Relatório Anual de Atividades
Exercício 2018
1. INTRODUÇÃO
A Fundação Geraldo Corrêa – Complexo de Saúde São João de Deus, doravante
denominada CSSJD, é uma pessoa jurídica de direito privado de caráter beneficente e
assistencial, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 20.146.064/0001-02, com sede e foro
em Divinópolis, reconhecida de Utilidade Pública Federal em 24 de Agosto de 1970 e
Filantrópica com certificado emitido pelo Departamento de Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social em Saúde (CEBAS-SAÚDE).
O CSSJD está inserido na Região Assistencial Ampliada Oeste, que tem em Divinópolis sua
referência e também a cidade com maior população. A Região Assistencial Ampliada Oeste
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.
No que diz respeito a sua estrutura assistencial, a Região Assistencial Ampliada Oeste
possui 37 hospitais, que atendem 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 demais 54 municípios da região.
A partir de 08 de setembro de 2016, foi iniciado, sob liderança do Coordenador do
CAOSAÚDE e Promotor de Justiça Gilmar de Assis, juntamente com o Promotor de Justiça
de Defesa da Saúde Nélio Costa Dutra Júnior, um novo Processo de Intervenção no
CSSJD, em sucessão ao processo de intervenção iniciado em set/2013, desta vez em
formato mais amplo, com participação do Ministério da Saúde - MS, da Secretaria Estadual
de Saúde – SES-MG, da Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis – SEMUSA e do
Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais (COSEMS),
fortalecendo o compromisso dos entes responsáveis pelos repasses dos recursos públicos
do Sistema Único de Saúde – SUS. Em 08 de setembro de 2016, iniciou-se o ciclo de uma
nova gestão para o CSSJD, assumindo como superintendente Elis Regina Guimarães.
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 2019
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 (2018-2020), permitindo um planejamento ágil e que entrasse rapidamente em
execução.
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 20192020.
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
MISSÃO
“Ser um Complexo de Saúde excelente no cuidado, na medicina e na produção do
conhecimento, essencialmente humano e caloroso, garantindo a sustentabilidade
econômica e financeira.
VISÃO
“Consolidar-se, com apoio da Comunidade, como Complexo de Saúde moderno e inovador
para todo o mercado de saúde de Minas Gerais.”
VALORES: Ética, Empatia, Transparência , Inovação, Competência , Austeridade
NEGÓCIO
“Alta Complexidade na saúde com Conforto e Confiança
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
1. Estratégia integrada de comunicação interna e externa, visando agilidade,
transparência, segurança da informação e fidelização de clientes.
2. O CSSJD como referência em ensino, pesquisa e formação profissional.
3. Diferenciais estratégicos para busca e fidelização de clientes da Saúde
Suplementar: alta complexidade e urgência e emergência.
4. Equilíbrio da produção do SUS frente à demanda assistencial dos entes
públicos, sem comprometer os requisitos da filantropia, a contratualização e os
recebimentos financeiros.
5. Novas formas de incremento de receitas e redução de custos, com vistas ao
cumprimento orçamentário e alcance de resultados econômico-financeiros.
6. Engajamento do Corpo Clínico na estratégia econômico-financeira do CSSJD,
especialmente na ampliação e fidelização da Saúde Suplementar e do
paciente particular por meio de pacotes.
7. Foco em capacitação, produtividade/resolutividade e valorização profissional.
8. Filantropia como um pilar da gestão, tendo a comunidade e os parlamentares
como parceiros para reinvestimentos e a sustentabilidade do CSSJD.
9. Investimento em áreas/setores que trazem receitas/resultados para o CSSJD
e adequação às exigências da ANVISA.
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10. Tratamento da dívida condicionado ao resultado econômico-financeiro
operacional positivo, salvo estratégia específica para quitação das dívidas do
CSSJD.
11. Foco no paciente, observando uma assistência humana, integralizada, segura
e sustentável
12. Certificações

como

forma

de

melhoria

contínua

de

processos

e

reconhecimento mercadológico.
MAPA ESTRATÉGICO

3. PRINCIPAIS RESULTADOS ASSISTENCIAIS
O CSSJD obteve um excelente resultado assistencial em um momento de extrema
dificuldade econômico-financeira. 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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AMPLIAÇÃO DE LEITOS
Ampliação significativa de leitos, passando de 287 leitos em 2016 para 326 em 2018 (um
aumento de 13%), com projeção de aumento para 408 até dez/19 (+41%);

