municípios da Região Oeste Ampliada de Minas Gerais, que possui uma população
de mais de 1,2 milhão de vidas.
O valor/mês pactuado para a Alta Complexidade Ambulatorial é correspondente a
8,9% do valor contratualizado pelo Município de Divinópolis junto ao CSSJD. A série
histórica da execução deste grupo do contrato será apresentada a seguir, desde o
período do início desta intervenção (set/16) até o mês de jul/18.
Os dados serão apresentados em quantidade e valor, seguidos do resultado da
avaliação realizada pelo município, destacando os extrapolamentos também em
quantidade e valor.
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ATENDIMENTOS SUS
EVOLUÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

MAC Alta Complexidade Hospitalar - Parâmetro Quantidade
370
335

232

221

232
195

182
151

155

27

253

215

215

215

309

215

215

91

94

57

Mar/18

May/18

215
155

140

77

66

265

306

175

155

155

286

71

50

38

Sep/17

Nov/17

-4
Sep/16

Nov/16

Jan/17

Mar/17

May/17

Jul/17

Jan/18

AC Hospitalar Executado

AC Hospitalar POA

Extrapolamento

Linear (AC Hospitalar Executado)

Linear (AC Hospitalar POA)

Linear (Extrapolamento)

Jul/18

MAC Alta Complexidade Hospitalar - Parâmetro Valor
Millions

Escala em Milhões
1.625

1.513
1.299

0.950
0.721

0.967

1.090

1.013

0.777

0.110

0.166

Nov/16

1.228

1.012

0.688

0.611

Sep/16

1.154

0.338

0.355

Jan/17

Mar/17 May/17

Jul/17

Sep/17

0.901
0.616

0.543

0.478

1.130

Nov/17

0.519

0.400
Jan/18

Mar/18 May/18

AC Hospitalar Executado

AC Hospitalar POA

Extrapolamento

Linear (AC Hospitalar Executado)

Linear (AC Hospitalar POA)

Linear (Extrapolamento)
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0.611

Jul/18

AVALIAÇÃO POA
EVOLUÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

84%
82%
80%

3Q16

80%

80%

1Q17

2Q17
Avaliação

Descrição do Serviço

3Q16

3Q17

1Q18

Linear (Avaliação)

1Q17

2Q17

3Q17

1Q18

Quantidade Pactuada

620

620

620

620

620

Quantidade
Realizada

625

801

1049

1001

1159

5

181

429

381

539

0,81%

29,19%

69,19%

61,45%

86,94%

Valor Pactuado

2.445.564

2.445.564

2.445.564

2.445.564

2.445.564

Valor Realizado ($)

2.984.955

3.815.259

5.051.632

4.850.239

4.851.682

539.391

1.369.695

2.606.068

2.404.675

2.406.118

22,06%

56,01%

106,56%

98,33%

98,39%

∆ Qtde
% ∆ Qtde

∆ Valor
% ∆ Valor
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ATENDIMENTOS SUS
EVOLUÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

GRUPO 02 – PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
Meta
Física

Valor Estimado

Pontuação
Máxima

13

R$ 560,33

05

3.200

R$ 14.677,07

10

0203 Diagnóstico por Anatomia
Patalógica

306

R$ 13.590,49

10

0204 Diagnóstico por Radiologia

603

R$ 8.975,89

05

0205 Diagnóstico por
Ultrassonografia

145

R$ 3.973,60

05

0209 Diagnóstico por Endoscopia

36

R$ 2.782,48

10

0211 Métodos diagnósticos em
especialidades

170

4.966,95

10

Descrição do Serviço

0201 Coleta de Material
0202 Diagnóstico em Laboratório
Clínico

GRUPO 03 – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS

0301
Consultas/Atendimentos/Acompanh
amentos

2.575

R$25.750,00

10

GRUPO 04 – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (EXCETO OFTALMOLOGIA)
04 Procedimentos Cirúrgicos
TOTAL GERAL

190

R$ 8.174,65

15

7.238

R$ 83.451,46

80

A Média Complexidade Ambulatorial do CSSJD é o grupo menor representatividade
quando comparada com os demais grupos que compõem a contratualização.

O valor/mês pactuado para a Alta Complexidade Ambulatorial é correspondente a
1,2% do valor contratualizado pelo Município de Divinópolis junto ao CSSJD. A série
histórica da execução deste grupo do contrato será apresentada a seguir, desde o
período do início desta intervenção (set/16) até o mês de jul/18.
75

ATENDIMENTOS SUS
EVOLUÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

MAC Média Complexidade Ambulatorial - Parâmetro Quantidade
11,519

11,504

10,781

9,996

8,581

7,750
6,507

10,361
8,365

9,908

7,729

7,521
3,998

3,983

3,260

-1,014
Sep/16

229

Nov/16

Jan/17

Mar/17

7,238

2,840
1,060

May/17

Jul/17

10,353
9,159

844

491

Sep/17

Nov/17

2,758

2,670

Jan/18

Mar/18

3,115
1,921

May/18

MC Ambulatorial Executado

MC Ambulatorial POA

Extrapolamento

Linear (MC Ambulatorial Executado)

Linear (MC Ambulatorial POA)

Linear (Extrapolamento)

Jul/18

MAC Média Complexidade Ambulatotial - Parâmetro Valor
127,889
110,965

100,067

95,713

79,175

95,713

75,796

68,646

87,105

83,587

83,851

90,051

79,835

69,704

63,081

52,640
0
Sep/16

0
Nov/16

Jan/17

Mar/17

May/17

Jul/17

Sep/17

Nov/17

Jan/18

Mar/18

May/18

MC Ambulatorial Executado

MC Ambulatorial POA

Extrapolamento

Linear (MC Ambulatorial Executado)

Linear (MC Ambulatorial POA)

Linear (Extrapolamento)
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Jul/18

AVALIAÇÃO POA
EVOLUÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

68%
55%

55%

56%

2Q17

3Q17

55%

3Q16

1Q17
Avaliação

Descrição do Serviço

3Q16

1Q18

Linear (Avaliação)

1Q17

2Q17

3Q17

1Q18

Quantidade Pactuada

28.952

28.952

28.952

28.952

28.952

Quantidade
Realizada

33.867

39.470

38.190

33.259

39.470

4.915

10.518

9.238

4.307

10.518

16,98%

36,33%

31,91%

14,88%

36,33%

Valor Pactuado

333.806

333.806

333.806

333.806

333.806

Valor Realizado ($)

325.774

371.442

369.228

268.812

346.772

∆ Valor

-8.032

37.636

35.422

-64.994

12.966

% ∆ Valor

-2,41%

11,27%

10,61%

-19,47%

3,88%

∆ Qtde
% ∆ Qtde
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ATENDIMENTOS SUS
EVOLUÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR (Valores mensais)
Internações
Previstas

Pontuação
Máxima

Clínica Cirúrgica

185

20

Clínica Obstétrica

190

05

Clínica Médica

203

10

Clínica Pediátrica

50

05

628

40

Descrição do Serviço

TOTAL DE AIH MCH

MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR CONTRATUALIZADA
PPI

R$ 1.020.521,84

Portarias

R$ 107.099,36
TOTAL GERAL

R$ 1.127.621,27

Além de ser a única referência de Alta Complexidade Hospitalar os mais de 1,2
milhão de vidas dos 54 municípios da Região Oeste Ampliada de Minas Gerais, o
CSSJD possui também pactuação relevante para a Média Complexidade Hospitalar.
O valor/mês pactuado para a Alta Complexidade Ambulatorial é correspondente a
16,3% do valor contratualizado pelo Município de Divinópolis junto ao CSSJD. A
série histórica da execução deste grupo do contrato será apresentada a seguir,
desde o período do início desta intervenção (set/16) até o mês de jul/18.
Os dados serão apresentados em quantidade e valor, seguidos do resultado da
avaliação realizada pelo município, destacando os extrapolamentos também em
quantidade e valor.
Cabe salientar que, na medida em que o CSSJD aumenta a sua produção de Alta
Complexidade Hospitalar, a pactuação de Média Complexidade Hospitalar tende a
diminuir a médio e longo prazo, por ser o Complexo a única referência para a Alta
Complexidade nesta região.
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ATENDIMENTOS SUS
EVOLUÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

MAC Média Complexidade Hospitalar - Parâmetro AIHs
946

627

693

736

760

702

751

804

755

831

760

628
537

318
65

108

132

74

-1
-91
Sep/16 Nov/16 Jan/17 Mar/17 May/17 Jul/17

123

176

127

203

132

Sep/17 Nov/17 Jan/18 Mar/18 May/18 Jul/18

MC Hospitalar Executado

MC Hospitalar POA

Extrapolamento

Linear (MC Hospitalar Executado)

Linear (MC Hospitalar POA)

Linear (Extrapolamento)

MAC Média Complexidade Hospitalar - Parâmetro Valor
Escala em Milhões
1.128

Millions

1.128
0.852

0.606

0.633

0.791

1.073

0.907

0.868

0.922
0.828

0.672

1.001

0

0.954

0

Sep/16 Nov/16 Jan/17 Mar/17 May/17 Jul/17 Sep/17 Nov/17 Jan/18 Mar/18 May/18 Jul/18
MC Hospitalar Executado

MC Hospitalar POA

Extrapolamento

Linear (MC Hospitalar Executado)

Linear (MC Hospitalar POA)

Linear (Extrapolamento)
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AVALIAÇÃO POA
EVOLUÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

100%

100%

100%

100%

50%

3Q16

1Q17

2Q17
Avaliação

Descrição do Serviço

Quantidade Pactuada

3Q16

3Q17

1Q18

Linear (Avaliação)

1Q17

2Q17

3Q17

1Q18

2.512

2.512

2.512

2.512

2.512

Quantidade
Realizada

2388

2770

3328

2934

3195

∆ Qtde

-124

258

816

422

683

-4,94%

10,27%

32,48%

16,80%

27,19%

Valor Pactuado

4.510.485

4.510.485

4.510.485

4.510.485

4.510.485

Valor Realizado ($)

2.445.845

3.012.127

3.808.023

3.441.214

3.633.409

-2.064.640

-1.498.358

-702.462

-1.069.271

-877.076

-45,77%

-33,22%

-15,57%

-23,71%

-19,45%

% ∆ Qtde

∆ Valor
% ∆ Valor
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ATENDIMENTOS SUS
EVOLUÇÃO DAS DIÁRIAS DE UTI E FAEC

DIÁRIAS DE UTI
Descrição do Serviço
0802 Diárias de UTI

Valor Estimado
R$ 439.784,11

FAEC AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Descrição do Serviço
TRS, tratamento odontológico e prótese mamária

Valor Estimado
R$ 697.715,89

Ao início da intervenção administrativa no Complexo de Saúde São João de Deus,
esta importante Instituição possuía apenas 18 leitos de Terapia Intensiva em
funcionamento, sendo:
✓ 10 leitos de UTI Adulto;
✓ 6 leitos de UTI Pediátrico;
✓ 2 leitos de UTI Neonatal.
✓ 18 leitos ao total
Uma das grandes conquistas da atual gestão do Complexo de Saúde São João de
Deus foi a de viabilizar a abertura de mais 20 leitos de UTI Adulto para o SUS,
totalizando – a partir de nov/18 – a operacionalização dos 38 leitos de UTI nos
termos do pactuado no P.O.A. firmado junto ao Município de Divinópolis, sendo:
✓ 30 leitos de UTI Adulto (sendo 10 em nov/16 e os últimos 10 em nov/18);
✓ 6 leitos de UTI Pediátrico;
✓ 2 leitos de UTI Neonatal.
✓ 38 leitos ao total
Dessa forma, foram cumpridos na integralidade os requisitos exigidos pelas
Resoluções Estaduais 4.944/15 e 5.896/17 pactuadas com o Estado de Minas Gerais.
Outra importante fonte de recurso que compõe a pactuação com o Município de
Divinópolis é a do Financiamento de Ações Estratégicas, pelo qual são financiados
principalmente os tratamentos renais. A execução financeira de ambos os recursos é
sumarizada a seguir.
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ATENDIMENTOS SUS
EVOLUÇÃO DAS DIÁRIAS DE UTI E FAEC

UTI - Parâmetro Valor
Escala em Milhões

Millions

0.692
0.581

0.583

0.532

0.518

0.441

0.538

0.628

0.576

0.439

0.429

0.440

0.252

0.234
0.300

0.142

0.143

0.092

0.078

0.098

0.188

0.136

-0.001

-0.011

Sep/16 Nov/16 Jan/17 Mar/17 May/17 Jul/17 Sep/17 Nov/17 Jan/18 Mar/18 May/18 Jul/18
-0.140

UTI Executado

UTI POA

Extrapolamento

Linear (UTI Executado)

Linear (UTI POA)

Linear (Extrapolamento)

FAEC - Parâmetro Valor
Millions

Escala em Milhões
0.724

1

0.643

0.646

-0.055

-0.052

0.714

0.693

-0.004

0.026

FAEC Executado

0.017

1

0.706

0.008

FAEC POA

0.689

0.667

0.649

0.639

0.639

0.645

-0.009

-0.031

-0.049

-0.059

-0.058

-0.053

Diferença (Executado vs Pactuado)
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AVALIAÇÃO POA
EVOLUÇÃO DAS DIÁRIAS DE UTI E FAEC

DIÁRIAS DE UTI
Descrição do Serviço

3Q16

1Q17

2Q17

3Q17

1Q18

Valor Pactuado

1.759.136

1.759.136

1.759.136

1.759.136

1.759.136

Valor Realizado ($)

1.594.710

1.668.618

2.486.964

1.939.788

2.310.999

-164.426

-90.518

727.828

180.652

551.863

-9,35%

-5,15%

41,37%

10,27%

31,37%

∆ Valor
% ∆ Valor

FAEC AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Descrição do Serviço

3Q16

1Q17

2Q17

3Q17

1Q18

Valor Pactuado

2.790.864

2.790.864

2.790.864

2.790.864

2.790.864

Valor Realizado ($)

2.563.956

2.747.815

2.869.899

2.712.892

2.475.939

-226.908

-43.049

79.035

-77.972

-314.925

-8,13%

-1,54%

2,83%

-2,79%

-11,28%

∆ Valor

% ∆ Valor
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METAS QUALITATIVAS
FORMA DE AVALIAÇÃO

Nº

Indicador

Fórmula para Cálculo

Fonte

Pontuação

≥ 85%: 15 ptos
≥70% a < 85%: 10 ptos
SIH / CNES
≥50% a < 70%: 5 ptos
<50%: 0 pto
Total de Diárias de UTI Adulto
≥ 90%: 10 ptos
no período/total de Leitos de
≥ 75% a < 90%: 7 ptos
SIH / CNES
UTI Adulto no mesmo
≥ 60% a < 75%: 5 ptos
período X 100
< 60%: 0 pto
Total de Diárias de UTI
≥ 85%: 10 ptos
Neonatal no período/Total de
≥ 75% a < 85%: 7 ptos
SIH / CNES
Leitos de UTI Neonatal no
≥ 60% a < 75%: 5 ptos
mesmo período X 100
< 60%: 0 pto
Total de pacientes Dia nos
< 8,3 dias: 10 ptos
Leitos de Clínica Médica no
≥ 8,3 < 11 dias: 8 ptos
período/Total de Saídas dos
SIH / CNES
≥ 11 a < 14: 4 ptos
Leitos de Clínica Médica, no
≥ 14 dias: 0 pto
mesmo período X 100
Total de pacientes Dia nos
< 5 dias: 10 ptos
Leitos de Clínica Cirúrgica no
≥ 5 < 7 dias: 7 ptos
período/Total de Saídas dos
SIH / CNES
≥7 a 9: 3 ptos
Leitos de Clínica Cirúrgica, no
≥ 9 dias: 0 pto
mesmo período X 100
Total de pacientes Dia nos
Leitos de Clínica Obstétrica
< 2,5 dias: 10 ptos
no período/Total de Saídas
SIH / CNES ≥ 2,5 < 2,8 dias: 5 ptos
dos Leitos de Clínica
≥ 2,8: 0 pto
Obstétrica, no mesmo
período X 100
Total de Reserva de Leitos
< 12%: 15 ptos
negados no período/Total de
≥ 12% < 15%: 10 ptos
SUSFÁCIL
Reserva de leitos no mesmo
≥ 15% a < 18%: 6 ptos
período X 100
≥ 18%: 0 pto
Número de Partos
Cesareanos no
≥ 35%: 10 ptos
período/Número Total de
SIH / CNES > 35% a < 40%: 8 ptos
Partos, no mesmo período X
> 41% a < 45%: 0 ptos
100
Total de Internações de
≥ 40%: 10 ptos
Referência no período/Total
SIH
≥20% a < 40%: 5 ptos
de Internações no mesmo
< 20%: 0 pto
período X 100

Pont.
Max.

1

Total de pacientes Dia no
Taxa de ocupação dos leitos período/Total de Leitos dia
no mesmo período X 100

15

2

Taxa de Ocupação dos Leitos
de UTI Adulto

10

3

Taxa de ocupação dos leitos
de UTI neonatal

4

Tempo Médio Permanência
em Leitos de Clínica Médica

5

Tempo Médio Permanência
em Leitos de clínica Cirúrgica

6

Tempo Médio Permanência
em Leitos de clínica
Obstétricos

7

Taxa de Recusas de
Internações Solicitadas pelo
SUSFÁCIL

8

Taxa de Cesáreas

9

Taxa de referência
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10

10

10

10

15

10

10

METAS QUALITATIVAS
RESULTADOS

Indicador

3Q16

1Q17

Taxa de ocupação dos leitos

79%

81%

Taxa de Ocupação dos Leitos
de UTI Adulto

77%

90%

105%

60,82% 118,14% 112,63%

Taxa de ocupação dos leitos de
UTI neonatal

78%

68%

82%

46,86%

85,97%

89,57%

Tempo Médio Permanência
em Leitos de Clínica Médica

8,9

7,7

7,4

7,12

5,9

6,2

Tempo Médio Permanência
em Leitos de clínica Cirúrgica

4,4

4,9

4,99

5,89

4,6

4,3

2,2

2,3

2,3

2,2

2,1

2,0

-

-

-

87,00%

84,38%

86,45%

Taxa de Cesáreas

-

-

-

33,57%

31,23%

31,98%

Taxa de referência

99,58%

99,24%

99,36% 50,36%

54,07%

46,84%

RESULTADO OBTIDO

54%

80%

82%

67%

74%

100%*

RESULTADO APÓS AVALIAÇÃO

54%

100%

100%

100%

100%

-

Tempo Médio Permanência
em Leitos de clínica
Obstétricos
Taxa de Recusas de
Internações Solicitadas pelo
SUSFÁCIL

2Q17

3Q17

102,67% 86,4%

1Q18

2Q18*

94,59%

93,97%

* Resultado Parcial do 2º quadrimestre de 2018, considerando os meses maio, junho e julho.
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INDICADORES SUS
% DE AIHs DE ALTA COMPLEXIDADE

33.9%
22.6%
22.5%

26.5%

24.9%
24.4%

29.5%
25.6%
26.6%

24.9%

26.6%

27.9%

Realizado

Desde a pactuação do Planejamento Estratégico para o ciclo 2017/18, o CSSJD tem
sido exitoso no alcance da sua visão de futuro: “ser reconhecido como referência
em serviços médico-hospitalares, com foco em alta complexidade e urgência e
emergência, na Região Assistencial Ampliada do Oeste de Minas Gerais.
A evolução dos atendimentos de alta complexidade pode ser percebida pelo gráfico
acima, que demonstra um crescimento de 22,5% para 33,9% nas AIHs de alta
complexidade para o período correspondente a este relatório – uma diferença de
11,5% (+ 50,6%). Este dado demonstra que, gradativamente, o CSSJD tem se
tornado cada vez mais referência em alta complexidade em sua região assistencial.
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INDICADORES SUS
RECEITAS OPERACIONAIS vs RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Thousands

8,738

8,585
7,109

7,330

7,455

6,975

6,944

7,186

7,140

4,653

4,652

4,890

4,758

1,5861,6051,556 1,560

1,646

7,237

6,332
5,227

4,988

4,361
3,466

5,362
4,129

4,454

4,579

2,140

2,140

4,888

5,243

3,585
2,240

878

902

644

741

2,487
708

741

736

736

736

736

736

736

736

736

Receitas Totais

Produção SUS

Incentivos Estaduais

Incentivos Federais

Linear (Receitas Totais)

Linear (Produção SUS)

Linear (Incentivos Estaduais)

Linear (Incentivos Federais)

1,258

736

A evolução dos números de produção SUS durante o período desta gestão refletem
diretamente nos números do faturamento vinculado ao SUS.
O gráfico um salto das Receitas Operacionais decorrentes do faturamento SUS, que
passaram de R$ 3,5 milhões em set/16 para R$ 5,2 milhões em jul/18 (um aumento
de R$ 1,8 milhão ou 51%).
As receitas decorrentes a Incentivos Federais tem se mantido estáveis no período.
Em contrapartida, os Incentivos Estaduais, que chegaram a representar 29% do total
de receitas do SUS em jul/17, alcaçaram 17% em jul/18.

Este resultado demonstra que o CSSJD é cada vez menos dependente de incentivos
estaduais, tornando sua sustentabilidade econômico-financeira mais segura.
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REGULAÇÃO ASSISTENCIAL
EXTERNA E INTERNA
Desde o início da atual gestão, o Complexo de Saúde São João de Deus tem se
preocupado com a regulação de pacientes de toda a Região Assistencial Ampliada
Oeste de Minas Gerais, de forma a otimizar o fluxo de leitos da instituição.
Sendo assim, foi criada uma Central de Regulação Assistencial Interna, para
estabelecer contato direto com a Central de Regulação Assistencial Municipal,
Estadual e SAMU, promovendo a regulação dos pacientes de acordo com a ordem
estabelecida por esses stakeholders. Além disso, o objetivo desta equipe interna é
gerir o processo de regulação com foco no maior giro de leito e menor média de
permanência dos pacientes, impactando diretamente os indicadores de ocupação
hospitalar e os resultados econômico-financeiros da instituição, além de melhorar a
assistência prestada.
O trabalho da Central de Regulação Externa Estadual consiste em cadastrar os
pacientes da Região Assistencial Ampliada Oeste no Sistema de Saúde Online
SUSFÁCIL. O médico regulador é responsável por estabelecer as prioridades clínicas,
destinando os pacientes aos hospitais disponíveis.
A Central de Regulação Interna do CSSJD organiza a logística dos leitos diários,
disponibilizando-os à Externa, separados por acomodação e perfil (clínico, cirúrgico
e UTIs). Essa disponibilização dos leitos leva em consideração as cirurgias agendadas
e de urgência, as altas das UTIs Adulto e Neopediátrica e as vagas ocupadas na Sala
Vermelha. A Regulação Interna aguarda, então, o retorno sobre quais possíveis
pacientes ocuparão aquelas vagas, apresentam os laudos aos médicos especialistas,
que avaliam, caso a caso, a possibilidade de recebimento daquele paciente.

Após a avaliação dos médicos,
o regulador interno segue
com as confirmações da
transferência ou realiza as
negativas no SUSFÁCIL.
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PARCERIA CSSJD & MUNICÍPIO:
LEITOS EXCLUSIVOS
Um importante pilar de sustentação desta gestão diz respeito à parceria com o
Município de Divinópolis. O estreitamento dos laços entre este Município e o
Complexo de Saúde São João de Deus permite ações em conjunto, que beneficiam
ambas as partes e, sobretudo, a população com necessidade de assistência à saúde.
Dentre estas ações está a contratação de 14 leitos destinados à regulação municipal,
para os quais são encaminhados pacientes com passagem na Unidade de Pronto
Atendimento do Município de Divinópolis que apresentam necessidade de
internação.
Os pacientes com necessidade de internação, respeitados critérios de prioridade
clínica previamente pactuados, são regulados pelo próprio Município, com ciência e
anuência da regulação do Estado de Minas Gerais, até o limite da ocupação dos
leitos pactuados com o CSSJD.
A parceria entre o Município de Divinópolis e o CSSJD trás agilidade no atendimento
e resolutividade na assistência à população, na medida em que aumenta a eficiência
dos serviços em um modelo de trabalho inédito no Município.
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CONQUISTAS
ESTRATÉGICAS
A PPI de Divinópolis
Com vistas à melhor compreensão, entendimento e negociação dos recursos
relativos ao SUS – principal pilar de sustentabilidade do CSSJD, coube a esta gestão
estudar a Programação Pactuada e Integrada – PPI do Município de Divinópolis.
Para este fim, foram elaborados vários estudos apresentados à Comissão de
Intervenção e ao próprio Município de Divinópolis, que resultaram em visitas ao
Ministério da Sáude em rodadas de negociação para a ampliação do teto de Média
e Alta Complexidade – MAC para o Município, em razão do processo de recuperação
do CSSJD, que teve como impacto uma execução ascendente, extrapolando de
forma regular o teto então previsto para o Município.
Este trabalho culminou na publicação da Resolução Deliberação CIB-SUS/MG 2.695,
de 25/03/18, em que o Estado de Minas Gerais reconheceu os valores de
extrapolamento provocados pelo CSSJD, bem como na Portaria 2.697/18, em que o
Ministério da Saúde aprovou o incremento de R$ 400.000,00/mês (ou R$
4.800.000,00/ano) no teto do Município de Divinópolis, valores a serem repassados
pelo Município ao CSSJD a partir da formalização de nova Contratualização entre as
partes.
Descrição | Mês

Total 2017

Média 2017

Projeção ano Projeção mês
2018
2018

PPI - Teto Ambulatorial

19.321.718

1.610.143

19.231.056

1.610.143

PPI - Teto Hospitalar

26.336.912

2.194.743

24.911.508

2.075.959

A - Total Pactuado PPI (Amb + Hosp)

45.658.630

3.804.886

44.142.564

3.686.102

Executado - Total Ambulatorial

21.385.219

1.782.102

21.879.356

1.823.280

Executado - Total Hospitalar

30.105.721

2.508.810

33.401.006

2.783.417

51.490.941

4.290.912

55.280.362

4.606.697

15.370.377

1.280.865

15.545.191

1.295.433

30.060.046

2.505.004

32.955.226

2.746.269

5.832.311

486.026

11.137.798

920.595

B - Total Executado (Todos os Prestadores
de Divinópolis)
Executado - Total Ambulatorial
Executado - Total Hospitalar
Saldo MAC Amb + Hosp (Pactuado Executado)
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CONQUISTAS
ESTRATÉGICAS
Plano de Ação Regional da
Urgência e Emergência
O CSSJD é também um ator importante no Plano de Ação Regional da Urgência e
Emergência do Estado de Minas Gerais, no que diz respeito à pactuação da Região
Oeste deste Estado. Foi pactuada pelo CSSJD a abertura de mais 55 leitos, sendo 30
leitos de retaguarda, 15 leitos destinados à Neurologia (sendo 5 cirúrgicos e 10
clínicos) e 10 leitos UCO.
Cabe salientar que a aprovação do Plano de Ação Regional para a Região Oeste de
Minas Gerais junto ao Ministério da Saúde é condicionante para a sustentabilidade
econômico-financeira do CSSJD em 2019, especialmente em virtude das incertezas
do cenário político e econômico pelo qual atravessam o Estado e o país.
Sumarizamos, abaixo, os incentivos para o CSSJD quando da aprovação junto ao
Ministério da Saúde:
ITEM DE INCENTIVO

CRITÉRIO PARA CÁLCULO

Leitos de Retaguarda Incentivo abertura de + 30

30 leitos x R$ 200,00 x 365 dias x
0,85 (ocupação)

Leitos de Retaguarda Incentivo de 30 leitos já
existentes

Para cada novo leito, incentivo para
outro já existente
30 leitos x R$ 200,00 x 365 dias x
0,85 (ocupação)

Leitos CTI Adulto já
existentes

Serão qualificados 80% dos leitos já
existentes = 30 leitos x 80% = 24
leitos qualificados
24 leitos x (R$ 800,00 - R$ 482,00) x
365 dias x 0,90 (ocupação)

Leitos CTI Pediátrico - 02
leitos já existentes serão
incentivados

02 leitos x (R$ 800,00 - R$ 482,00) x
365 dias x 0,90 (ocupação)

Leitos de AVC AGUDO e
INTEGRAL - Incentivo para
abertura de 15 leitos (5
cirúrgicos e 10 clínicos)

15 leitos X R$ 350,00 X 365 dias X
0,90 (ocupação)

TOTAL INCENTIVOS A SEREM ACRESCIDOS NA RECEITA DO CSSJD
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VALOR
MÊS

ANO

OBSERVAÇÃO

155.125

Investimento em
Construção, Equipamentos
1.861.500
e Mobiliários a cargo do
CSSJD

155.125

1.861.500

208.926

Serão abertos mais 5 mas
esses já serão abertos com
2.507.112 800,00 a diária

17.411

208.926

143.719

Investimento em
Construção, Equipamentos
1.724.625
e Mobiliários a cargo do
CSSJD

680.305

8.163.663

A GESTÃO DA SAÚDE
SUPLEMENTAR

EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS
DA SAÚDE SUPLEMENTAR
A Saúde Suplementar é um importante pilar de sustentação do Complexo de Saúde
São João de Deus e tem sido fundamental para o processo de recuperação
econômico-financeira do CSSJD.
O Complexo desempenha seu papel de referência em Alta Complexidade e em
Serviços de Urgência e Emergência não somente para o Sistema Único de Saúde,
mas também para os pacientes de convênios e particulares.
A grande variação de oferta de serviços e especialidades torna o CSSJD uma
empresa diferenciada para toda a Região Oeste de Minas Gerais. O Complexo possui
serviços de Oncologia e Radioterapia, Nefrologia, UTIs Adulta e Neopediátrica,
Unidade de Urgência e Emergência com 08 especialidades presenciais e 05 de
sobreaviso, um Centro Cirúrgico com 13 salas cirúrgicas, sendo 10 destinadas ao
Bloco Cirúrgico e 03 destinadas ao Bloco Obstétrico, além de possuir um novo e
qualificado serviço de Hotelaria, bem como um Serviço de Nutrição e Dietética de
Excelência, todos eles demonstrados neste Relatório de Gestão.

Por ser uma instituição filantrópica, é
esperado que o CSSJD cumpra o mínimo de
50%
de
atendimentos
hospitalares
destinados ao SUS (medido em pacientedia), já que o CSSJD oferece outros 10% de
atendimentos exigidos pela legislação por
meio de serviços de Alta Complexidade
Ambulatorial. Historicamente, a proporção
de atendimentos ao SUS sempre foi muito
superior ao preconizado para as instituições
filantrópicas.
Nesse sentido, pode-se dizer que o CSSJD possui ainda bastante espaço para
crescimento dos atendimentos da Saúde Suplementar, sendo este um dos objetivos
estratégicos de forma a garantir a sustentabilidade econômico-financeira desta
importante Instituição.
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PROPORÇÃO DE
PACIENTES-DIA
(QUANTO MAIOR MELHOR)

40%

35%

34%

33%

30%

27%

29%

30%

34%

36%

34%

34%

37% 35% 3500

30%

2907

3000
2500

25% 1926

2000

20%
1500

15%

1000

10%
5%

500

0%

0

Pacientes-Dia da Saúde Suplementar

Saúde Suplementar

Enquanto instituição filantrópica que oferece serviços hospitalares e ambulatoriais
para o SUS, o CSSJD necessita observar em seus atendimentos o percentual mínimo
de 50%, sendo esta aferição realizada a partir do registro de pacientes-dia.
A tendência de crescimento da proporção de pacientes-dia para a Saúde
Suplementar é favorável e positiva, apesar de sua variação ter sido modesta quando
comparados os meses de set/16 e jul/18 (variação positiva de +2%).
Entretanto, a comparação do crescimento dos atendimentos da Saúde Suplementar
em pacientes-dia evidencia um aumento de 51% no período que compreende este
relatório de gestão (aumento de 981 pacientes-dia por mês), reflexo do aumento da
oferta, ocupação e gestão de leitos da Saúde Suplementar.
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FATURAMENTO DA
SAÚDE SUPLEMENTAR
Millions

(QUANTO MAIOR MELHOR)

5.134
4.429 4.584
3.374
2.994 2.988
2.298

1.792 1.809
1.641

4.554

4.187

3.926

3.720
4.249

3.617

4.429
4.432

3.790

5.002

4.074

3.227
2.864

2.761

2.025

0.151 0.273 0.129 0.226 0.147 0.103 0.179 0.152 0.135 0.125 0.113 0.132

Convênios

Particulares

Receitas Totais

O reflexo do investimento desta gestão na retomada e crescimento da Saúde
Suplementar no pilar de sustentabilidade econômico-financeira pode ser percebido
na ascensão positiva dos valores de faturamento relativos a atendimentos
ambulatoriais e hospitalares de pacientes de convênios e particulares.
O CSSJD saltou de R$ 2,3 milhões em set/16 para R$ 5,1 milhões em jul/18, uma
diferença de 115% no faturamento da Saúde Suplementar no período (+R$ 2,7
milhões).
A principal evolução ocorreu nos atendimentos hospitalares, cujo faturamento de
jul/18 foi maior em R$ 2,2 milhões se comparado a set/16 (ou 115%), havendo
evolução também no faturamento particular, que foi maior em R$ 497 mil em
jul/18 se comparado a set/16 (ou 117%).
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PROPORÇÃO DE
FATURAMENTO
(QUANTO MAIOR MELHOR)

52% 50%

57%
44%

41%

52%

48%

42%
39%

40%

21%

21%
21%

56%
46% 48%

55%

31%

50%

30%
28%

27%

57%

47%
50%

32%

Ambulatorial

59%

46%

32%

25%

Hospitalar

54%

51%
40%

23%

59%

31%

Total

O gráfico acima demonstra a importância da Saúde Suplementar para a
sustentabilidade econômico-financeira do CSSJD a partir do comparativo,
apresentado em percentual, da representatividade do faturamento da Saúde
Suplementar frente a todo o faturamento do CSSJD.
Analisando o resultado no período deste Relatório de Gestão conjugado com a
evolução dos pacientes-dia da Saúde Suplementar, pode-se dizer que, em set/16, os
33% de pacientes-dia de atendimentos de convênio e particulares corresponderam
a 52% de todo o faturamento hospitalar. Já em jul/18, 35% dos mesmos pacientesdia corresponderam a 57% do faturamento hospitalar.
O resultado demonstra dois aspectos que merecem destaque:
• A relevância da Saúde Suplementar como pilar de sustentabilidade econômicofinanceira;
• A evolução do ticket-médio da Saúde Suplementar, que demonstra também a
presença de pacientes com maior perfil de complexidade no CSSJD.
96

OPERADORAS
CREDENCIADAS
O CSSJD possui um grande número de Operadoras que confiam em seu trabalho,
com destaque para a Unimed Divinópolis, que tem sido além de cliente, um
verdadeiro parceiro do CSSJD.
Além de um já robusto portfólio de clientes, o CSSJD negocia com outras operadoras
que, cientes da recuperação desta importante instituição, retomaram seus
interesses em contar com o CSSJD como prestador de serviços de sua confiança.
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REESTRUTURAÇÃO DE CONTAS E
PACOTES PARTICULARES
Uma das ações importantes adotadas pela nova gestão, cujos resultados serão
medidos a médio e longo prazo, foi a reestruturação do processo e do setor de
Contas Particulares. Há anos os pacotes de contas particulares não eram revistos e
possuíam informações desatualizadas, quando existentes. Isso tornava moroso o
processo de orçamentação para um paciente particular e desestimulava o Corpo
Clínico a trazer seus pacientes para o CSSJD. A reestruturação do setor contou,
dentre outros, com a elaboração de novos pacotes de procedimentos com os preços
mais competitivos do mercado. Foram elaborados 60 pacotes de especialidades
diversas, conforme apresentado abaixo:

CIRURGIA PLÁSTICA

CIRURGIA PLÁSTICA

Nariz

Mamoplastia+Abdominosplastia

Palpebra

Protese De Mama + Lipoabdominoplastia

Palpebra+Plastica Frontal (Video Frontal)

Ginecomastia Unilateral

Mamoplastia

Face

Lipo-Abdome+Retirada De Fuso Pele Ou Dorso

Retoque De Lipo

Orelha De Abano

Mastopexia

Protese De Mama (Sem Prótese)

Correção De Cicatriz

Abdominoplastia

Lipoaspiração

CIRURGIA GERAL

CIRURGIA GERAL

Endoscopia Digestiva

Herniorrafia Inguinal Unilateral Aberta

Colonoscopia

Hérnia Epigástrica

Colonoscopia + Polipectomia

Hérnia Umbilical
Videolaparoscopia Diagnóstica Sem
Colangiografia
Colecistectomia Sem Colangiografia Por Vídeo

Apendicectomia Aberta
Apendicectomia Por Videolaparoscopia
Cirurgia Bariátrica

Fistulectomia

Herniorrafia Inguinal Unilateral Por Vídeo
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REESTRUTURAÇÃO DE CONTAS E
PACOTES PARTICULARES
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Parto Normal

Curetagem Pós Aborto Ou Semiótica

Parto Cesária

Colpoperineoplastia

Histerectomia Total

Exerese Nodulo De Mama

Histerectomia Total Com Anexectomia

Bartholinectomia

Histerectomia Vaginal

OTORRINOLARINGOLOGIA

UROLOGIA

Adenoidectomia

Cistoscopia E/Ou Uretroscopia

Adenoamigdalectomia

Fimose Ou Postectomia

Adenoamigdalectomia+ Timpanoplastia

Retirada Endoscopica De Cateter Duplo J

Amigdalectomia

Vasectomia

Timpanomastoidectomia
Timpanoplastia

CARDIOLOGIA
Cardioversão Elétrica

Septoplastia

CIRURGIA VASCULAR

CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇO

Varisectomia Bilateral

Tireoidectomia Total

Varisectomia Unilateral

Tireoidectomia Parcial

NEUROLOGIA

BUCOMAXILOFACIL

Túnel Do Carpo – Descompressão

Extração Dentária

Hernia De Disco Lombar

Fratura De Arco Zigomático

OFTALMOLOGIA

NEFROLOGIA
Biópsia Renal

Facectomia
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EXPANSÃO DA CLÍNICA
ONCOLÓGICA
A nova Clínica Oncológica do Complexo de Saúde São João de Deus é fruto de uma
parceira inédita entre a Unimed Divinópolis e o Complexo de Saúde São João de
Deus – CSJD. Trata-se de um modelo de negócios que une o principal prestador de
saúde da Região Oeste de Minas Gerais com a principal operadora de saúde da
mesma.
A estratégia de negócios em formato de parceria estabelecida entre o CSJD e a
Unimed Divinópolis tem como pressuposto premissas que justificam uma relação
ganha-ganha entre ambas as organizações.
A abertura da clínica atende à demanda de toda a Região Oeste de Minas Gerais e é
suportada por uma equipe especializada, além de recursos terapêuticos e de
diagnósticos de alta complexidade. Essa prática assistencial diferenciada, junto à
retaguarda hospitalar para os pacientes oncológicos são as duas grandes vantagens
do CSSJD em relação a seus concorrentes.

Projeto Proposta para a nova Clínica Oncológica do CSSJD
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Em sua primeira fase de abertura, a nova Clínica Oncológica do CSSJD será destinada
prioritariamente a atendimentos de Quimioterapia para pacientes de convênios e
particular, em tratamentos que demandarem procedimentos de quimioterapia
ambulatorial. Tanto consultas quanto sessões de quimioterapia serão realizadas na
nova unidade. A clínica está localizada no antigo Centro Assistencial da ACCCOM, na
Rua Niquelina – Bairro Niterói de Divinópolis. O local fica anexo ao Complexo de
Saúde São João de Deus, que fornecerá todo o suporte necessário para sua
operação.

Os valores apresentados ao lado
demonstram a dimensão da nova
clínica, que conta com 9 (nove)
cadeiras de quimioterapia e 3 (três)
turnos de trabalho. A previsão é que
sejam feitas, por ano, 6.804 (seis mil,
oitocentos e quatro) sessões de
quimioterapia.

Descrição

Qtde

Cadeiras de Quimioterapia

9

Turnos de trabalho

3

Consultórios

3

Sessões por dia

27

Para a inauguração da clínica, prevista para o primeiro semestre de 2019, serão
destinados R$505.560,88 (quinhentos e cinco mil, quinhentos e sessenta reais,
oitenta e oito centavos), a serem utilizados para obras e reformas, aquisição de
mobiliário e equipamentos.
A nova Clínica Oncológica do CSJD visa principalmente melhorar os atendimentos
oncológicos, oferecendo a seus pacientes uma forma ainda mais humanizada de
atendimento. Não resta dúvidas que a parceria entre CSJD e a Unimed Divinópolis é
o melhor caminho, o mais seguro e imprescindível para a ampliação estruturada da
prestação de serviços na área de saúde, especialmente na concretização dos
atendimentos oncológicos, motivo pelo qual formalizam esta parceria.
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NOVA FILIAL DE
CONSULTÓRIOS MÉDICOS
Em continuidade à estratégia de expansão da operação e desenvolvimento de novos
negócios, o CSSJD irá inaugurar uma nova filial de Consultórios Médicos destinada à
Saúde Suplementar, a ser inaugurada em modelo pioneiro em Divinópolis e Região
Oeste de Minas Gerais.
Proposta para Consultórios Médicos destinados à Saúde Suplementar

Local

Centro de Divinópolis

Premissas

- Inicialmente para todas as clínicas
- Poderão ser atendidos todos os convênios, mesmo os que
não são credenciados ao CSSJD
- Consultas serão dos médicos mas será retido 10% para a
clínica
- Horário funcionamento da clínica: de 07:00 às 19:00h.
- Serão slots de 4 horas (7h às 11h | 11h30 às 15h | 15h30 às
19h)

Custo para médicos

5% do valor das consultas

Condições

- Todos os atendimentos que gerarem procedimentos
deverão ser encaminhados ao CSSJD exceto os convênios
não credenciados
- Médicos que não têm credenciamento em algum convênio
poderão atender consultas mas os procedimentos serão da
equipe que possui credenciamento

Observações

- A nova unidade está planejada para iniciar sua operação no
primeiro semestre de 2019.
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IMPLEMENTAÇÃO DO
FATURAMENTO IN LOCO D-2
Dentre as ações para alavancar a Saúde Suplementar como um importante pilar de
sustentabilidade do CSSJD, todo o processo de faturamento foi revisto, de forma
ampla e significativa, contendo elaboração de fluxogramas, definição de
responsabilidades, estabelecimento de relação cliente-fornecedor e procedimentos
operacionais, com o objetivo de melhorar a receita e reduzir o prazo de
recebimento das contas faturadas que era, em média, de 90 dias.
À época, iniciava-se o faturamento da conta-paciente apenas após a alta/óbito do
mesmo, gerando excesso de pendências no prontuário e muitas contas paradas,
atrasando ainda mais o recebimento devido ao Complexo. Em 2017, o CSSJD
implementou um novo processo de faturamento, o Faturamento in Loco D-2, que
consiste em faturar, diariamente, os itens da conta-paciente registrados há dois dias
(“Dia”-2).
Concomitantemente ao Faturamento In Loco D-2, o CSSJD institucionalizou um novo
padrão de organização do prontuário hospitalar, fragmentado entre os Setores de
Internação, Centro Cirúrgico e Unidades de Tratamento Intensivo durante o período
da internação. Isso permitiu que o faturamento pudesse ser faturado in loco, ou
seja, no setor onde ocorreu a assistência.
O novo formato de faturamento permitiu maior agilidade no fechamento da conta,
uma vez que as falhas no prontuário são identificadas ainda durante a internação do
paciente e maior organização dos documentos e das informações, dando mais
dinamismo ao processo.

Prontuário a ser faturado antes do
Faturamento In-Loco

Prontuário a ser faturado após a
implementação do Faturamento In-Loco
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A GESTÃO DE
SUPRIMENTOS

A GESTÃO DE GIRO DE
ESTOQUE
(INTERVALO)

37.2

33.5

33.2

33.0
28.8

26.2

27.8

28.8 27.8
19.5 19.1

set/16

nov

jan/17

mar

mai

jul

set

nov

jan/18

mar

mai

18.8

jul

Resultado (dias)

Desde o início do novo ciclo de gestão, houve uma redução considerável no tempo
médio de giro de estoque, caindo de 37,2 em set/16 para 18,8 em jul/18. Isso
significa uma redução de 18,4 dias (ou 49,5%).
Para que essa redução fosse possível, foi necessário implementar um controle
rigoroso do estoque.
As solicitações de compras, antes efetuadas uma vez ao mês, com um tempo de
estoque para 30 dias e 15 dias de ressuprimento (45 dias no total) passou a ser
quinzenal, com tempo de estoque de 15 dias e 10 de ressuprimento.
Além disso, o controle da liberação de materiais também passou a ser mais rigoroso,
contribuindo para a expressiva melhoria na aferição deste importante indicador
para a Gestão de Suprimentos.
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A EVOLUÇÃO DO TICKET
MÉDIO DE MATMED
(QUANTO MENOR MELHOR)

93.79 94.28
80.51
54.98 58.76

54.39 56.25

63.56 62.60

69.55

89.00

76.33

61.22 60.32 61.25
51.60 48.02 53.87 55.93 58.30
48.46
47.27

52.00
36.23

Hospitalar

Ambulatorial

O Ticket Médio de Material e Medicamento é um indicador acompanhado
mensalmente na rodada de Análise Crítica da Estratégia, em suas instâncias
ambulatorial e hospitalar, por ser um dos principais elementos da composição de
custos desta Instituição.
Apesar da tendência ser aparentemente desfavorável, cabe ressaltar que, além dos
ciclos de reajuste decorrentes do processo de inflação, o aumento do Ticket Médio
de Materiais e Medicamentos pode ser explicado também pelo aumento
considerável de passagens ambulatoriais e hospitalares de paciente de Alta
Complexidade, tanto para o Sistema Único de Saúde quanto para a Saúde
Suplementar.
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FARMÁCIA CLÍNICA
Junto à implementação da Gestão Integrada da Qualidade, surgiu a necessidade da
implementação da Farmácia Clínica no CSSJD.
Para tanto, foi realizada uma parceria inétida entre o Complexo de Saúde São João
de Deus e a Universidade Federal de São João Del Rei, que colocará à disposição o
seu Núcleo de Farmácia Clínica, para que seja feito um trabalho em conjunto com o
Complexo.
Além dos 5 farmacêuticos, colaboradores do CSSJD, que estarão a serviço da
Farmácia Clínica, a instituição contará com 2 estudantes da UFSJ, com carga horária
de 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira.
A Farmácia Clínica será implementada, inicialmente, na Nefrologia, sendo expandida
posteriormente aos demais setores do CSSJD. A previsão de início do projeto é no 2º
semestre de 2018.
Recentemente, a UFSJ pleiteou junto ao Ministério da Educação, com o apoio do
CSSJD, a abertura da residência farmacêutica. A proposta é que a cada ano sejam
inscritos 6 residentes, mantendo 12 profissionais na Instituição a partir do 2º ano. A
proposta encontra-se em fase de análise pelo Ministério da Educação.
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NEGOCIAÇÃO COM
FORNECEDORES
16.6%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
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Thousands

(QUANTO MAIOR MELHOR)
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0

Economia ($)

Realizado

Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17
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Realizado
∆ qtde

-

-

8,0% 8,0%
10,0% 16,6%
2,0% 8,6%

8,0% 8,0%
8,0% 14,2%
0,0% 6,2%

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
8,0% 4,0% 5,6% 6,7% 7,6% 7,7%
0,0% -4,0% -2,4% -1,3% -0,4% -0,3%

Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18

Projetado
Realizado
∆ qtde

8,0% 8,0% 8,0%
6,2% 7,7% 7,6%
-1,8% -0,3% -0,4%

8,0% 8,0% 8,0%
8,3% 7,5% 5,6%
0,3% -0,5% -2,4%

8,0%
8,8%
0,8%

Com um volume de compras anual de aproximadamente R$ 24 milhões, o CSSJD
contava com um alto índice de compras pontuais, o que representava perda do
poder de negociação pelo volume transacionado. Para aprimorar este processo,
foram negociados contratos para aquisições rotineiras, tais como soro e
descartáveis.
Foi implantada também a metodologia de Análise de Custo Total (TCO), com uma
redução acumulada de jan/18 a jul/18 de cerca de R$ 970 mil reais.
Além disso, em virtude da recuperação econômico-financeira da Instituição e à
transparência da nova gestão, o CSSJD conseguiu recuperar sua credibilidade no
mercado, obtendo assim melhores condições comerciais nas negociações.
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AVALIAÇÃO DE
FORNECEDORES
A seleção e a avaliação de fornecedores são fundamentais
para a gestão de suprimentos. Para que o Complexo de
Saúde São João de Deus alcance a excelência em gestão, é
imprescindível que os seus fornecedores estejam
alinhados à estratégia da Instituição.
Com a implementação da Gestão Integrada da Qualidade,
a elaboração da Política de Suprimentos e a busca pelas
certificações ISO 9001 e ONA Nivel II, o CSSJD está em
processo de implantação da Avaliação de Fornecedores,
que será realizada via Sistema MV.
Em caso de fornecimento de produto, a avaliação será efetuada no momento do
lançamento da Nota Fiscal (que acontecerá no ato do recebimento do material),
devendo o recebedor informar se o mesmo chegou no prazo e forma corretos e sem
nenhuma avaria.
Para avaliação de serviços prestados ao CSSJD, o questionário deverá ser preenchido
pelo responsável do setor onde o serviço foi executado, informando se o prazo
estimado e os requisitos foram atendidos.

Figura
Figurailustrativa
ilustrativada
datela
telade
deAvaliação
Avaliaçãode
deFornecedores,
Fornecedores,no
noMV
MV
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GESTÃO DE OPME
No início deste novo ciclo de gestão foram identificados vários contratos de OPME
(Órteses, Próteses Materiais Especiais) que não ofereciam vantagem competitiva ao
CSSJD. Desta maneira, os principais contratos foram renegociados, melhorando
valores, prazos e condições de pagamento. Além disso, muitos itens passaram a ser
consignados, ou seja, passaram a estar disponíveis no estoque da Instituição, com a
compra sendo efetivada somente no momento de sua utilização.
Outro ponto relevante é que, com a
recuperação econômico-financeira do
CSSJD e o aumento do número de
cirurgias, o Complexo recuperou a sua
credibilidade perante seus fornecedores,
que passaram a investir e equipar a
Instituição
com
materiais
e
equipamentos com tecnologia de ponta,
como por exemplo uma torre de vídeo
Bisturi Harmonic® adquirido em comodato
Astus, caixas cirúrgicas Nuvasive e Astus,
microscópio de Neurocirurgia GE Hospitalar e bisturi ultrassônico Harmonic®.
Além disso, percebeu-se também que era necessário realizar mudanças nos
processos internos de armazenagem e dispensação de materiais. Inicialmente, o
OPME era armazenado e dispensado pela Farmácia. Para tornar mais rigoroso o
processo de dispensação, os OPMEs passaram a ser armazenados no próprio setor e
liberados apenas mediante guia autorizada, no caso de convênios, ou
compatibilidade do material com a AIH, no caso do SUS (neste caso, investiga-se no
SIGTAP, pelo número do procedimento, os materiais compatíveis ao código
apresentado na AIH).
Por fim, visando dar transparência e segurança ao processo, a área de OPME do
CSSJD caminha exigir a apresentação de Ordem de Compra para liberação do
material. Nela, deverão estar incluídos o código do procedimento e o código do item
e, para a Saúde Suplementar, deverá ser informado também os códigos TUSS e
TNUM.
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A GESTÃO DA HOTELARIA

HOTELARIA
Higienização e Limpeza
Esta área é responsável pela garantia da higienização adequada de todos os leitos,
setores e corredores, seguindo as orientações da vigilância sanitária e controle de
infecção hospitalar.
Desde setembro de 2016, diversas ações foram implementadas, como:
• Implantação de novas rotinas corretas
de limpeza (terminal e concorrente)
com produtos adequados;
• 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 tempo
para início de novo procedimento;
• Troca do uniforme dos colaboradores;

Uniforme antigo

Uniforme novo

Além disso, após o início do novo ciclo de gestão, alguns investimentos foram
realizados, conforme quadro apresentado abaixo, visando a melhoria do serviço
prestado.

60 Lixeiras

R$ 9.507,70

09 Carros de Higienização

R$ 5.148,00

Materiais de Limpeza

R$ 3.980,00

03 Enceradeira

R$ 5.410,00
Carrinho de Higienização
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HOTELARIA
Governança
Esta área é responsável pela gestão do enxoval utilizado pelos pacientes. Até dez/16
percebia-se a falta constante de enxoval pela falta de gerenciamento das trocas e
consumo dos setores. Desde então, muitas ações foram estabelecidas:

• Implantação de novo contrato para
clientes na internação;
• Implantação do serviço de frigobar
com comercialização de produtos;
• Implantação de sinal de TV a cabo
gratuito para todos os quartos;
• Implantação de amenities;
Frigobar com produtos comercializados

Uniforme antigo

• Implantação de novo enxoval
completo e diferenciado;
• Aquisição de carrinhos para
camareiras;
• Redução R$ 7.000,00/mês. do
consumo de lavanderia com pano
de limpeza e uniformes privativos
• Troca
do
uniforme
dos
colaboradores.

Uniforme novo
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HOTELARIA
Governança

ANTES – Apresentação do quarto

DEPOIS – Apresentação do quarto

ANTES – Carrinho para Camareira

DEPOIS – Carrinho para Camareira
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HOTELARIA
Serviço de Nutrição e Dietética

Esta área é responsável pelo fornecimento de refeições aos colaboradores e clientes
do CSSJD. Em média, são fornecidas 2.068 refeições/dia (desjejum, lanche, almoço e
ceia) para pacientes e 1.098 refeições/dia para colaboradores (desjejum, lanche,
almoço e ceia). Assim como em outras áreas estratégias, algumas ações relevantes
foram implementadas neste novo ciclo de gestão, das quais destacamos:
•
•
•
•

Implantação de novo modelo de fornecimento de refeições para convênio;
Distribuição de lanche no período da tarde para os colaboradores;
Distribuição de suco no refeitório durante o almoço;
Disponibilização do jantar aos colaboradores por meio de self-service;

ANTES – Serviço de desjejum

DEPOIS – Serviço de desjejum

ANTES – Refeição

DEPOIS - Refeição
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A GESTÃO DA
INFRAESTRUTURA

AS ENGENHARIAS
CLÍNICA E PREDIAL
No que diz respeito à infraestrutura predial, o CSSJD conta com uma área de
aproximadamente 28.000 m². Por um longo período de tempo, a Instituição não
recebeu investimento para a manutenção de suas instalações. Diante da
recuperação econômico-financeira do Complexo, foi possível, então, realizar
importantes investimentos em reparos prediais.
Como pode ser observado no gráfico abaixo, durante todo o ano de 2017, o valor
investido em manutenção predial e de equipamentos médicos foi de
R$ 1.181.988,00. No ano de 2018, apenas até o mês de julho, o valor investido foi
de R$ 1.440.048,00. (já 22% superior a todo o montante investido em 2017)

Despesas com Manutenção
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Jan/17 a Dez/17

Manutenção Predial e Reparos

Jan/18 a Jul/18

Manutenção de Equipamentos Médicos
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Total

A ENGENHARIA PREDIAL
Com o início do novo ciclo de gestão e o retorno dos investimentos em manutenção
predial, diversas obras e reformas foram realizadas no CSSJD. As grandes obras,
como a construção da Sala Vermelha, a reforma da Unidade de Urgência e
Emergência, da UTI Neonatal, da Maternidade e do Bloco Cirúrgico, estão
detalhadas à parte neste Relatório de Gestão.
Uma das principais negociações deste setor foi com a nova fornecedora oxigênio,
gerando uma economia da ordem de R$ 20.000,00 por mês. Além disso, outras
diversas ações foram implementadas, tais como:
• Limpeza e manutenção de todos os aparelhos de ar-condicionado 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 Da
Saúde Suplementar;
• Revitalização dos corredores nos setores de convênio, Maternidade e Pediatria;
• Reforma parcial da fachada do Hospital;
• Reforma e reorganização da sala de OPME;
• Reorganização do almoxarifado em estantes;

ANTES - Fachada antes da revitalização

ANTES - Fachada após a revitalização
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A ENGENHARIA PREDIAL

ANTES - Estacionamento sem cobertura e piso
irregular

DPOIS - Estacionamento com cobertura e
pavimentação para 36 vagas

ANTES - Hall principal do CSSJD

ANTES - Hall principal do CSSJD
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A ENGENHARIA PREDIAL

ANTES - Piso de corredor do CSSJD antes de
tratamento

DPOIS - Piso de corredor do CSSJD após
tratamento

ANTES – Teto de banheiro do CTI

ANTES - Teto de banheiro do CTI
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A ENGENHARIA CLÍNICA
A Engenharia Clínica tem como responsabilidade a manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos hospitalares, gerenciamento dos serviços técnicos de
aferição e acompanhamento das manutenções preventivas e corretivas de contratos
terceirizados.

O CSSJD conta com um parque de 1.485 equipamentos, sendo 600 cobertos por
contrato de manutenção preventiva e/ou corretiva, pois referem-se a equipamentos
para manutenção da vida, como é o caso dos respiradores e carrinhos de anestesia.
Os demais equipamentos são mantidos por sua equipe própria ou contratos avulsos.
Uma das grandes ações realizadas pelo setor foi a atualização do contrato com a
empresa Deltamed, responsável pela assistência técnica nas máquinas de
hemodiálise. Houve alteração no parque de máquinas constante no contrato, nos
valores, obrigações e direitos de contratante e contratada e nas rotinas de
manutenção, dando maior segurança ao CSSJD.
Visando a redução de custos e um maior gerenciamento da equipe, o CSSJD tem
investido na primarização das manutenções corretiva e preventiva. Diversos
trabalhos, como calibrações e testes de segurança elétrica, antes executados por
terceiros, passaram a ser efetuados internamente.
Outro ponto importante foi a aquisição de um sistema de
gestão de equipamentos e simulador de desempenho, Aclin
Check. Esse sistema permite o gerenciamento dos
equipamentos hospitalares desde a sua aquisição até o seu
descarte, faz o acompanhamento das calibrações e
manutenções, armazena os dados obtidos e emite laudos e
certificados. Todos os equipamentos do CSSJD são
acompanhados por esse sistema.
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OBRAS E REFORMAS
CONCLUÍDAS
Unidade de Urgência e Emergência

A obra na Unidade de Urgência e
Emergência teve um investimento total
de R$ 1.325.811,59 e contou com a
construção da Sala Vermelha, além da
reforma do Pronto Atendimento e do
Ambulatório.
Foram instalados pisos e cortinas
vinílicas, portas formicadas, janelas em
alumínio, bancadas em granito, forro em
gesso, pontos de gases medicinais e
FSSSA
aparelhos de ar-condicionado. Além disso, foram construídas uma sala de
higienização, uma sala de espera, uma sala de observação exclusiva para pacientes
isolados, uma área de convivência de acompanhantes e uma sala de gesso para
procedimentos de ortopedia. No Pronto Atendimento, também foi criada uma ala
para pediatria, com 5 leitos, posto de enfermagem e sala de espera exclusivos.

Interior da Sala Vermelha do CSSJD

Interior da Sala Vermelha do CSSJD
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OBRAS E REFORMAS
CONCLUÍDAS
Unidade de Urgência e Emergência

Após a reforma da UUE, o Pronto Atendimento e o Ambulatório passaram a contar
com uma estrutura diferenciada, oferecendo maior conforto e segurança aos
pacientes e familiares.

DEPOIS - Pronto Atendimento
ANTES – Pronto Atendimento

ANTES – Ambulatório

DEPOIS - Ambulatório
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OBRAS E REFORMAS
CONCLUÍDAS
Centro Cirúrgico
O Centro Cirúrgico já passou por duas, das três fases de melhoria previstas para sua
modernização. As duas primeiras tiveram como financiador a Associação dos
Amigos do São João de Deus, responsáveis por repassar os recursos ao CSSJD, que
por sua vez gerenciou a execução das obras. Além do investimento físico, o Centro
Cirúrgico passará por uma grande revisão de processos em 2019, a partir de
consultoria especializada na metodologia Lean.

Valor do Investimento – Fase 1

R$ 80.923,09

Valor do Investimento – Fase 2

R$ 420.882,03

Valor Total do Investimento

R$ 501.805,12

ANTES - Lavabo

ANTES - Lavabo

ANTES - Circulação

DEPOIS - Circulação
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OBRAS E REFORMAS
CONCLUÍDAS
UTI NeoPediátrica
A reforma da Unidade de Terapia Intensiva Neopediátrica teve como objetivo
ampliar o número de leitos da unidade, melhorando as condições físicas e os fluxos
de atendimento, visando qualidade assistencial e conforto. O projeto contemplou a
estruturação completa da unidade: sala boletim médico, hall de entrada de
pacientes, ordenha, banheiros, sala da coordenação de enfermagem, área de roupa
suja, arsenal, farmácia satélite, rouparia, expurgo, DML, guarda de equipamentos,
copa, área de apoio dos funcionários, sala de espera e área dos boxes.
Esta reforma foi realizada em parceria com a Associação dos Amigos do Complexo
de Saúde São João de Deus e teve um valor de R$ 128 mil.

ANTES – Espaço inutilizado

DEPOIS – UTI Neopediátrica

DEPOIS – Novos equipamentos
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OBRAS E REFORMAS
CONCLUÍDAS
Auditório
O auditório do CSSJD passou por uma reforma completa no local, que contou com a
troca do telhado, instalação de fundo selador nas paredes, retirada de infiltrações,
pintura das paredes, do teto e das esquadrias, instalação de gesso, de novo carpete,
papel de parede e luminárias, reforma geral das cadeiras e dos banheiros, com a
instalação de adesivo vinílico, troca das bancadas, das pias e do piso (porcelanato).
No que diz respeito aos equipamentos eletrônicos, foram adquiridos um novo
projetor, uma tela de projeção, sistema de som embutido no forro e monitor para o
computador. Além disso, houve melhoria também no acesso ao auditório, com a
instalação de rampa com guarda-corpo. Este projeto teve um gasto de R$54.938,30.

ANTES – Cadeiras em estado ruim

DEPOIS – Cadeiras reformadas

ANTES – Infiltrações nas paredes

DEPOIS – Auditório reformado
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OBRAS E REFORMAS
CONCLUÍDAS
Escola Técnica
A reforma da Escola Técnica, cujo valor foi de R$ 8.267,40. contemplou a integração
de ambientes para a ampliação de duas salas, incluindo a climatização de uma
delas, reparo do piso, pintura das paredes, teto, portas e janelas, criação de uma
sala técnica e instalação de televisão em todas as salas de aula.

ANTES – Sala de Aula da Escola Técnica

ANTES – Sala de Aula da Escola Técnica

DEPOIS – Sala de aula ampliada
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OBRAS E REFORMAS
EM ANDAMENTO
Maternidade
Este projeto contempla a reforma parcial dos setores 01 e 03. No setor 01, serão
reformados 10 apartamentos e 01 suíte, com pintura, reforma nos banheiros, troca
do piso para porcelanato, novas portas e janelas, rebaixamento em forro de gesso e
novo mobiliário. No setor 03, serão reformadas as áreas de apoio (posto de
enfermagem, conforto médico, prescrição médica, sala de admissão e sala de
reunião) e será construída uma sala de espera exclusiva para o setor. O corredor
receberá pintura nas paredes, no teto e nas portas.
Esta reforma foi realizada em parceria com a Assossiação dos Amigos do Complexo
de Saúde São João de Deus e tem um valor orçado de R$ 997.289,49.

ANTES – Posto de Enfermagem

PROJETO PROPOSTO – Posto de Enfermagem

ANTES – Apartamento

PROJETO PROPOSTO – Apartamento
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OBRAS E REFORMAS
EM ANDAMENTO
Faturamento Central
O projeto no Faturamento Central
contempla a reestruturação de uma sala
de arquivo, com área maior do que a
existente atualmente, pintura e troca do
piso, instalação de bancadas para
colaboradores,
prateleiras
para
armazenamento de contas e climatização
de todo o ambiente.
O valor orçado para este projeto é de
R$ 45.150,40.

PROJETO PROPOSTO

ANTES – Faturamento Central

ANTES – Faturamento Central

ANTES – Apartamento

ANTES – Faturamento Central
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OBRAS E REFORMAS
EM ANDAMENTO
Corredor Administrativo
Este projeto contempla a reforma da recepção, da copa e de algumas salas do
corredor administrativo. A reforma contempla, ainda, a troca do piso para
porcelanato, a instalação de portas (de vidro e madeira), luminárias e cortinas, a
pintura das paredes, teto e portas, climatização do ambiente. A recepção contará
também com cadeiras para espera dos visitantes. Além disso, a copa será realocada
para o final do corredor e duas salas serão ampliadas. O valor total da obra está
orçado em R$ 45.222,95.

ANTES – Recepção

PROJETO PROPOSTO – Recepção

ANTES – Copa

PROJETO PROPOSTO – Copa
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OBRAS E REFORMAS
FUTURAS
Centro Cirúrgico – Fase III
A reforma do Bloco Cirúrgico foi dividida em três fases. As duas primeiras já foram
concluídas e a terceira, ainda em fase de planejamento, contempla melhorias na
entrada dos pacientes e dos colaboradores e nas áreas de apoio, com a reforma dos
vestiários, do agendamento, do faturamento, do posto de enfermagem, da farmácia
satélite e da sala de guarda de materiais e a construção de uma sala de espera,
copa, sala de conforto médico e sala de utilidades. Para isso, serão adquiridos novos
mobiliários e equipamentos e serão executados a troca do piso existente para
granito, o rebaixamento em forro de gesso e a pintura das paredes

PROJETO PROPOSTO – Copa

PROJETO PROPOSTO – Copa

PROJETO PROPOSTO – Sala de espera

PROJETO PROPOSTO – Sala de espera
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OBRAS E REFORMAS
FUTURAS
UTI Saúde Suplementar
O projeto da ampliação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva para a Saúde
Suplementar do CSSJD contempla a reestruturação do 1º andar do prédio II e a
aquisição de novos mobiliários e equipamentos.
O CSSJD poderá contar com mais 20 (vinte) leitos de UTI, sendo 2 (dois) leitos para
pacientes em isolamento. A nova UTI terá uma recepção e uma sala de espera
independentes para melhor conforto e acesso dos clientes do Complexo.

Projeto Arquitetônico da nova Unidade de Terapia Intensiva
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OBRAS E REFORMAS
FUTURAS
Maternidade – Rede Cegonha

Este projeto, cuja execução está condicionada à captação dos recursos previstos
para o Plano de Ação Regional da Rede Cegonha, contempla a reestruturação
completa do Setor 03. Serão criados cinco quartos PPP (pré-parto/parto/puerpério),
uma sala com seis leitos canguru, oito leitos de acomodação coletiva, dois
consultórios e as áreas de apoio serão reformadas. Além disso, o bloco obstétrico
também será reestruturado, com a instalação de duas salas de parto, uma sala de
assistência ao recém nascido, sala de recuperação, vestiários exclusivos, arsenal e
expurgo. Em todos os ambientes, haverá a troca do piso existente, pintura das
paredes, instalação de novos mobiliário e a troca das portas e das janelas.

PROJETO PROPOSTO - Quarto PPP

PROJETO PROPOSTO - Quarto PPP

PROJETO PROPOSTO - Centro Obstétrico

PROJETO PROPOSTO – Maternidade

133

OBRAS E REFORMAS
FUTURAS
Acesso ao Prédio II
Para maior conforto dos clientes do CSSJD, está prevista a estruturação de um novo
acesso ao Predio II do CSSJD. Este projeto contempla a abertura da nova entrada,
que dará acesso ao 1º andar do Prédio II, onde haverá uma grande recepção para
todo o prédio.
Esta importante obra se faz necessária pelo grande crescimento de atendimentos e
seu impacto na, até então, única recepção para internação no CSSJD. Pelo fato do
Complexo possuir uma estrutura bastante horizontal, o novo acesso ao Prédio II
garantirá maior agilidade e facilidade no atendimento e recepção ao cliente.

Projeto Arquitetônico do novo acesso ao predio II
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OBRAS E REFORMAS
FUTURAS
Estacionamento
Outra importante obra de
melhoria, realizada em conjunto
com o fornecedor que gerencia
o estacionamento do CSSJD, diz
respeito às intervenções na
fachada e acesso do complexo,
garantindo maior segurança e
qualidade no atendimento,
além
de
melhorias
em
sinalização, demarcação de
vagas e trânsito interno.
Projeto do Estacionamento

Projeto proposto da nova portaria do CSSJD
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A GESTÃO DO RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE

RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
Para atender ao nosso cliente com ainda mais profissionalismo e conforto, fazendo
jus à confiança depositada por toda a comunidade ao Complexo de Saúde São João
de Deus, uma nova gerência foi criada em sua Estrutura Organizacional: a Gerência
de Relacionamento com o Cliente.

Esta Gerência passou a ser responsável pela Ouvidoria do CSSJD, garantindo ao
cliente um canal de comunicação aberto e permanente, seguro e transparente. A
Ouvidoria é responsável por aplicar e analisar mensalmente uma Pesquisa de
Satisfação do Cliente, analisada rigorosamente com vistas à melhoria contínua dos
nossos processos. Os resultados desta pesquisa podem ser consultados neste
Relatório de Gestão
A Gerência de Relacionamento com o Cliente passou a ser responsável também
pelos processos de pré-internação (em fase de planejamento) e de internação, além
de cuidar da recepção e portaria, do Serviço de Arquivo Médico e Estatística, bem
como de todo o voluntariado ativo no complexo.
Neste capítulo são apresentadas algumas das melhorias realizadas durante o
período correspondente ao relatório de gestão, tendo sempre em vista a excelência
no atendimento ao cliente do CSSJD.
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RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
Internação
• Aquisição
de
equipamento
de
impressão
de
etiquetas
para
informatizar a pulseira de identificação
do paciente de acordo com boas
práticas para a segurança do mesmo
(anteriormente o processo de escrita
era à mão);
• Troca de 100% das cadeiras dos
atendentes;
• Troca dos estofados das poltronas da
recepção de internação;
• Aquisição de dois carrinhos de transporte de bagagem, visando a comodidade do
cliente;
• Disponibilização de bebedouro na recepção de internação;

Portaria
• Realizado estudo de viabilidade para implementação de controladores de acesso,
com o intuito de promover maior segurança para clientes e colaboradores;
• Início de escala noturna, de 2ª a 6ª feira, para suporte na portaria do Pronto
Atendimento;
• Aquisição de terminal de atendimento touch screen para o Pronto Atendimento;

SAME
• Implementação de nova organização do prontuário de internação;
• Alteração das capas dos prontuários de oncologia, facilitando o armazenamento
dos documentos;
• Início da preparação dos prontuários para a implementação do Prontuário Único;
• Melhoria no fluxo de solicitação e fornecimento de cópia de prontuários;
• Maior controle de entrega e recebimento de prontuários
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RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
Pastoral e Voluntariado
Este setor dedica-se a levar esperança e carinho aos pacientes internados por meio
de projetos de socialização realizados por pessoas dispostas a doar parte do seu
tempo para fazer o bem ao próximo. Os projetos existentes na instituição estão
listados abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Música, Linguagem da Alma;
Praticando a Hospitalidade;
Doulas;
Doutores Palhaços;
Cafezinho Solidário;
Mãos Hospitaleiras;
Espiritualidade;
Brinquedoteca;
Salão de Beleza;
Ministros da Eucaristia.

Central de Guias
• Melhorias na estrutura física do setor (instalação de bancadas e ar condicionado,
troca de 100% das cadeiras);
• Treinamento dos colaboradores em todos as atividades do setor, facilitando uma
possível substituição de escalas;
• Melhoria no fluxo de autorização e entrega de guias e AIHs;

Ouvidoria
• Implantação da Pesquisa de Satisfação com o objetivo de avaliar os diversos
serviços oferecidos na Instituição e auxiliar a equipe gestora na tomada de
decisões;
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A GESTÃO ASSISTENCIAL

A GESTÃO DE OCUPAÇÃO
Desde o início do novo ciclo de gestão, inicou-se um gerenciamento mais rigoroso
da ocupação do CSSJD. Foram implementados novos indicadores, antes não
acompanhados sistematicamente, como a Taxa de Ocupação Geral, o Índice de Giro
de Leito e a Média de Permanência.

Além disso, foi criada a Regulação Assistencial Interna, responsável por promover a
regulação dos pacientes junto à Regulação Assistencial Municipal, Estadual e SAMU.
Desde então, iniciou-se uma rotina de reuniões semanais entre o CSSJD e
respectivos entes externos.
Foi criada também a Comissão de Gestão de Ocupação, composta pelo Diretor
Técnico, pela Gerente Assistencial, pelo Gerente de Relacionamento com o Cliente,
pelo Assessor de Gestão Clínica e Coordenadores de Regulação Assistencial Interna.
Os membros desta comissão se reunem quinzenalmente, visando a otimização da
gestão de leitos do CSSJD.
Com o intuito de ampliar o acompanhamento da Gestão de Ocupação aos
Coordenadores e Supervisores Assistenciais, foi implantada a Gestão Assistencial à
Vista em todos os setores. Por esse painel, apresentado na figura abaixo, é possível
acompanhar diariamente a ocupação do setor, mostrando também o comparativo
SUS vs Saúde Suplementar e Alta Complexidade vs Média Complexidade.

Imagem ilustrativa do Painel de Gestão Assistencial à Vista
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TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL
(QUANTO MAIOR MELHOR)

100.0
90.0
80.0

69.2

70.0

5,816

60.0

85.3 87.3 86.7 83.9 84.1 84.7 83.1 81.5
77.8 78.9 81.5

10,000
9,000

8,387 8,000
7,000

6,000

50.0

5,000

40.0

4,000

30.0

3,000

20.0

2,000

10.0

1,000

0.0

0

Paciente-Dia

Ocupação Geral

Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17

Projetado 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%
Realizado 78,9% 77,6% 81,5% 84,7% 85,3% 85,9% 87,3% 85,5% 86,7% 87,0% 83,9% 78,8%
-6,1% -7,4% -3,6% -0,3% +0,3% +0,9% +2,3% +0,5% +1,7% +2,0% -1,1% -6,2%
∆ qtde
Projetado
Realizado
∆ qtde

Jan/18
83,2%
84,1%
+0,9%

Fev/18
83,6%
80,4%
-3,2%

Mar/18 Abr/18
83,0% 83,2%
84,7% 86,0%
+1,7% +2,8%

Mai/18
82,7%
83,1%
+0,3%

Jun/18
82,9%
84,6%
+1,7%

Jul/18
82,8%
81,5%
-1,3%

A Taxa de Ocupação Geral do CSSJD teve uma ascensão considerável desde set/16,
atingindo o seu melhor resultado em Jul/17, onde alcançou 83,3% (uma diferença
de +18,1% e +2.765 pacientes-dia). Observando as metas e os resultados
alcançados, a Taxa de Ocupação tem se mantido dentro dos parâmetros pactuados.
Esse aumento foi possível devido a uma série de ações que foram implementadas
neste novo ciclo de gestão, como por exemplo:
• Ampliação de 287 para 326 leitos (+39 leitos, ou +14%);
• Reorganização da lógica de leitos no que diz respeito a tipo (clínico e cirúrgico) e
convênio (SUS e Saúde Suplementar);
• Criação de Regulação Assistencial Interna;
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MÉDIA DE PERMANÊNCIA
(QUANTO MENOR MELHOR)

8.42

9.41

4.80

5.34

2.28

2.54

8.35

8.66

8.34

8.53

8.28

7.93

8.45

5.21

5.30

5.38

5.28

5.22

5.07

3.12

2.93

3.05

3.03

2.97

3.00

Geral

Clínico

7.67

7.94

8.27

5.13

4.89

5.18

5.12

3.06

3.11

3.10

3.04

Cirúrgico

Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17

Projetado
Realizado
∆ qtde
∆%

5,30
5,21
+0,09
+1,7%

5,30
5,23
0,07
+1,3%

5,30
5,30
-0,00
-0,0%

5,30
5,65
-0,35
-6,6%

5,30
5,38
-0,08
-1,5%

5,30
5,36
-0,06
-1,1%

5,30
5,28
+0,02
+0,4%

5,30
5,23
+0,07
+1,3%

5,30
5,22
+0,08
+1,5%

5,30
5,54
-0,24
-4,5%

5,30
5,07
+0,23
+4,3%

5,30
5,09
+0,21
+4,0%

Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18

Projetado
Realizado
∆ qtde
∆%

5,22
5,13
+0,09
+1,7%

5,21
4,79
+0,42
+8,1%

5,21
4,89
+0,32
+6,2%

5,21
5,07
+0,14
+2,7%

5,21
5,18
+0,03
+0,6%

5,21
5,27
-0,06
-1,1%

5,21
5,12
+0,09
+1,8%

O aumento da Média de Permanência dos pacientes cirúrgicos pode ser explicada
pela mudança no perfil do paciente, tendo em vista a evolução dos atendimentos de
Alta Complexidade no CSSJD.
Em contrapartida, a Média de Permanência dos pacientes clínicos apresentou uma
acentuada queda, resultado de diversas ações implementadas no Complexo visando
a melhor Gestão da Ocupação, tais como a Gestão Assistencial à Vista, que dá
publicidade a paciente, acompanhantes, Corpo clínico e colaboradores sobre dados
de gestão, incluindo a média de permanência.
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ÍNDICE DE GIRO DE LEITO
(QUANTO MAIOR MELHOR)

5.37
5.13
4.70
4.32

4.36

4.45

4.77

4.56

4.98

4.91

4.68

4.81

4.68

Geral

4.97

5.08

4.94

4.94

4.97

4.94

4.92

4.92

4.77

Meta

Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17

Projetado
Realizado
∆ qtde
∆%

4,45
4,70
+0,25
+5,6%

4,07
4,16
+0,09
+2,2%

4,56
4,77
+0,21
+4,6%

4,47
4,50
+0,03
+0,7%

4,68
4,91
+0,23
+4,9%

4,53
4,81
+0,28
+6,2%

4,68
5,13
+0,45
+9,6%

4,97
5,07
+0,10
+2,0%

4,81
4,98
+0,17
+3,5%

4,95
4,85
-0,10
-2,0%

4,77
4,97
+0,20
+4,1%

4,82
4,80
-0,02
-0,5%

Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18

Projetado
Realizado
∆ qtde
∆%

4,94
5,08
+0,14
+2,7%

4,49
4,68
+0,19
+4,2%

4,94
5,37
+0,43
+8,7%

4,79
5,09
+0,30
+6,2%

4,92
4,97
+0,05
+1,0%

4,77
4,81
+0,04
+0,8%

4,92
4,94
+0,02
+0,3%

Os resultados aferidos para o Índice de Giro de Leito no CSSJD no período de jan/17
a jul/18 foram superiores aos projetados para o mesmo período em quase todos os
meses. O bom resultado pode ser vinculado à instituição de uma das Comissões de
Gestão: a Gestão da Ocupação.
Este indicador possui uma tendência favorável e atingiu seu melhor resultado,
desde o início da nova gestão, em mar/18, alcançando 5,37 (1,05 a mais se
comparado a set/16).
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QUANTIDADE DE
INTERNAÇÕES
(QUANTO MENOR MELHOR)

1,705 1,704 1,592 1,650
1,510 1,544 1,598 1,600 1,518 1,571
1,189 1,263
717
472

808
455

949

975

998

998

906

972

561

569

600

602

612

599

SUS

Saúde Suplementar

1,093 1,102 1,022 1,071

612

602

570

579

Geral

Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17

Projetado
Realizado
∆ qtde
∆%

1.405 1.260 1.413 1.385
1.510 1.245 1.544 1.395
+105 -15 +131 +10
+7,5% -1,2% +9,3% +0,7%

1.490 1.442 1.490 1.490 1.442
1.598 1.517 1.600 1.640 1.518
+108 +75 +110 +150 +76
+7,2% +5,2% +7,4% +10,0% +5,3%

1.490
1.611
+121
+8,1%

1.442 1.490
1.571 1.508
+129 +18
+8,9% +1,2%

Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18

Projetado
Realizado
∆ qtde
∆%

1.592 1.446 1.590 1.552 1.604 1.555 1.605
1.705 1.538 1.704 1.679 1.592 1.606 1.650
+113 +92 +114 +127 -12
+51 +45
+7,1% +6,4% +7,2% +8,2% -0,7% +3,3% +2,8%

Desde o início do novo ciclo de gestão, o indicador de Quantidade de Internações
alcançou seu melhor resultado em jan/18, com um resultado de 1.705 internações.
No comparativo set/16 a jul/18, houve um aumento de 461 internações/mês
(+38,8%).
A tendência é favorável e demonstra um crescimento tanto para o SUS, que no
comparativo de set/16 a Jul/18 teve um aumento de 354 internações (+49,4%),
quanto para a Saúde Suplementar, que no comparativo de set/16 a jul/18 teve um
aumento de 107 internações (+22,7%).
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O PERFIL DOS SETORES
DE INTERNAÇÃO
UNIDADE DE
INTERNAÇÃO

Convênio

SUS

TOTAL
PED CIR

CL MAT CTI TOT

ISO PED CIR

CL MAT CTI UPA TOT

Setor 1

-

13

10

-

-

23

-

-

-

-

Setor 2

-

-

-

-

-

0

6

-

19

3

Setor 3

-

-

-

10

-

10

-

-

-

-

12

Setor 4

-

-

-

-

-

0

-

-

38

-

Setor 5

10

-

-

-

-

10

-

12

-

Setor 6

-

-

-

-

-

0

-

-

Setor 8

-

-

-

-

-

0

4

UTI Adulto*

-

-

-

-

9

9

UTI Pediat.

-

-

-

-

-

UTI Neo

-

-

-

-

UCI

2

-

-

Setor 12

-

-

Setor 13

-

12

TOTAL

-

-

-

0

23

2

30

30

-

-

12

22

-

-

-

38

38

-

-

-

-

12

22

-

44

-

-

12

56

56

-

9

8

-

-

-

21

21

-

-

-

-

-

30

-

30

39

0

-

-

-

-

-

2

-

2

2

2

2

-

-

-

-

-

6

-

6

8

-

-

2

-

3

-

-

-

-

-

3

5

30

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

0

30

30

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

0

30

43

40

10

11 116

10

15

66

55

12

38

14 210

326

Após o início do novo ciclo de gestão, houve uma completa reorganização da lógica
de leitos do CSSJD por setor e por tipo (clínico, cirúrgico, SUS, Saúde Suplementar).
Destaca-se a ampliação de 287 para 326 leitos, dos quais 116 são destinados à
Saúde Suplementar e 210 são destinados ao SUS.
O CSSJD conta com 49 leitos de UTIs adulto, pediátrico e neonatal, o que representa
15% de todos os 326 leitos. Possui, ainda, 22 leitos destinados a sua Maternidade
(ou 7% do total de leitos), e 14 leitos destinados ao Município de Divinópolis (ou 4%
do total de leitos), focados no atendimento de pacientes oriundos da UPA
municipal.
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UTIs ADULTO E NEO
PEDIÁTRICA
UTI Adulto
Inaugurada no dia 1° de maio de 1972, a UTI
Adulto do Complexo de Saúde São João de
Deus está localizada atualmente no térreo do
prédio 2. Em 2014 um novo espaço foi
readequado para a instalação do setor. É
composto por 39 leitos destinados a fornecer
suporte de vida avançado aos pacientes graves
e de alta complexidade.

Posto de Enfermagem

São 30 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde e 10 leitos destinados à Saúde
Suplementar.
Esta UTI conta com recursos complexos para atender às necessidades especiais,
como aparelhos de imagem, máquinas de hemodiálise, monitores
multiparamétricos e respiradores, entre outros, que garantem o suporte de vida
durante o tratamento.
A empatia, o respeito e a valorização constituem elementos fundamentais neste
local. Acreditamos fazer a diferença no processo de humanização, com vistas a
melhorar as práticas de cuidado baseadas na ética, no diálogo e na autonomia do
paciente, de sua família e da própria equipe.

Leito da UTI Adulta

A equipe interdisciplinar trabalha de forma
integrada, constituída por Assistentes Sociais,
Fisioterapeutas
Motores
e
Respiratórios,
Fonoaudiólogos,
Nutricionistas,
Nutrólogos,
Odontólogos, Psicólogos, 44 Médicos Intensivistas
e 137 profissionais de enfermagem, sempre
vigilantes para atender precocemente, com
cuidado e segurança, quaisquer necessidades dos
pacientes.
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UTIs ADULTO E NEO
PEDIÁTRICA
UTI NeoPediátrica
Implantada há 19 anos, a Unidade de Terapia Intensiva NeoPediátrica veio suprir
uma lacuna importante no atendimento dos bebês pacientes da Região Oeste de
Minas Gerais. O esforço pela preservação da vida teve impacto imediato com a
redução do índice de mortalidade infantil no seguimento neonatal precoce.
Com a recente inauguração de um novo espaço para a UTI NeoPediátrica, o CSSJD
tem por objetivo atender a demanda crescente de atendimento especializado às
crianças criticamente enfermas, principalmente após a abertura da Sala Vermelha.
A UTI NeoPediátrica agora ocupa uma área de 295m², que estava recentemente
desativada e que recebeu melhorias em toda a infraestrutura, viabilizando a
abertura de mais 2 leitos, totalizando assim 10 leitos (8 para o SUS e 2 para a SS).

Nosso equipamentos da UTI Neo

Novo espaço da Unidade

O ambiente, agora mais lúdico, agradável e acolhedor
aos pacientes devido à instalação de papéis de parede
decorativos com cores terapêuticas, recebeu novas
mobílias e equipamentos. As portas e paredes foram
pintadas, foi instalado um novo balcão no posto de
enfermagem, foi criada uma área de descanso para
enfermagem e vestiários. O novo espaço conta ainda
com uma sala de apoio à amamentação, garantindo
privacidade entre mães e filhos. Esta obra foi
viabilizada com recursos provenientes de ações com a
comunidade por meio da Associação dos Amigos do
CSJD, que doou R$ 60 mil e em parte com recursos
financeiros do próprio CSJD, que investiu R$ 68 mil,
totalizando assim o montante de R$ 128 mil.
Além disso, em 2018 iniciou-se a residência médica
em Neonatalogia, com 2 médicos residentes na
Instituição.
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UNIDADE DE URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA
A Unidade de Urgência e Emergência do CSSJD é constituída pela Sala Vermelha,
Pronto Atendimento e Ambulatório e tem a seguinte infraestrutura:
Sala Vermelha:
• 04 camas SUS
• 02 camas Saúde Suplementar e Particular
Pronto Atendimento (PA):
• 18 camas Saúde Suplementar (adulto e pediatria)
Ambulatórios/Consultórios:
• 8 Consultórios

Sala Vermelha e PA
A inauguração da Sala Vermelha corresponde a uma das mais relevantes entregas
desta gestão e contribui para a visão estabelecida para o CSSJD 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).
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UNIDADE DE URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA
O serviço de Urgência e Emergência do CSSJD oferece 8 especialidades médicas
presenciais em tempo integral e 6 especialidades de sobreaviso:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presenciais:
Anestesiologia;
Cardiologia;
Cirurgia Geral;
Clínica Médica;
Ginecologia e Obstetrícia;
Neurologia e Neurocirurgia;
Ortopedia e Traumatologia;
Pediatria;

•
•
•
•
•
•

Sobreaviso
Angiologia e Cirurgia Vascular;
Cardiologia Intervencionista;
Cirurgia Buco-maxilo-facial;
Cirurgia Pediátrica;
Radiologia;
Urologia;

Pronto Atendimento do CSSJD

Sala Vermelha do CSSJD

Ambulatório
O Ambulatório do CSSJD oferece 7 especialidades médicas disponíveis para o
agendamento de consultas eletivas:
•
•
•
•
•
•
•

Angiologia e Cirurgia Vascular;
Cardiologia
Cirurgia Buco-maxilo-facial;
Cirurgia Plástica
Clínica Médica
Ortopedia e Traumatologia;
Proctologia

Ambulatório do CSSJD

150

EQUIPE MÉDICA DA UUE
Clínica Médica
1 médico clínico no PA/SV

24h

1 médico clínico interno para intercorrências, internações e
interconsultas de urgência
Cirurgia Geral

24h

1 médico cirurgião no PA/SV

24h

1 médico cirurgião no bloco

24h

1 médico cirurgião de sobreaviso para cirurgias, avaliações,
interconsultas, internações
Ortopedia

12h

1 médico ortopedista no PA/SV

24h

1 médico ortopedista no Centro Cirúrgico

12h

1 médico ortopedista de sobreaviso à noite

12h

Cardiologia
1 médico cardiologista no PA/SV e também para intercorrências de
pacientes internados, internações e interconsultas de urgência
Ginecologia | Obstetrícia

24h

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

7-19h

2 médicos anestesistas de para anestesias de urgência
(atendimento ao Bloco Cirúrgico e Bloco Obstétrico)

19-7h
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O CENTRO CIRÚRGICO
O Centro Cirúrgico do Complexo de Saúde São João de Deus é composto atualmente
por 13 salas cirúrgicas, sendo 10 destinadas às cirurgias do Bloco Cirúrgico (1 sala
para cirurgias de urgência e emergência, aberta 24 horas por dia, 7 dias por
semana) e outras 3 para o Bloco Obstétrico.

Possui também uma sala de exames e atende às diversas especialidades, inclusive
de alta complexidade como: Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Oncológica,
Neurologia, Cirurgia Torácica, Urolologia, dentre outras.
Recentemente o setor recebeu investimentos que garantem ainda mais a segurança
de seus pacientes, como:
• Mesas cirurgicas bariátrica e ortopédica;
• Aparelhos de anestesia;
• Torres de vídeo;
Em sua estrutura, o Bloco Cirúrgico passou por reformas recentemente, detalhadas
neste Relatório de Gestão. O setor conta hoje com 60 funcionários de enfermagem
e possui um pós-operatório com 10 camas.
Para todos os pacientes que são
atendidos no Centro Cirúrgico é
aberto um checklist para a sua
segurança e que é monitorado
pelos profissionais do setor em
todos
os
seus
momentos
cirúrgicos até a saída do paciente.
Em breve será inaugurada uma
sala de espera para os
acompanhantes dos pacientes
onde será possível acompanhar
em tempo real a etapa em que se
encontra o paciente.

Mesa Cirúrgica

152

O CENTRO CIRÚRGICO
TAXA DE OCUPAÇÃO

(QUANTO MAIOR MELHOR)

56.8%

60.7%

67.1% 66.4%

33.5%

16.6%
12.5% 12.3% 12.8%

68.6%
60.1%

46.0%

43.7%
26.1% 29.3%

70.9% 68.7%

31.2% 33.1%

36.5%

27.4% 30.4%

34.8%

29.2%

28.4%
25.6% 23.1% 23.8% 22.7% 21.2% 25.5%
23.1%

Bloco Cirúrgico

Bloco Obstétrico

Bloco de Exames

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

Reforma e modernização do Centro Cirúrgico;
O aumento no número de cirurgias realizadas no CSSJD (próximo gráfico);
Melhoria no processo de agendamento de cirurgias e otimização de salas.

Além disso, a partir do mês de jun/17, o CSSJD passou a registrar separadamente a
produção relacionada ao Bloco de Exames, dando maior celeridade e controle aos
procedimentos perfil para esta sala.

153

O CENTRO CIRÚRGICO
QUANTIDADE DE CIRURGIAS

(QUANTO MAIOR MELHOR)

1,128 1,170 1,164 1,171 1,139 1,153
882
660
222

993

874

882

256

254

288

963

874

821

799

821

290

287

267
73

250
82

737

63

Bloco Obstétrico

1,273 1,241

Bloco de Exames

Consolidado

1,128

885
747

245
65

1,199
866

288

296

279

68

85

54

Linear (Bloco Cirúrgico)

Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17

Projetado 1.023
Realizado 1128
105
∆ qtde
10,2%
∆%

956 1.072 1.068 1.149 1.112 1.161 1.223 1.034 1.094 1.102 1.060
960 1170 1062 1164 1150 1171 1242 1139 1107 1153 1050
4
98
-6
15
38
10
19 105
13
51
-10
0,4% 9,1% -0,5% 1,3% 3,4% 0,9% 1,6% 10,2% 1,2% 4,6% -0,9%

Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18

Projetado 1.137 917 1.083 1.095 1.107 1.095 1.173
Realizado 1.273 1.104 1.241 1.172 1.128 1.142 1.199
136 187 158
77
21
47
26
∆ qtde
12,0% 20,4% 14,6% 7,0% 1,9% 4,3% 2,2%
∆%

O indicador de Quantidade de Cirurgias demonstra um aumento significativo no
número de cirurgias registradas no Centro Cirúrgico do CSSJD. No comparativo
set/16 a jul/18, houve um aumento de 317 (ou 35,94%).
O resultado demonstra a retomada e recuperação do Complexo, maior interesse e
confiança do seu Corpo Clínico em operar no CSSJD. Além de investimentos
estratégicos – tratados em capítulo à parte, foram revistos os parâmetros de
agendamento, o processo de cancelamento de cirurgias, bem como o cadastro de
cirurgias no MV, possibilitando a reserva prévia equipamentos necessários à
realização das cirurgias.
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A GESTÃO DO SADT

A NEFROLOGIA
Inaugurada em 1990, a Unidade de
Nefrologia do CSSJD foi resultado da
vontade de toda a diretoria do hospital e de
profissionais da área em ampliar o
atendimento às pessoas que padeciam de
problemas renais, não só em Divinópolis,
mas também nas cidades vizinhas.

Sessão de hemodiálise

Desde então, a Unidade de Nefrologia estabeleceu o seu diferencial de qualidade,
expresso também por seu atendimento humanitário. Atualmente, conta com
aproximadamente 80 profissionais que atendem 383 pacientes em Terapia Renal
Substitutiva – Diálise Peritoneal, Transplante e mais de 37.500 sessões de
hemodiálise ano, sendo 82,5% de SUS.
Recentemente, a Unidade de Nefrologia recebeu novas máquinas de hemodiálise,
que beneficiarão pacientes da Saúde Suplementar.
Preocupada também com a formação de novos profissionais nesta especialidade, a
Unidade de Nefrologia oferece preceptoria para alunos da Universidade de Itaúna,
residência e especialização médica de acordo com a Sociedade Brasileira de
Nefrologia e assessoria a alunos da UFSJ por meio da Liga Acadêmica de Medicina.
Porta de entrada de nossa região para as conquistas e avanços da ciência aplicada
em nefrologia no mundo, nossa instituição orgulha-se em oferecer a tantos
cidadãos o que há de melhor nesta área, na formação de novos profissionais e ainda
tem como projeto ampliar em breve o serviço de Hemodiálise com uma grande
unidade para os pacientes da Saúde Suplementar.
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% DE OCUPAÇÃO DA
NEFROLOGIA
(QUANTO MENOR MELHOR)

97.5%
96.0%

94.5%

93.3%

89.0%

92.9%

90.6%

97.2%

89.4%
98.6%

95.6%

92.5%

% de Ocupação

O serviço de Nefrologia do CSSJD conta com 42 pontos de tratamento de
hemodiálise e vem apresentando uma ocupação média de 94%.
Além dos atendimentos eletivos, o CSSJD possui duas máquinas de hemodiálise em
sua Unidade de Tratamento Intensivo. Estas máquinas são utilizadas em casos
urgentes de pacientes internados no setor com insuficiência renal aguda.
Cabe destacar que o Complexo tem investido nesta área estratégica. Recentemente
foram adquiridas quatro novas máquinas de hemodiálise, que serão utilizadas para
otimização do atendimento da Saúde Suplementar.
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A ONCOLOGIA
A Unidade de Oncologia do Complexo de Saúde São João de Deus começou a ser
construída em 1996. Naquele tempo, a região Centro-Oeste de Minas Gerais sofria
com os altos índices de câncer. Todos os pacientes que necessitavam deste tipo de
atendimento tinham que se deslocar até Belo Horizonte para proceder com suas
consultas e exames.
Em junho de 2002, a Unidade de Oncologia do CSJD iniciou as suas atividades com
uma equipe especializada e treinada de médicos, físicos, psicólogos, nutricionistas,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de radioterapia, técnicos e
colaboradores da área administrativa, com assistência permanente dos laboratórios
e técnicos da física nuclear, dispondo de equipamentos de última geração para o
serviço de teleterapia com acelerador linear.
Atualmente, em parceria com a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste
de Minas - ACCCOM, a Unidade atende milhares de pessoas anualmente das mais
distintas cidades da região.
A Radioterapia da Unidade Oncológica possui atualmente dois aparelhos
aceleradores lineares: Clinac 600 e Clinac IX, este último adquirido pelo valor de 3,8
milhões de reais em parceria com o Deputado Federal Jaime Martins e a ACCCOM.
Os serviços de Quimioterapia e Radioterapia, juntos, atendem mais de 46 mil
sessões/ano sendo 92% das sessões destinadas ao SUS.
Dentro dos grandes projetos vislumbrados
pela equipe de gestores e Corpo Clínico do
CSSJD para a Unidade Oncológica, em
parceria com a Associação de Combate ao
Câncer do Centro-Oeste de Minas , destacase o retorno do tratamento do câncer
infantil e a ampliação da estrutura física em
mais de 50% do atual espaço que está em
estudo por meio de uma parceria entre a
ACCCOM e o CSSJD.
158

% DE OCUPAÇÃO DA
QUIMIOTERAPIA
(QUANTO MENOR MELHOR)

97.0%

90.9%

106.0%

97.7%

95.1%
84.8%
94.0%

78.6%

82.4%

93.1%
95.2%

76.6%

% de Ocupação

O serviço de Quimioterapia do CSSJD registrou aumento no comparativo de set/16 a
jul/18. São 26 cadeiras para tratamento e uma ocupação que, atualmente, gira em
torno de 90%, o que demonstra que a prestação de serviços tem ocorrido em
elevado percentual de ocupação, beneficiando aos pacientes dependentes deste
serviço.
O serviço é realizado em 3 turnos de 3 horas e conta, atualmente, com 5
oncologistas e 3 hematologistas.
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% DE OCUPAÇÃO DA
RADIOTERAPIA
(QUANTO MENOR MELHOR)

112.2%
92.4%

87.9%
91.8%
50.9%

79.3%
66.5%

105.0%
94.1%

77.7% 75.1%

48.9%

% de Ocupação

O serviço de Radioterapia do CSSJD registrou aumento significativo no comparativo
de set/16 a jul/18. isso aconteceu em função da reestruturação da equipe, o que
permitiu a ampliação de dois turnos em um dos equipamentos.
Ao todo, o serviço conta com 2 aceleradores lineares, sendo um deles com fótons, e
outro com fótons e elétrons (utilizado para tratamento tridimensional)
Recentemente, foi acrescentado ao contrato com a UNIMED a realização
radioterapia IMRT (Radioterapia de Intensidade Modulada), modalidade
tratamento altamente precisa que permite a administração de altas doses
radiação no volume alvo, minimizando as doses nos tecidos normais adjacentes
forma muito eficaz.
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O SERVIÇO DE IMAGEM
166%
153%
141%

134%

121%
95%
73%

73%
53%

62%

61%
49%

42%

49%

49%

80%
64%
47%

64%
46%

42%

51%
14%
0%

16%

set/16

nov

60%

62%

36%

39%

35%

jan/17

mar

mai

jul

61%

57%
52%

42%

40%

Raio X

64%

34%

set

Ultrassom

nov

jan/18

mar

mai

jul

Tomografia

Com a reestruturação da equipe de Imagem do CSSJD e a alteração no formato de
remuneração, que passou a ser por laudo e não por exame realizado, houve
melhoria na qualidade técnica do laudo e registro sistêmico da informação.
Além disso, foi realizado um acordo com a ACCCOM, que financiou a compra de
uma importante peça para um dos tomógrafos que estava parado. Isso possibilitou
o aumento da capacidade produtiva do CSSJD, que conta com 2 aparelhos de
Tomografia, 2 aparelhos de Raio-X fixos, 3 aparelhos de Raio-X Móveis, 2 aparelhos
de Ultrassom.
Visando a melhoria da qualidade da imagem dos exames, da capacidade de
armazenamento e maior agilidade do serviço foram adquiridos novo software para
o PACS (Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens), e também um Voice
Recorder, de forma que os laudos podem ser emitidos em tempo real.
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OS SERVIÇOS
TERCEIROS
Hemodinâmica
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.
Houve queda nos meses de abr/17 e mai/17, justificada pela quebra do
equipamento, que ficou em manutenção durante esse período.

Laboratório Análise Clínica
Em outubro de 2017 foi realizada a troca do prestador, sendo contratado o
laboratório Labvida.
Com isso, o CSSJD ganhou em qualidade e agilidade na realização de exames e
disponibilização de laudos.
Propedêutica Cardiológica

O CSSJD conta com serviço de Propedêutica Cardiológica terceiro e em
funcionamento. Novas premissas contratuais têm sido discutidas para melhor
funcionamento do serviço.
Ressonância Magnética
O CSSJD conta com serviço de Ressonância Magnética terceiro e em funcionamento.
O Complexo tem negociação em aberto para sanar pendências relacionadas a
gestões anteriores.
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A GESTÃO DE PESSOAS

NEGOCIAÇÃO COM O
SINDICATO
Durante as negociações com o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde realizadas em
2018 e com o objetivo de reduzir o absenteísmo na Instituição, o CSSJD apresentou
uma proposta para premiar os colaboradores assíduos com 1/3 (hum terço) do terço
legal de férias.

Para que o colaborador tenha direito ao recebimento desse valor, é necessário que,
dentro do período aquisitivo, ele tenha:
• No máximo 1 atestado médico, desde que emitido por médicos do CSSJD;
• No máximo 5 atrasos injustificados;
• Nenhuma falta injustificada.
Esse acordo passou a vigorar para as férias gozadas a partir da sua assinatura, que
aconteceu em 16/07/2018.
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OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS EM DIA
Até o início do novo ciclo de gestão, uma série de obrigações trabalhistas não
estavam sendo cumpridas pelo então HSJD, como verbas rescisórias FGTS, INSS,
IRRF e PIS. Além disso, as férias estavam sendo pagas após o retorno do colaborador
e os salários estavam sofrendo atrasos. Iniciada a nova gestão, todos os pagamentos
foram retomados.
A partir de então, todos os colaboradores que foram desligados da instituição,
independentemente do motivo, tiveram o FGTS integralizado e depositado em conta
vinculada.
As dívidas tributárias, as contribuições sociais e o FGTS, que não haviam sido pagos,
foram integralmente negociados pelo CSSJD.
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 CSSJD na gestão atual e,
consequentemente, na motivação e engajamento dos colaboradores frente às novas
práticas de gestão adotadas durante este período.
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PERFIL DO
COLABORADOR
Total de Colaboradores

1.538

Sexo
Masculino

21%

329

Feminino

1.209

Total

1.538

Masculino
Feminino
79%

Cargo de Chefia
Masculino

25

Feminino

49

34%

Masculino
Feminino

66%

Total

74

PCDs
Masculino

36

Feminino

39

Total

75

48%
52%
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Masculino
Feminino

PERFIL DO
COLABORADOR
Faixa Etária
Menor de 18 anos

1%

0

18 a 35 anos

810

36 a 59 anos

703

18 a 35 anos
36 a 59 anos

46%

53%

Acima de 60 anos
Total

25

Acima de 60 anos

1.538

Escolaridade
Analfabeto
Fundamental incompleto
Fundamental completo

2
1%

61

0%

112
21%

Médio incompleto
Médio completo
Superior incompleto
Superior completo
Pós graduado incompleto

0%

Fundamental incompleto

4%
7%

6%

Fundamental completo
Médio incompleto

92
843

Analfabeto

0%

Médio completo

6%

Superior incompleto

83

55%

321

Superior completo
Pós graduado incompleto
Pós graduado completo

4

Mestrado completo

Pós graduado completo

Mestrado completo

19

1
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TURNOVER E
ABSENTEÍSMO
Turnover
2.51%
2.21%

2.19%

1.52%

1.48%
1.78%

1.51%

1.29%

1.67%
1.18%

Realizado

Absenteísmo

2.85%

2.99%

2.81%
2.19%
2.74%

2.80%
2.98%

2.62%

2.48%

Realizado
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2.88%

A PESQUISA DE CLIMA
Com intuito de aprofundarmos as percepções em relação ao CSSJD e aos demais
players de Divinópolis, foi realizada uma pesquisa quantitativa com os
colaboradores. Ao todo, foram 157 pesquisas respondidas e o resultado está
apresentado a seguir:
Qual a sua área de atuação no CSSJD?

Qual o seu sexo?

31%
50%
50%

69%

Profissional de Saúde

Masculino

Administrativo/Financeiro

Feminino

Qual é a sua faixa etária?

Há quantos anos você trabalha no
CSSJD?

14% 7%

11%
35%

30%

34%

49%
20%

De 19 a 25 anos

De 26 a 35 anos

Menos de 1 ano

1 a 5 anos

De 36 a 45 anos

Acima de 45 anos

6 a 9 anos

Mais 9 anos
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Dentre os principais hospitais de
Divinópolis, na sua opinião, qual a
população acha melhor?
2%

Por qual motivo?

3%

6%

16%
18%

28%

79%
Hosp. Santa Lúcia
CSSJD

Hosp. Santa Mônica
Hosp. São Judas Tadeu

Qual a maior vantagem do Complexo
de Saúde São João de Deus?
4%
18%

Corpo clínico qualificado
Tradição
Localização

31%

17%
Estrutura física
Atendim. humanizado

Qual a maior vantagem do Hospital
Santa Lúcia?

0%
18%
31%

18%
7%
10%

33%

14%

42%
5%

Corpo clínico qualificado
Tradição
Localização

Estrutura física
Atendim. humanizado
Nenhum atributo

Corpo clínico qualificado
Tradição
Localização

Qual a maior vantagem do Hospital
Santa Mônica?
9%

Estrutura física
Atendim. humanizado
Nenhum atributo

Qual a maior vantagem do Hospital São
Judas Tadeu?
10% 17%

17%

3%

13%
9%

6%
4%
Corpo clínico qualificado
Tradição
Localização

57%

51%
Estrutura física
Atendim. humanizado
Nenhum atributo

Corpo clínico qualificado
Tradição
Localização
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4%

Estrutura física
Atendim. humanizado
Nenhum atributo

Qual dos itens abaixo NÃO é
considerado um ponto positivo no
CSSJD?

Qual dos hospitais abaixo é considerado
pela população a melhor opção para
questões relacionadas à saúde?

10%

4%

3%
11%

43%
32%
82%

14%
1%
Corpo clínico qualificado
Tradição
Localização

Estrutura física
Atendim. humanizado

Na sua opinião, o fato do CSSJD ser
referência no atendimento de pacientes
do SUS impacta de que forma os
pacientes da Saúde Suplementar?
1%

Hosp. Santa Lúcia

Hosp. Santa Mônica

CSSJD

Hosp. São Judas Tadeu

Como você avalia as condições de
trabalho oferecidas pelo CSSJD?

7%

3%

20%

2%

10%

19%
34%

38%

66%

Muito positiva

Positiva

Negativa

Muito negativa

Indiferente

Ótimas

Como você avalia o corpo clínico do
CSSJD?

Boas

Regulares

1%
15%

20%

Bom

0%
20%

64%

71%

Ótimo

Péssimas

No geral, como você avalia os serviços
prestados pelo CSSJD aos pacientes?

0% 0%
9%

Ruins

Regular

Ruim

Péssimo

Ótimos
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Bons

Regulares

Ruins

Péssimos

Como você avalia os canais de
comunicação interna do CSSJD?
5% 1% 0%

Como você avalia a nova gestão do
CSSJD?

3%

0%
8%

45%

16%

28%

46%
48%
Ótima
Regular
Péssima

Boa
Ruim
Não sei/não respondo

Ótimos

O que você mais gosta no CSSJD?

Bons

Regulares

Ruins

Péssimos

Como você acredita que a população
de Divinópolis e região avalia a imagem
do CSSJD?

3% 10%

4%
15%

0%
13%

10%

11%
61%
Colegas de trabalho
A proposta/essência
Plano de carreira

73%
Condições de trabalho
O ambiente de trabalho

Qual palavra traduz da melhor forma
o atual momento do CSSJD?

Muito positiva
Neutra
Muito negativa

Positiva
Negativa

Em uma escala de 0 a 10, qual a
probabilidade de você indicar o CSSJD
para um conhecido/amigo? (0 - Com certeza
NÃO indicaria | 10 - Com certeza indicaria)

4%

1%

16%

5%

0% 0%

0% 1% 2%

5%
3%

30%

11%

46%

16%
24%
Transparência
Tradição
Nenhuma

20%
Confiança
Parceria

16%
Eficiência
Caridade

0
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DEPOIMENTO DE
COLABORADORES
Leoci Rodrigues dos Santos
Técnica de Enfermagem | Atua no CSSJD desde 1974
Quando comecei a trabalhar neste hospital, ele estava começando a existir no cenário
da cidade e eu, com 23 anos, começava minha vida profissional. Fomos, assim,
crescendo os dois: páreo a páreo.
Iniciei aqui, em 1974, como faxineira, depois atendente, fiz o curso de enfermagem, fui
para o Bloco Cirúrgico, onde por 12 anos participei e contribuí com todo o meu
empenho para o sucesso das cirurgias e dos pacientes. Depois, 15 anos como chefe do
setor 4, onde só Deus saberá contar quanto suor, lágrimas e sorrisos extraí de mim e
igualmente recebi dos pacientes, dos colegas, dos médicos e da direção! Daí, fui
despedida para dar oportunidades para a nova onda de qualificação profissional que
surgia no cenário do hospital...
Foram apenas 3 (três) meses fora... aposentei-me e fui reintegrada ao quadro de
funcionários com outro cargo e outro salário. Estou agora no Ambulatório, na porta de
entrada! Conto hoje com 67 anos de idade, sendo 44 anos de dedicação ao hospital.
Passei por todas as diretorias, por todas as crises e por todas as políticas de saúde.
Ando pelos corredores e sinto que minha alma está encarnada em suas paredes, tendo
imensa gratidão pelo hospital, somos parte um do outro. Aprendi a amá-lo, como se
ama um ente muito querido. Crescemos juntos, amadurecendo em perfeita simbiose.
Somos história um do outro!
Tenho orgulho de pertencer hoje, e em todos os tempos passados, das lutas travadas
que culminaram neste apogeu do Complexo de Saúde São João de Deus. Sou muito feliz
por assistir e contribuir, na pequenina parte que me toca, pela grandiosidade e
importância do CSSJD.
Quero deixar registrado também que sou de uma geração antiga que é constituída de
muita vitalidade, muita energia, muita dedicação, muita garra, muita proatividade e
confesso auscultando meu coração: minha vida aqui dentro é mais importante que
minha vida lá fora! Amo este hospital!
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DEPOIMENTO DE
COLABORADORES
Natália Honório da Cunha
Supervisora de Hotelaria | Atua no CSSJD desde 2010
Em 2010 eu entrei aqui, para o Hospital São João de Deus, fazendo curso técnico de
enfermagem e comecei como bolsista. Neste período, acabei me desanimando pelo
curso, então parei e a Lacerda, que era coordenadora na época, me chamou para
trabalhar como camareira. Fiquei um período como camareira e depois a Cristina, que
era supervisora da lavanderia, me convidou para trabalhar na lavanderia. Fui promovida
a supervisora, porém, eu era muito ingênua, tímida e não sabia me expressar direito.
Através da minha equipe e das pessoas que conheci aqui eu cresci muito e consegui
melhorar meu relacionamento com as pessoas.
O hospital acabou entrando em crise e saía frequentemente na mídia que o São João de
Deus estava prestes a fechar. Fiquei muito chateada, e pensávamos que todo o nosso
esforço tinha sido em vão, enfim, estávamos muito desmotivados. Todavia, eu sempre
tive esperança de sair dessa crise. Nunca ficamos sem receber, porém o pagamento
atrasava muito. Mesmo assim, nossa equipe nunca desanimava. Fizemos uma greve e
parecia que realmente ia fechar.
Com a chegada da nova gestão, eu ganhei meia bolsa e estou concluindo um curso de
RH à distância pela Faculdade Estácio de Sá. Agradeço muitíssimo a todos que me
apoiaram, principalmente a minha equipe: SHL, Governança e Lavanderia. Tenho que
agradecer também à Vanusa, gerente de Hotelaria. Ela é uma mãe para mim! Vanusa
me ensina e me motiva a crescer profissionalmente sempre.
Eu espero continuar aqui por muito tempo. Hoje temos mais resultados e projetamos
um futuro promissor. Agradeço muito à gestão de Elis Regina, porque o hospital só
tinha dívidas, não havia mais hospital, era apenas o esqueleto do mesmo que
persistia... Estava totalmente desacreditado. Mas hoje eu tenho orgulho de dizer que
trabalho no Complexo de Saúde São João de Deus.
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DEPOIMENTO DE
COLABORADORES
Marlene Joana Ferreira Silva
Técnica de Enfermagem | Atua no CSSJD desde 1976
Há 42 anos o Hospital São João de Deus passou a fazer parte de minha vida, sendo a 1ª
e única assinatura em minha carteira de trabalho. Foram momentos felizes, tranquilos,
lindos, às vezes apreensivos, com problemas e tristezas, mas contudo, continuamos
sempre firmes e cheios de esperança de que tudo iria melhorar. E melhorava mesmo.
Eu e o Hospital São João de Deus sempre fomos grandes parceiros, trabalhamos com a
razão e com o coração. Sempre o achei uma das melhores empresas de Divinópolis para
se trabalhar, é sólido e comprometido com o bem-estar social, principalmente com as
pessoas mais carentes que se encontram enfermas. É o único hospital que atende
pacientes do SUS nesta cidade.
Estou bastante satisfeita e cheia de esperança para o futuro! Estamos com uma gestão
muito boa, séria, honesta, comprometida socialmente e financeiramente com o nosso
hoje Complexo de Saúde São João de Deus. Aqui tive grande realizações profissionais e
pessoais. Parceria que deu certo!!!

Maria Esmelinda de Moura
Contadora | Atua no CSSJD desde 1989
Tenho muito orgulho de trabalhar no Complexo de Saúde São João de Deus, todos
conhecem o São João e têm uma lembrança especial dele. São 29 anos de
aprendizagem e crescimento pessoal e profissional. Mesmo não sendo da área
assistencial, sinto que estou contribuindo para promover a saúde. Conheci meu marido,
formei minha família e meus filhos nasceram aqui, o São João sempre fará parte da
história deles. Conquistei amigos, pessoas que fazem parte da minha vida, são
exemplos de vida, dedicação e compromisso com os outros. Acredito que sempre virão
dias melhores e o Complexo de Saúde São João de Deus continuará sendo lembrado
pelos nossos sorrisos, nossa dedicação e acolhimento a todos que aqui estiverem.
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A GESTÃO DA TECNOLOGIA
DE INFORMAÇÃO

INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA
O CSSJD passou por um longo período sem investimento na área de tecnologia da
informação. Por isso, o seu parque tecnológico estava defasado, a maioria dos
servidores sem garantia do fabricante e com sua vida útil comprometida.
Visando obter maior agilidade na tomada de decisão, maior segurança da
informação e melhor desempenho dos processos sistêmicos, foi necessário
revitalizar o parque tecnológico e atuar no Sistema de Gestão utilizado pelo CSSJD.
O investimento na revitalização de infraestrutura de T.I. contempla a aquisição de
seis servidores, licença para instalação do P.E.P. (Prontuário Eletrônico do Paciente)
e serviços de consultoria. No total, o valor projetado do investimento é de
R$632.077,54, conforme apresentado abaixo:

Item

Valor Orçado/Realizado

Servidor de Aplicação (SoulMV)
Servidor de B. Dados (SoulMV)
Servidor de B. Dados (PACS)
Servidor de Worklist (PACS)
Instalação do Sistema
Servidor de Virtualização
Migração do servidor Atual
Licença Oracle SE2 FULL 12 meses de suporte
Upgrade do PACS Versão 12.1
Reinstalação Worklist
PACS Back-up
Contrato de Manutenção (8x5)
Consultoria
Despesas com Consultoria
TOTAL

177

R$ 33.444,37 (realizado)
R$ 32.384,33 (realizado)
R$ 34.869,12 (realizado)
R$ 14.943,91 (realizado)
R$ 10.500,00 (realizado)
R$ 110.531,81 (realizado)
R$ 3.200,00 (realizado)
R$ 65.000,00
(orçado)
R$ 38.940,00 (realizado)
R$ 5.610,00 (realizado)
R$ 39.270,00
(orçado)
R$ 37.400,00
(orçado)
R$ 169.280,00
(orçado)
R$ 36.704,00
(orçado)
R$ 632.077,54 (projetado)

IMPLEMENTAÇÃO DO PRONTUÁRIO
ELETRÔNICO DO PACIENTE (PEP)
“A ferramenta PEP é padronizada e digital e contribui substancialmente para o
processo de atenção à saúde. Com ela é possível reunir e gerenciar todas as
informações clínicas e assistenciais de todos os pacientes, simplificando o
armazenamento de dados e facilitando a rotina de trabalho de médicos,
enfermeiros e outros profissionais da área.” (MV, 2015)
Para uma bem sucedida implementação do PEP, foi necessário realizar a
revitalização do parque tecnológico do CSSJD, com a aquisição de novos servidores,
licenciamentos e upgrades de software. Além disso, foi necessária a contratação de
consultoria do MV e redimensionamento da equipe de T.I., para garantir o sucesso
do projeto.
Junto ao PEP, outras ferramentas também foram implantadas, visando a integração
total do sistema, como:
•
•
•
•
•
•

Classificação de riscos (utilizado no Pronto Atendimento);
Editor de documentos (utilizado Tecnologia de Informação);
Painel de chamadas (utilizado Pronto Atendimento);
Totem de senha (utilizado Pronto Atendimento);
Central de Agendamento (utilizado na Oncologia);
PACS (utilizado na Imagem));

Para garantir a usabilidade do sistema, foram realizados treinamentos para o Corpo
Clínico e equipes assistencial e multidisciplinar do Complexo. Além disso, após a
implementação da solução, a equipe de TI disponibilizou uma equipe em tempo
integral nos setores assistenciais para suporte técnico aos usuários.
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DEMAIS AÇÕES DA T.I.
A evolução econômico-financeira do CSSJD e a revitalização do parque de servidores
possibilitaram a realização de outros investimentos em equipamentos de
informática, softwares e sistemas. Os quadros apresentados abaixo mostram as
principais aquisições de T. I. realizadas entre set/16 e jul/18, período
correspondente a esse Relatório de Gestão.
Equipamento

Quantidade

Computadores de Mesa
Notebook
Mini PC
Switch 24 portas
Switch 48 portas
Leitor de Código de Barras
Impressora Zebra
Total

27
5
15
5
2
7
2

Software | Sistema

Valor Investido
R$ 36.996,91
R$ 10.951,06
R$ 8.446,20
R$ 7.324,49
R$ 5.794,82
R$ 5.776,04
R$ 5.368,10
R$ 80.657,62

Descrição

Permite a mensuração e comparação do desempenho – assistencial e
DRG
econômico – de médicos, equipes, clínicas e hospitais com referenciais
internos e externos nacionais.
Permite produzir informações consistentes e fidedignas necessárias às
Sistema de Gestão da atividades de planejamento, coordenação, monitoramento e
Qualidade
implementação de ações de melhoria continuada e gerenciamento de
processos.
Permite reunir e gerenciar todas as informações clínicas e assistenciais de
todos os atendimentos, simplificando o armazenamento de dados e
PEP
facilitando a rotina de trabalho de médicos, enfermeiros e outros
profissionais da área.
Oferece armazenamento econômico e acesso conveniente a imagens de
PACS
várias modalidades.
Permite a criação de relatórios personalizados, conectados virtualmente a
Crystal Reports
qualquer banco de dados. Proporcionando a visualização de relatórios
atualizados em tempo real.
Permite o armazenamento do espelho de ponto do colaborador,
Portal RM
integrado à folha de pagamento.
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A GESTÃO DE
ENSINO E PESQUISA

A ESCOLA TÉCNICA 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 então 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 CSSJD.
Hoje, a Escola está na sua septuagésima segunda turma do Curso Técnico em
Enfermagem, que conta, hoje, com 283 alunos matriculados. Devido à maior
confiança da população conquistada pelo CSSJD, que ocasionou uma maior
demanda pelo curso, no ano de 2018, 60 novas vagas foram abertas. Além disso, a
Escola também oferece o Curso Técnico em Radiologia, atualmente com 65 alunos.
Ao todo, 4.449 alunos se formaram na instituição.
Diferentemente do Curso Técnico em Radiologia, que abre turma a cada 2 anos, o
Curso Técnico em Enfermagem tem uma nova turma a cada semestre devido à
grande demanda do CSSJD, que contrata cerca de 90% dos alunos formados.

A Escola de Enfermagem oferece, ainda,
estágio extracurricular aos alunos com
dificuldade financeira, que prestam serviço
ao CSSJD em troca de 60% de desconto nas
mensalidades. Isso propicia à comunidade
carente a oportunidade de fazer um curso
profissionalizante e se inserir no mercado
de trabalho.

Alunos
1º período de Enfermagem
2º período de Enfermagem
3º período de Enfermagem
4º período de Enfermagem
Alunos de Radiologia
Total de Alunos

Profissionais
Qtd
Equipe Adm. e Pedagógica
e
Professores
71
Equipe de Estágio Curricular
115
Total de Profissionais
44
Total de Bolsas para a Comunidade
53
65
348181

Qtde
5
12
5
22
50

TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO
& EDUCAÇÃO CONTINUADA
(QUANTO MAIOR MELHOR)

2:41
2:09

1:12

2:00

2:00

2:00

2:00

2:03

2:00

1:51

2:00

2:00

2:00

1:41

1:37

1:00
0:44
0:22
abr/17 mai

jun

jul

ago

set

out

nov

Meta em horas

dez jan/18 fev

mar

abr

mai

jun

jul

Realizado em horas

Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17

Projetado
Realizado
∆ qtde
∆%

-

-

-

1:00
1:12
0:12
20,0%

2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00
2:09 1:15 0:22 2:16 2:41 0:36
0:09 0:44 1:37 0:16 0:41 1:23
7,5% 37,0% 80,9% 13,3% 34,8% 69,7%

2:00 2:00
1:51 0:37
0:08 1:22
7,1% 69,0%

Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18

2:00 2:00 2:00 2:00
Projetado
0:44 0:51 1:37 0:55
Realizado
1:15 1:08 0:22 1:04
∆ qtde
63,3% 56,8% 18,8% 53,8%
∆%

2:00 2:00 2:00
2:03 1:39 1:41
0:03 0:20 0:18
3,0% 17,0% 15,4%

A partir de abr/17, o CSSJD passou a monitorar a quantidade média de horas de
treinamento por profissional, registradas de forma sistêmica. Aos poucos, o
Complexo tem incorporado a cultura de treinamento e, com a reestruturação
recente do setor, a tendência é bastante favorável.
No período referente ao novo ciclo de gestão, os principais treinamentos realizados
foram sobre Planejamento Estratégico, MV, Gestão Integrada da Qualidade, além da
Educação Continuada para a Equipe de Enfermagem.
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EDUCAÇÃO MÉDICA
O CSSJD conta, atualmente, com programas de residência médica e estágio de
medicina (internato). Por isso, possui um Centro de Estudos (CESJOD) com uma
infraestrutura de apoio acadêmico, disponibilizando 3 computadores com conexão à
Internet, 2 salas, sendo uma delas equipada com projetor e ar condicionado e
biblioteca, que pode ser utilizada pelo Corpo Clínico, estagiários e colaboradores do
Complexo.
O processo seletivo para os programas de residência médica são realizados pela
AREMG (Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais), que administra
o PSU (Processo Seletivo Unificado) – processo que seleciona candidatos de todo o
Brasil para diversos programas de residência em hospitais associados em Minas
Gerais por meio de uma prova única.
Atualmente, o CSSJD possui 10 programas de residência médica, com 39 médicos
residentes, que têm carga horária de 60 horas semanais, sob a tutoria de um
supervisor e preceptores, e distribuídos conforme quadro abaixo:
Especialidade

Residentes

Anestesiologia

6

Cardiologia

2

Cirurgia Geral
Clínica Médica
Ginecologia e Obstetrícia

8
6
3

Especialidade

Residentes

Medicina Intensiva
Medicina de Família e
Comunidade

1

Nefrologia
Neonatologia
Pediatria

1
2
8

2

Desde a fundação do Centro de Estudos, 37 residentes se formaram pelos
programas de residência médica do CSSJD.
O Complexo possui também convênio de estágio com a Universidade Federal de São
João Del Rei (campus Centro-Oeste), atualmente com 95 alunos do curso de
Medicina. Para que os estudantes tenham suporte acadêmico durante a carga
horária do estágio, alguns médicos do Corpo Clínico do CSSJD são contratados pela
Instituição de Ensino para realizarem o serviço de preceptoria.
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A CONTRIBUIÇÃO DO CSSJD
PARA A PESQUISA CIENTÍFICA
“O CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) é um colegiado interdisciplinar e
independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo,
criados para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua
integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro
de padrões éticos.” (RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012)
Área de pesquisa

Projetos

Medicina
Residência

5
2

Enfermagem

18

Multicêntrico

4

Nutrição

2

Psicologia

1

O CSSJD possui um Comitê de Ética em
Pesquisa e desde a criação da Plataforma
Brasil (base nacional e unificada de
registros de pesquisas envolvendo seres
humanos para todo o sistema CEP/CONEP),
32 projetos, de áreas diversas, já foram
aprovados.

A maior parte desses projetos é vinculada a instituições de ensino, como:
Universidade Federal de São João Del Rei, Universidade Federal de Minas Gerais,
Universidade Estadual de Minas Gerais, Universidade de Itaúna, Instituto de Ensino
e Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte, Faculdade Novos Horizontes e
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro.
O CSSJD oferece aos pesquisadores apoio com a disponibilização de prontuários e
com uma estrutura física adequada, sendo o Centro de Estudos equipado com
biblioteca, copa, sala de estudos com ar condicionado, computadores e projetor de
imagens.
Os projetos aprovados até hoje se
relacionam a cursos de graduação,
mestrado, doutorado e residência médica.
Alguns deles, inclusive, têm parte dos
recursos revertidos para o CSSJD, como é o
caso do projeto sobre carcinoma de
cabeça e pescoço, que é realizado na
Instituição.
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ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO

O CSSJD NA MÍDIA
(QUANTO MAIOR MELHOR)

90%
70%
60%

100%

100%

100%
80

86%

78%

80%

100%

95%

94%

100%

70

78%

60

58%

50

50%

40

40%

30

30%

20

0%

52

23

26

11

28

15

15

24

20

17

37

26

36

28

32

10

69

25

10%

31

20%

10

0

Total espontâneo

% Positivo

Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17

Projetado 80%
Realizado 58%
-22%
∆ qtde
Projetado
Realizado
∆ qtde

80%
76%
-4%

80%
78%
-2%

80%
90%
10%

80%
94%
14%

80%
100%
20%

80%
78%
-2%

80%
77%
-3%

80%
95%
15%

80% 80% 80%
100% 100% 100%
20% 20% 20%

Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
100% 87%
86% 100% 100% 100% 100%
20%
7%
6%
20%
20%
20%
20%

Houve uma notória melhoria na proporção de mídias espontâneas positivas sobre o
CSSJD em relação às negativas.
Este indicador passou a ser acompanhado mensalmente, de forma a monitorar a
presença do Complexo na mídia e manter um canal de comunicação ativo e de
diálogo frente aos diversos veículos de comunicação.
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O CSSJD NA MÍDIA
Matéria publicada sobre
o CSSJD no dia 14 de
maio de 2018.
Local: Portal G1
www.g1.globo.com

Matéria publicada sobre
o CSSJD no dia 12 de
junho de 2018.

Local: Jornal Agora
www.agora.com.vc
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O CSSJD NA MÍDIA

Matéria publicada sobre
o CSSJD no dia 08 de
junho de 2018.
Local: Jornal Agora
Página:05 - Cidade

Matéria publicada sobre
o CSSJD no dia 21 de
maio de 2018.

Local: Portal G37
www.g37.com
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PRINCIPAIS EVENTOS E INICIATIVAS
COM A COMUNIDADE

1º E 2º FÓRUNS DE MEDICINA LEGAL E
CRIMINOLOGIA DO CENTRO-OESTE DE
MG
Eventos realizados em outubro de 2016
e maio de 2017 e foram idealizados
pelos alunos de graduação do Curso de
Direito da Faced e pelo setor de
Mobilização de Recursos do CSSJD.

3º SIMPÓSIO DE RADIOLOGIA DO CSSJD

Evento realizado em outubro de 2017 e
idealizado pelo Setor de Imagem do
CSSJD.

1ª SEMANA INTERNACIONAL DE
CIRURGIA TORÁCICA SERÁ REALIZADA
PELO HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS
Eventos realizados em novembro de
2017 e contou com a participação da
médica canadense Drª. Paula Ugalde
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PRINCIPAIS EVENTOS E INICIATIVAS
COM A COMUNIDADE

DIA MUNDIAL DA ÁGUA
Evento realizado em março de 2018, por
meio de uma ação de conscientização na
pista de Cooper de Divinópolis.

1ª JORNADA TÉCNICA DE HOTELARIA
HOSPITALAR DE DIVINÓPOLIS
Evento realizado em abril de 2018 de
2017 e idealizado pelo setor de
Hotelaria do CSSJD em parceria com a
Distribuir Comércio.

CELEBRAÇÃO DOS 50 ANOS
HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS

DO

Em junho de 2018 foi celebrada uma
Missa em Ação de Graças pelo
aniversário da instituição na Catedral do
Divino Espírito Santo.
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O RECONHECIMENTO
AO CSSJD

No mês de junho de 2018, o Complexo de Saúde São João de Deus foi
homenageado pelos seus 50 anos de fundação no lançamento da 20ª edição da
revisa Alô Doutor, principal revista da área da saúde da região e distribuída em
cidades do Centro-Oeste de Minas Gerais
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O RECONHECIMENTO
AO CSSJD
HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS RECEBE O PRÊMIO REGIONAL DA SAÚDE 2017
No dia 24 de novembro de 2017, o
então Hospital São João de Deus foi
homenageado com a entrega da 10°
edição do Prêmio Regional da
Saúde, organizado pelo jornalista e
empresário
Davi
do
Valle.
Representado o hospital, estiveram
presentes o Secretário Executivo da
Comissão Interventora, Sr. Geraldo
Lucas
Lamounier
e
a
Superintendente
Superintendente Geral, Srª. Elis Regina Guimarães que, por sua vez, recebeu o
prêmio das mãos do idealizador do evento como reconhecimento e sinal de
recuperação do hospital.

SUPERINTENDENTE DO COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS RECEBE
PRÊMIO XEQUE MATE 2018
Após um brilhante trabalho frente à
diretoria do até então Hospital São
João de Deus e agora Complexo de
Saúde São João de Deus, a
Superintendente Geral, Srª. Elis Regina
Guimarães recebeu no dia 14 de junho
o Troféu Xeque Mate 2018, na
categoria Personalidade do Ano. O
Prêmio foi idealizado pelo jornalista e
colunista social, Sr. Giovani Lima e
homenageia empresas e profissionais
de destaque em Divinópolis e região. Esse evento ocorre anualmente e esta foi sua
15º edição.
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PRINCIPAIS PARCEIROS
INSTITUCIONAIS

PRINCIPAIS PARCEIROS
INSTITUCIONAIS
ACCCOM
A Associação de Combate ao Câncer do CentroOeste de Minas (ACCCOM) foi fundada em 21 de
março de 1995. Seu idealizador foi o oncologista Dr.
Roney Quirino, hoje médico atuante do CSSJD. A
Associação objetiva a prevenção, suporte ao
tratamento, assistência e reabilitação aos pacientes
oncológicos e seus familiares.
A ACCOM é um importante parceiro do Complexo de Saúde São João de Deus na
luta contra o câncer viabilizando investimentos e manutenções, além de interagir e
buscar sempre a melhoria contínua dos atendimentos prestados de forma não só
profissional, mas também humana e digna.

Associação de Amigos
Fundada em dezembro de 2012, a Associação de
Amigos do Complexo de Saúde São João de Deus
tem o objetivo de promover ações que viabilizem a
sustentabilidade do Complexo. Na parceria com
este novo ciclo de gestão, algumas obras foram
realizadas com o apoio da Associação, como por
exemplo a da maternidade e a da UTI
NeoPediátrica.
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A GESTÃO ECONÔMICOFINANCEIRA

A VIRADA ECONÔMICA
DO CSSJD
Desde o início da nova intervenção administrativa no CSSJD, a gestão do Complexo
tem atuado no sentido de reerguer e tornar sustentável econômica e
financeiramente esta importante Instituição filantrópica, referência em Alta
Complexidade e em Serviços de Urgência e Emergência para 54 municípios da
Região Assisntencial Ampliada Oeste de Minas Gerais, onde residem 1,2 milhão de
vidas.
É notória a recuperação econômico-financeira em curso no CSSJD, resultado de um
grande esforço de gestão. O Balanço de 2016 demonstrava à época um patrimônio
líquido de R$ 75,3 milhões de reais negativos. Com as iniciativas realizadas por esta
gestão, o CSSJD apresentou expressiva melhora no resultado publicado para o
Balanço de 2017, pelo qual a Instituição passou a ter um Patrimônio Líquido apenas
R$ 15 milhões de reais negativos, o que representa uma redução de 80% no déficit
do Patrimônio Líquido do Complexo.
Na mesma linha, o Demonstrativo de Resultados de Exercício (DRE) evidencia
R$ 14,8 milhões negativos em 2016. Cabe salientar que este resultado só não foi
pior em função do início da intervenção em set/16, haja vista que as projeções
estimavam um prejuízo da ordem de R$ 26 milhões. Em 2017, porém, DRE
apresentou um resultado positivo em R$ 12,1 milhões, o que representa uma
melhoria de 182,1%.
Seguindo a tendência de recuperação registrada até o balancete de jul/18, última
competência contábil registrada neste relatório, o CSSJD tem chances reais de
fechar o exercício de 2018 com seu patrimônio líquido positivo – ou muito próximo
a zero, fruto de um imenso e contínuo esforço desta gestão.
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ESTRATIFICAÇÃO DO
PASSIVO DO CSSJD
Item

Corpo Clínico & SADT
Fornecedores
Obrigações Com Pessoal
Obrigações fiscais a pagar
correntes
Outros Débitos a Pagar
Provisões para Contingências
(exceto impostos)
Tributos e Contribuições
Parceladas
Provisões Trabalhistas Sociais
Débitos relacionados à FID
Empréstimos &
Financiamentos
Receita Diferida de Estoque
Total
% relativo ao passivo

01 - Negociado

02 - N/A

2.844.871
3.006.465
-

3.118.807
2.796.018
545.426

2.765.156
-

2.059.424
40.587.565

-

280.224
86.154.203 13.411.033
62,5%
9,7%

-

4.645.499

6.410.370
-

04 - Não
Total Geral
Negociado
8.971.581 14.935.259
18.775.62 21.782.087
2.796.018

-

260.188
-

34.890.722

03 - Em
litígio
-

-

3.505.040

545.426
6.530.384

-

4.645.499

-

34.890.722

2.399.629
-

6.410.370
4.459.053
40.587.565

280.224
4.645.499 33.651.871 137.862.606
3,4%
24,4%
100%

Uma análise detalhada do passivo do CSSJD a partir de um recorte do balancete de
jul/18 permite observar que 62,5% do passivo referem-se a negociações já
concluídas com Corpo Clínico, SADT terceiros e fornecedores, empréstimos e
financiamentos negociados, além das adesões aos parcelamentos de impostos e
tributos, que permitiram ao CSSJD obter, depois de anos, uma Certidão Negativa de
Débitos com efeito de Positiva válida até fev/19.
Do total do Passivo, 9.7% diz respeito a valores provisionados para o Corpo Clínico,
folha de pessoal, provisionamento de obrigações trabalhistas e de férias – que
apresentam um valor elevado em virtude do acúmulo de férias não usufruídas no
período de 23 meses anteriores ao início desta gestão.
O CSSJD possui, ainda, 3,4% de sua dívida em litígio. Trata-se de ações trabalhistas,
ações indenizatórias, ações promovidas por fornecedores do Complexo, para os
quais a Assessoria Jurídica tem atuado com o intuito de mitigar riscos, promover
acordos e sanear as pendências relativas a ações judiciais.
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ESTRATIFICAÇÃO DO
PASSIVO DO CSSJD
Somente 24,4% do passivo do CSSJD não estão negociados. Neste montante, estão
contemplados valores de passivo herdados da cisão entre FGC/CSSJD e a Fundação
Irmão Diamantino (-R$ 2,4 milhões) , dívidas com fornecedores do CSSJD ainda não
negociadas (-R$ 18,8 milhões, dos quais -R$ 12,8 referem-se a COPASA e CEMIG –
únicas despesas operacionais não regularizadas no Complexo), outros débitos a
pagar, como o passivo com a Universidade de Itaúna, dentre outros.
Este valor também considera as dívidas ainda não negociadas com o Corpo Clínico.
A esse respeito, o CSSJD organizou um comitê de trabalho que estuda os casos – a
partir de um critério de prioridade que envolve relevância de valores registrados em
passivo, complexidade do estudo, dentre outros – gerando dossiês de trabalho que
discriminam o objeto de análise, metodologia, resultados apurados e ressalvas. Os
10 (dez) primeiros estudos elaborados encontraram uma diferença, entre valores
reconhecidos como dívidas e os valores efetivamente devidos, que alcançam R$5
milhões de reais a favor do CSSJD. Parte destes estudos estão concluídos e
formalizados com os representantes do Corpo Clínico. Outra parte encontra-se em
etapa de apresentação e negociação com os mesmos.
O quadro a seguir apresenta a dívida efetivamente não negociada (itens
classificados como “em litígio” ou “não negociada”) em um comparativo de
quantidade vs valor, demonstrando que 1.164 registros (ou 79% dos registros) são
relacionados a dívidas de até R$ 10.000,00, representando um percentual de 5,3%
da dívida total do CSSJD.
Perfil da Dívida Não Negociada
ou em Litígio

Prestadores e
fornecedores

Soma

%

Maior que R$ 500.000,00

9

20.620.861

53,9%

Entre R$ 300.000,01 e R$ 500.000,00

3

1.082.009

2,8%

Entre R$ 100.000,01 e R$ 300.000,00

32

6.059.744

15,8%

Entre R$ 10.000,01 e R$ 100.000,00

266

8.546.225

22,3%

Entre R$ 1.000,01 e R$ 10.000,00

484

1.875.527

4,9%

Até R$ 1.000,00

680

143.174

0,4%

1.474

38.252.310

100%

Total
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AVALIAÇÃO DE BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS
Desde 2001 o CSSJD não realizava uma avaliação sistemática e integral de seus
bens móveis e imóveis. Esta foi uma das frentes estratégicas realizadas por esta
gestão, que deve por objetivo conhecer a real situação do seu patrimônio e avaliá-lo
com base em metodologias praticadas no mercado.
Para tanto, foi contratada uma empresa especializada com vistas a fazer este
trabalho respeitando as diretrizes de mercado. O resultado está sumarizado abaixo,
culminando em uma reavaliação dos bens móveis e imóveis no valor total de R$
125.604.156,34. A diferença dos bens reavaliados para os registros contábeis
resultou em um impacto positivo no ativo do CSSJD de R$ 55.256.826,05, dos quais
R$ 48.087.912,17 foram registrados no exercício de 2017, contribuindo
efetivamente para a recuperação em curso do Patrimônio Líquido desta Instituição.
Cabe destacar somente o Prédio I e alguns Lotes estão contabilizados em favor do
CSSJD. Os demais estão ainda vinculados à Ordem Hospitaleira São João de Deus.
Há uma negociação em curso, liderada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que
visa à doação formal do terreno – excetuando a Casa dos Irmãos, o que
representará, sem dúvida, o ponto da virada para um Patrimônio Líquido positivo
depois de anos consecutivos em déficit.

Resumo da Avaliação de Bens Móveis e Imóveis
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição
Prédio I
Prédio II
Casa dos Irmãos
Nefrologia
Lotes em nome do CSSJD
Farmácia & Guarita
Terreno em nome da Ordem Hospitaleira
Unidade de Oncologia (em Comodato)
Subtotal bens imóveis
Subtotal bens móveis
Total avaliado

Fonte: Relatório da empresa PróAgir | Balanço do CSSJD em 2017
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Valor
34.664.848,96
20.186.143,35
1.407.505,55
3.203.272,88
2.204.605,30
245.970,77
20.021.765,97
10.641.097,36
92.575.210,14
33.028.946,20
125.604.156,34

AS DIFICULDADES FINANCEIRAS
DA GESTÃO DO CSSJD
O CSSJD tem apresentado resultado econômico satisfatório, confirmando sua
recuperação no comparativo dos Demonstrativos de Resultado de Exercício de 2016
para 2017, passando de um resultado de (-R$ 14,8 milhões) em 2016 para um
resultado positivo em R$ 12,1 milhões (melhoria de 182,1%). No entanto, é
importante dizer que o Complexo conviveu – e ainda convive – com constantes
atrasos de repasses de incentivos e demais recursos vinculados ao Sistema Único de
Saúde – SUS, em razão da crise política, econômica e financeira que assolam o
município de Divinópolis e o Estado de Minas Gerais.
Para exemplificar que o superávit de R$ 12,2 milhões em 2017 não se converteu na
geração de caixa nesta mesma grandeza de valor, utilizaremos a metodologia de
Demonstração de Fluxo de Caixa a partir da análise intitulada Modelo Indireto,
vastamente utilizada para avaliação financeira de empresas com abertura para a
bolsa de valores.
Por meio da análise do Demonstrativo de Fluxo de Caixa pelo método indireto, é
possível avaliar de forma qualitativa a formação de sua geração de caixa. Se, por um
lado, a contabilidade procura enfatizar a capacidade de geração de lucro da
empresa como o aspecto a ser priorizado. Em finanças, entretanto, devemos
priorizar o Fluxo de Caixa como o instrumento que mensura a capacidade de
agregação de valor, uma vez que o valor de um ativo (ou de toda uma empresa) é
determinado pelo valor presente dos Fluxos de Caixa futuros projetados.
É o que demonstramos na página a seguir:
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DEMONSTRAÇÃO DE
FLUXO DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
ORIGEM DOS RECURSOS
(+) Superavit do exercicio
(+) Depreciações e amortizações
(+) Avaliação Patrimonial - PL
( -) Avaliação Patrimonial - Imobilizado
(+) Baixa de Bens do Imobilizado
ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Aumento Emprestimos e Financiamentos (CP)
( -) Redução de Fornecedores (ECP)
( -) Redução de Obrigações Trabalhistas (ECP)
( -) Redução de Obrigações Tributárias (ECP)
( -) Redução de Outras Contas (ECP)
( -) Aumento de Clientes a Receber
( -) Aumento de Clientes Estoques
( -) Aumento de Outras Contas (RCP)
(+) Redução de Depositos Judiciais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
( -) Aumento de Ativo Imobilizado/Intangiveis
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Aumento de Emprestimos e Finnciamentos (ELP)
(+) Aumento de Fornecedores (ELP)
(+) Aumento de Obrigações Trabalhistas (ELP)
(+) Aumento de Obrigações Tributarias (ELP)
(- ) Redução de Outras Contas (ELP)
( = ) TOTAL NO CAIXA

2.017
16.479
12.181
3.899
48.087
-48.087
399
-63.346
333
-30.680
-17.618
-3.574
-467
-10.316
-203
-1.558
737
-1.919
-1.919
49.673
4.480
24.400
297
22.754
-2.258
887

A demonstração de Fluxo de Caixa do Balanço do ano de 2017 evidencia que, apesar
da apuração de superávit em R$ 12,2 milhões, o resultado não refletiu em aumento
de valores disponíveis no ativo do CSSJD. Muito pelo contrário, houve um acréscimo
de apenas R$ 887 mil nas contas de Caixa e Equivalentes Caixa. A título
comparativo, esta Instituição possui despesas operacionais de, em média, R$ 11,2
milhões por mês. O acréscimo real no caixa do CSSJD é inferior a 8% deste
montante, demonstrando a difícil realidade financeira desta Instituição motivando,
dentre outras ações, a captação de empréstimos bancários para a manutenção do
pagamento regular de colaboradores, corpo clínico e fornecedores do CSSJD.
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REPASSES PENDENTES
Publicações Estaduais
Valor de
Referência

Valor Total

1.432.000,00

5.728.000,00

Rede Resposta (ago/18 a set/18)

400.000,00

800.000,00

ProHosp Estadual (1Q e 2Q 2018)

768.079,12

1.536.158,24

Rede Cegonha Estadual (mai/17 a ago/18)

51.465,00

823.440,00

Assistência Odontológica Bucomaxilo (3Q 2016,
2017, 1Q e 2Q 2018)

48.000,00

288.000,00

Resoluções de Extrapolamento AC Ambulatorial de
Oncologia (população de Referência, de out/17 a
mai/18)

1.701.069,86

1.701.069,86

Resoluções de Extrapolamento de UTI (jan/15 a
out/17)

3.669.404,47

3.669.404,47

Resolução de Extrapolamento AC Ambulatorial de
Oncologia (população própria, de nov/17 a dez/18)

1.561.879,22

1.561.879,22

ProHosp Excepcional (2016)

1.056.062,38

0,00

7.562,40

42.443,97

Descrição
Resolução Estadual 5.896/17 (jun/18 a set/18)

Triagem Auditiva Neonatal (set/16 a set/17)
Subtotal de repasses pendentes relativos
a incentivos estaduais
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16.150.395,76

REPASSES PENDENTES
Faturamentos vinculados ao Estado de Minas Gerais
Média/mês no
período

Descrição

Valor Total

Convênio Ipsemg (fev/18 a jul/18)

419.604,13

2.098.020,65

Convênio PMMG (abr/18 a jul/18)

111.324,58

445.298,33

Subtotal de repasses pendentes referentes a
faturamentos vinculados ao Estado

2.543.318,98

Repasse do Município de Divinópolis
Descrição
Extrapolamento da população residente em
Divinópolis (out/17 a jun/18) - Valores estimados,
aguardando conciliação com o município
Cobranças administrativas (set/16 a jul/18) - Valores
estimados, aguardando conciliação com o município

Média/mês no
período

Valor Total

187.205,39

1.684.848,53

0,00

443.957,94

Subtotal de repasses pendentes referentes ao
Município de Divinópolis

2.128.806,47

Repasse Pendente Consolidado
Origem do Repasse

Valor Total

Estado de Minas Gerais (incentivos)

16.150.395,76

Estado de Minas Gerais (faturamentos vinculados ao Estado)

2.543.318,98

Município de Divinópolis

2.128.806,47
Total 20.822.521,21
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ATUALIZAÇÃO DE PROTESTOS
CONTRA O CSSJD
Em janeiro de 2018, o CSSJD tinha ainda 470 títulos protestados em cartório, o
equivalente a R$1.869.598,00 (hum milhão, oitocentros e sessenta e nove mil,
quinhentos e noventa e oito reais). Desde então, a Gerência de Controladoria tem
atuado no sentido de identificar a legitimidade dos protestos e sanear as
pendências restantes.
De jan/18 a set/18, houve uma redução de 60% (ou 282 títulos). Dos protestos
remanescentes (188), somente 22 (12%) são considerados devidos. Para os demais,
o CSSJD notificou os fornecedores enviando os comprovantes de pagamento, para
que os protestos sejam retirados do cartório. Quanto aos valores pendentes, o
CSSJD tem negociado com fornecedores conforme disponibilidade financeira.

Análise Geral
JANEIRO/2018
Valor ($)

SETEMBRO/2018

Descrição

Qtde

Qtde

Valor ($)

Títulos com protestos indevidos

428

1.610.537,34

166

693.084,55

Títulos com protestos devidos

42

259.060,66

22

138.198,89

Total - Títulos protestados

470

1.869.598,00

188

831.283,44

Protestos Devidos
Descrição

JANEIRO/2018
Qtde
Valor ($)

SETEMBRO/2018
Qtde
Valor ($)

Títulos com valores até 1.000,00

15

7.403,26

15

6.353,85

Títulos com valores acima de
1.000,00

27

251.657,40

7

131.845,04

Total – Títulos Devidos

42

259.060,66

22

138.198,89
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DESPESAS
FINANCEIRAS
Não obstante a evidente recuperação do CSSJD – como demonstram os dados deste
Relatório de Gestão, sua gestão financeira é realizada com grandes desafios.
A tabela abaixo demonstra as despesas financeiras no que diz respeito a
pagamentos de empréstimos (encargos e amortização), parcelamentos (PERT, FGTS
e ANS), acordos com fornecedores, com Corpo Clínico e SADTs, juros por atrasos
de pagamento, multas, encargos sobre adiantamentos solicitados a Convênios,
atualização monetária e tarifas bancárias.
Para o período apresentado, o CSSJD já desembolsou R$ 39.725.685,00 (trinta e
nove milhões, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais)
referentes a esses pagamentos, o que representa uma média mensal de
R$1.727.203,70 (hum milhão, setecentos e vinte e sete mil, duzentos e três reais,
setenta centavos) para o mesmo período.
Descrição
(-) Emprést. Bancários
(-) Encargos
(-) Capital

Set/16 a
Dez/16

Jan/17 a
Abr/17

Mai/17 a
Ago/17

Set/17 a
Dez/17

Jan/18 a
Abr/18

Mai/18 a
Jul/18

Total

Média/
mês

-2.527.220 -3.950.144 -4.758.499 -3.008.709 -3.954.709 -2.897.732 -21.097.013 -917.261
-1.941.534

-222.922

-431.277

-388.895 -2.179.587 -1.554.701

-6.718.916 -292.127

-585.686 -3.727.222 -4.327.222 -2.619.814 -1.775.122 -1.343.031 -14.378.097 -625.135

(-) PERT/FGTS/ANS

-434.098

-546.465 -1.021.180

-816.606

-794.389

-671.248

-4.283.986 -186.260

(-) Fornecedores

-126.861

-191.081

-420.253

-476.716

-326.073

-211.684

-1.752.668

-76.203

-458.794 -1.217.466

-438.348

75.779

-165.139

-2.203.968

-95.825

(-) Corpo Clínico e SADT

(-) Demais Despes. Fin.
(-) Juros pgtos atraso

-

-3.831.316 -1.945.256 -1.707.344 -1.706.298

-898.904 -1.053.242 -11.142.360 -484.450

-457.530

-397.735

-502.861

-447.253

-112.078

-141.876

-2.059.333

-89.536

48.669

-

-

-

-

-

48.669

2.116

-236.707

-121.744

-77.675

-

-

-

-436.126

-18.962

(-) Atualização Monet. -3.104.571 -1.401.114 -1.100.573 -1.234.614

-759.486

-874.255

-27.340

-37.111

(-) Multas
(-) Encargos s/ adiant
Convênios

(-) Tarifas Bancarias

-81.177

-24.662

-26.235

-24.431

-8.474.613 -368.461
-220.956

-9.607

Subtotal

-6.919.495 -7.091.740 -9.124.742 -6.446.677 -5.898.296 -4.999.045 -40.479.995 -1.760.000

Média/Mês

-1.729.874 -1.772.935 -2.281.186 -1.611.669 -1.474.574 -1.666.348
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EVOLUÇÕES NA GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Centros de Custo
Os Centros de Custos do CSSJD, que
não haviam sido revisitados desde a
sua criação, foram avaliados e
reorganizados pela Comissão de
Orçamento, Custos e Fluxo de Caixa,
conforme
a
nova
Estrutura
Organizacional do Complexo.

Atualmente, o CSSJD conta com 100
Centros de Custo. (42 a menor que em
sua formação inicial).

Centro de Custos
Reestruturação 2017
28/12/2016
Cod.

Clas.

Tipo

115

Super intendência

2

AD

120
97
56
2

Assessor ias
Dir etor ias Clínica e Técnica e Com issões
Escola de Enfer m agem
Ger ência Assistencial
Ger ência Adm inistr ativa

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

AD
AP
P
AP
AD

Ger ência de Tecnologia da Infor m ação
Ger ência de Contr olador ia
Ger ência de Pessoas
Ger ência de SADT
Tem por ár io

2.6
2.7
2.8
2.9

AP
AD
AD
AD

32
36
48
Novo

Legenda
P

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

Cent ro de Cust o

AD
AP
T
O

Descrição
Centr o de Custo Pr odutivo
Centr o
Centr o
Centr o
Centr o

de Custo
de Custo
de Custo
de Custo

Adm inistr ativo
de Apoio
de Ter ceir os
de Outr os

Imagem ilustrativa da revisão dos Centros de
Custos.

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 então HSJD voltasse a trabalhar com um
orçamento institucional.
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EVOLUÇÕES NA GESTÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Fluxo de Caixa
Uma das primeiras ações da nova gestão foi a instituição de Fluxo de Caixa,
inexistente até aquele momento, tanto para a observância diária e a contento da
movimentação financeira do Complexo, quanto para projeções a curto e médio
prazo. O Fluxo de Caixa é acompanhado diariamente pela Superintendente Geral.

Imagem ilustrativa do Fluxo de Caixa implementado junto à Coordenação Financeira, em operação
desde o início da nova Gestão

Gestão Orçamentária
Inexistente até o início do novo ciclo de
gestão, o primeiro Planejamento
Orçamentário foi desenvolvido para
2017 a despeito de um conjunto crítico
de fatores: ausência de série histórica e
de um sistema orçamentário para
tratamento sistêmico das informações.
Atualmente,
o
orçamento
é
acompanhado mensalmente por todas
as áreas do CSSJD sendo férias as
análises críticas e planos de ação para
ajuste ao orçado.
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Imagem ilustrativa
Orçamento

da

visualização

do

DESPESA OPERACIONAL
vs RECEITA OPERACIONAL
(Escala em %)

(QUANTO MENOR MELHOR)

131%
121%

121%
108%

110% 111%

115%

110%

108%
101%

104%

103%

97%

107%

119%

101%
84%

87%

91%

89%

93%

95%

94%

81%

DO/RO

DO/(RO+Incentivos)

A razão entre as Despesas Operacionais e as Receitas Operacionais demonstra a
viabilidade econômica da instituição sem considerar suas Receitas Não
Operacionais, como é o caso de alguns incentivos do SUS.
O indicador DO/RO apresentado no gráfico acima confirma a plena recuperação do
CSSJD, migrando de 131% em set/16 para 104% em jul/18 (redução de 27%).
Considerando os incentivos SUS que o Complexo tem direito, o resultado também é
positivo, migrando de 115% em set/16 para 94% em jul/18 (redução de 21%).
Os resultados demonstram que o CSSJD está cada vez menos dependente de
incentivos para honrar suas despesas operacionais. Frente às inconstâncias do
cenário econômico-financeiro, ambos os indicadores apresentam tendências
favoráveis.
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GRAU DE
ENDIVIDAMENTO
(Escala em %)

(QUANTO MENOR MELHOR)

231%
228%

225%
225%

204%
225%

201%
202%
113%

107%
112%

105%

Grau de Endividamento

O grau de endividamento avalia o comprometimento dos ativos em relação ao
passivo. O CSSJD passou de um endividamento de 228% em set/16 para um
endividamento de 105% em jul/18 (uma melhoria de 123%).
Os principais motivos que justificam esta evolução são reavaliação dos bens e
imóveis do CSSJD, bem como o resultado positivo de 2017 em R$ 12,2 milhões.
A tendência deste indicador é positiva e demonstra que, em breve, o CSSJD estará
apto a ter um ativo que esteja apto a pagar todo o passivo– alcançando um grau de
endividamento igual ou inferior a 100%.
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ
GERAL E IMEDIATA
(Escala em nº absoluto)
0.88

0.44

0.01

0.43

0.01

0.45

0.01

0.44

0.02

0.44

0.49

0.49

0.12

0.12

0.01

Índice de Liquidez Geral

0.90

0.94

0.95

0.50

0.14
0.04

0.10

0.12

0.04

Índice de Liquidez Imediata

O índice de liquidez geral (ILG) representa a capacidade da empresa em honrar seus
deveres e compromissos. Já o índice de liquidez imediata (ILI), mais conservador,
reflete a capacidade de pagamento da empresa apenas com aquilo que já é dinheiro
ou é convertido em dinheiro de forma extremamente rápida.
O forte aumento do ILG verificado em dez/17 aconteceu devido à reavaliação de
bens móveis e imóveis do CSSJD. Por isso, e também em função do bom
desempenho do Complexo no pagamento das obrigações assumidas dentro do
prazo de vencimento, a tendência desses indicadores é favorável. A melhoria desse
indicador foi substancial, representando 115% de jul/18 em relação a set./16.
A queda do IGI observada no último mês (julho/18) ocorreu devido à antecipação
de pagamento salarial realizada no dia 31/07/18 – um benefício praticado pela
Superintendência Geral em reconhecimento ao trabalho dos seus mais de 1.400
colaboradores.
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PRAZO MÉDIO DE
RECEBIMENTO
(Escala em dias)

(QUANTO MENOR MELHOR)

68
53

52

39

41

51

56

53

58

58

60

42

Prazo Médio de Recebimento

O Prazo Médio de Recebimento (PMR) é um indicador financeiro que indica o prazo
para o retorno das vendas.
Este indicador demonstra a dificuldade de recebimento, principalmente, de recursos
de incentivos estaduais, com tendência de aumento, ou seja, desfavorável ao CSSJD.
Em julho de 2017 o indicador alcançou o seu pior resultado desde set/16. Isso
ocorreu em virtude do acúmulo de repasses pendentes de incentivos estaduais, de
faturamentos de órgãos e entidades vinculadas ao estado (IPSEMG PM), bem como
de valores da Prefeitura Municipal de Divinópolis (extrapolamento da população
residente e cobranças administrativas).
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RESUMO DOS PRINCIPAIS
INVESTIMENTOS
Descrição

3ºQ16

Obras

1ºQ17

-

2ºQ17

3ºQ17

1ºQ18

2ºQ18*

Total
(set/16 a
jul/18)

Média
Mês

6.000 530.803 174.366 396.862

273.748 1.381.779 60.077

Equipamentos

14.326 214.281 254.030 365.934 194.336

888.156 1.931.063 83.959

Móveis e Utensílios

17.921

28.522

67.685

-

-

-

Demais
Investimentos
Total

15.078

12.667

23.791

- 136.976

253.930

165.664

7.203

390.906 16.996

32.247 248.803 852.518 555.378 740.841 1.439.626 3.869.412 168.235

* Resultado Parcial do 2º quadrimestre de 2018, considerando os meses maio, junho e julho.

No período de setembro de 2016 a julho de 2018, o CSSJD desembolsou
R$3.869.412,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e
doze reais) em novos investimentos.
A maior parte desse montante foi destinada a obras e equipamentos, que somaram,
juntos, R$ 3.312.842,00 (três milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e quarenta
e dois reais).
No 2º quadrimestre de 2018, o resultado parcial (desconsiderando o mês de agosto)
do investimento foi de R$ 1.439.626, com um média de cerca de R$ 480 mil de
investimentos por mês.
Este resultado demonstra que, não obstante as dificuldades financeiras, o CSSJD
tem investido, frequentemente, em sua infraestrutura, equipamentos, móveis e
utensílios, dando continuidade à sua estratégia de gestão. A seguir, serão
apresentados alguns dos principais investimentos deste Complexo no período.
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ALGUNS EQUIPAMENTOS,
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
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ALGUNS EQUIPAMENTOS,
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
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BALANÇO CONTÁBIL
Dez/2016 Dez/2017 ∆$ 17X16 ∆% 17X16 Jul/2018 ∆$ 18X17 ∆% 18X17

ATIVO

57.906 115.849

57.943

CIRCULANTE
Caixa e equivalente
de caixa
Contas a Receber de
Clientes
Estoques
Outras Contas a
Receber curto prazo
NÃO CIRCULANTE

17.645

30.610

12.965

73%

2.631

3.518

887

11.301

21.617

2.373

Imobilizado
Outras Contas não
Circulante
PASSIVO
CIRCULANTE

76.092

Empréstimos

5.214

Fornecedores

15.011

13%

35.039

4.429

14%

34%

1.268

-2.250

-64%

10.316

91%

25.935

4.318

20%

2.576

203

9%

1.996

-580

-23%

1.340

2.899

1.559

116%

5.840

2.941

101%

40.261

85.239

44.978

112%

95.821

10.582

12%

39.524

85.239

45.715

116%

93.121

7.882

9%

737

-

-

-

2.700

-

-

57.907 115.849

57.942

100% 130.860

15.011

13%

24.087 -52.005

100% 130.860

-68%

30.366

6.279

26%

333

6%

6.240

693

12%

34.868

4.188 -30.680

-88%

11.790

7.602

182%

Obrig. div. a pagar

36.010

14.352 -21.658

-60%

12.335

-2.017

-14%

NÃO CIRCULANTE

57.164 106.837

87% 107.497

660

1%

Empréstimos

33.798

35.494

1.696

5%

34.347

-1.147

-3%

Fornecedores

3.266

30.450

27.184

832%

30.094

-356

-1%

5.547

49.673

Obrig. div. a pagar
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
Patrimônio Social

20.100

40.893

20.793

103%

43.055

2.162

5%

-75.349

-15.075

60.274

80%

-7.003

8.072

54%

14.016

54.622

40.606

290%

6.534 -48.088

-88%

Déficit acumulado

-89.365

-69.697

19.668

22%

215

-13.537

56.160

81%

DEMONSTRATIVO DE
RESULTADOS - DRE
(+) Receitas

2016

2017

(REALIZADO
JAN-DEZ)

(REALIZADO
JAN-DEZ)

2018

∆%
17X16

∆$ 17X16

∆%
18X17

∆$ 18X17

(PROJETADO
ATÉ DEZ)

100.850.993 146.697.946 45.846.953 45,46% 158.667.024 11.969.078

8,2%

84.438.832 107.940.960 23.502.128 27,83% 124.640.295 16.699.335

15,5%

(+) Rec.Sus MAC/FAEC

40.953.746

10,9%

(+) Rec.Sus – Inc. Fed.

7.918.935

8.840.843

921.908 11,64%

(+) Receitas Convênios

33.403.824

41.412.996

8.009.172 23,98%

2.162.326

2.071.910

-90.416 -4,18%

-2.668.215

-2.086.014

582.201 21,82%

(+) Receitas Não Operac.

16.412.161

38.756.986 22.344.825 136,15%

34.026.728 -4.730.258 -12,2%

(+) Rec. Sus Não Oper.
(+) Demais Receitas Não

11.917.966

28.167.396 16.249.430 136,34%

20.279.876 -7.887.520 -28,0%

10.589.590

13.746.853 3.157.263

29,8%

98.182.778 144.611.932 46.429.154 47,29% 157.701.458 13.089.526

9,1%

(+) Receitas Operacionais

(+) Receitas Particul.
(-) Glosas

Operacionais

(+) Receita Liquida
(-) Despesas
(-) Despesas Variaveis
Margem de Contribuição
% Margem de Contrib.
(-) Despesas Fixas
EBITDA
% EBITDA (Sobre Rec. Liq.)

4.494.194

55.615.210 14.661.464 35,80%

6.095.396 135,63%

61.685.544 6.070.334
8.831.218

-9.625

-0,1%

52.509.273 11.096.277

26,8%

1.614.261

-457.649 -22,1%

-965.565 1.120.449

53,7%

-101.280.859 -117.837.109 -16.556.250 -16,35% -135.520.805 -17.683.696 -15,0%
-52.254.695

-33.479.336 18.775.359 35,93%

-45.632.338 -12.153.002 -36,3%

45.928.083 111.132.596 65.204.513 141,97% 112.069.120
47%

77%

0 63,83%

71%

936.524

0,8%

-

-7,8%
-6,6%

-49.026.165

-84.357.773 -35.331.608 -72,07%

-89.888.467 -5.530.694

-3.098.081

26.774.823 29.872.904 964,2%

22.180.653 -4.594.170 -17,2%

-3,16%

18,51%

0 -685,8%

14,06%

- -24,0%

(+) Receitas Financ.

1.699.808

761.606

-938.202 -55,19%

205.400

-556.206 -73,0%

(-) Despesas Financ.

-8.599.491

-10.762.744 -2.163.253 -25,16%

-11.674.041

-911.297

-8,5%

(-) Desp. c/ Tx e Trib.

-

-8.034

-8.034

-

-28.941

(-) Perdas

-

-429.733

-429.733

-

-142.672

287.061

66,8%

(-) Multas

-874.473

-254.313

620.160 70,92%

-34.766

219.547

86,3%

-

-

-

-

-

-

-

-3.970.924

-3.900.676

70.248

1,77%

-5.977.293 -2.076.617 -53,2%

12.180.929 27.024.091 182,1%

4.528.339 -7.652.590 -62,8%

(-)Ajuste Exerc. Anterior
(-) Deprec. e Amortiz.
Resultado
%

-14.843.162
-15,12%

8,42%

216

-

-

2,87%

-20.907 -260,2%

-

-

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE
COORDENAÇÃO GERAL
Elis Regina Guimarães | Gustavo Varela Delgado

CONTEÚDO | CRIAÇÃO | EDIÇÃO
Gustavo Varela Delgado | Fabiana Lara Santos

EQUIPE DE ANÁLISE TÉCNICA E INFORMAÇÕES
André Waller | Geraldo Lucas Lamounier | Gisele Gonçalves de Souza Nascimento |
Gleison Dias Cabral Junior | Gustavo Varela Delgado | Eduardo Gomes Mattar |
Hermes Ferreira Lima Junior | João Francisco Avelar Alves | Joelma Emirene Dias
Cunha | Karina Gonçalves de Almeida Duarte | Luciana Carmem Sampaio | Paula
Silva Maia | Ricardo Coelho Caldeira | Rogério de Castro Siqueira | Rubens Souza
Cabral | Vanusa Dias dos Santos | Webert Salvino de Jesus

FOTOGRAFIAS
Freepik (http://br.freepik.com/) | Assessoria de Comunicação
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1ª EDIÇÃO