Tipo de Leito

Convênio

SUS

TOTAL

Qtde

%

Qtde

%

Qtde

%

Leitos Clínicos

40

12%

55

17%

95

29%

Leitos Cirúrgicos

43

13%

66

20%

109

33%

Maternidade

10

3%

12

4%

22

7%

Pediatria

10

3%

12

4%

22

7%

UTI ADULTO

9

3%

30

9%

39

12%

0%

2

1%

2

1%

UTI PED

-

UTI NEO

2

1%

6

2%

8

2%

Isolamento

0

0%

10

3%

10

3%

UCI (berçário)

2

1%

3

1%

5

2%

UPA

0

0%

14

4%

14

4%

116

35,6%

210

64,4%

326

100%

TOTAL
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AUMENTO NO NÚMERO DE INTERNAÇÕES
O CSSJD ampliou significativamente o número de internações hospitalares, passando de
1.189 em set/16, quando a atual gestão foi iniciada, em dezembro de 2017 e para 1.588 em
dez/18.
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2.000

1.629
1.508

1.500
1.000

1646

994

1.066 1.093

514

563 553

500
0
dez/17

fev

abr
SUS

SSjun Total ago

out

AUMENTO NO NÚMERO DE CIRURGIAS
As cirurgias no CSSJD também sofreram aumento significativo, passando de 882 em set/16
para 1.050 em dez/17, para 1.188 em dez/18 .
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SALA VERMELHA
A inauguração da Sala Vermelha correspondeu 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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MELHORIA NO RESULTADO ASSISTENCIAL (AVALIAÇÃO POA)
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 revistada em sua
plenitude. O acompanhamento da contratualização evidencia o desempenho do CSSJD
frente às metas pactuadas, como demonstrado a seguir:
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Média Complexidade Hospitalar
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4. PRINCIPAIS RESULTADOS ADMINISTRATIVO-FINANCEIRAS
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 Assistencial Ampliada Oeste de
Minas Gerais, onde residem 1,2 milhão de vidas.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

ID 04. Grau de endividamento
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Grau de Endividamento

O resultado de 2018 demonstra uma melhoria significativa no indicador de mensuração do
Grau de Endividamento do CSSJD. Além do equilíbrio do resultado operacional – resultado
das ações de melhoria da gestão durante o exercício.
Foi realizada uma avaliação dos bens móveis e imóveis da instituição, contribuindo para
acentuada diminuição do déficit do patrimônio líquido, que passou de (R$75.347.766) em
2016 para (R$ 15.074.170) em 2017, em 2018 para (R$671.381).
Desde 2001, o CSSJD não realizava uma avaliação sistemática e integral de seus bens
móveis e imóveis. Esta foi uma das frentes estratégicas realizadas por esta gestão, que
teve por objetivo conhecer a real situação do seu patrimônio e avaliá-lo com base em
metodologias praticadas no mercado.
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Para tanto, foi contratada uma empresa especializada com vistas a fazer este trabalho
respeitando as diretrizes de mercado. O resultado está sumarizado abaixo, culminando em
uma reavaliação dos bens móveis e imóveis no valor total de R$ 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 que 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.
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.
DESPESAS OPERACIONAIS
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.
Os resultados demonstram que o CSSJD está cada vez menos dependente de incentivos
para honrar suas despesas operacionais. Frente às inconstâncias do cenário econômicofinanceiro, ambos os indicadores apresentam tendências favoráveis.
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121%

ID 02. Despesa Operacional / Receita
Operacional (%)
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5. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DO CSSJD
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6. ATIVIDADES ABERTAS COM A COMUNIDADE
O CSSJD além de prestadora de Serviços de Saúde, também presta serviços à comunidade
por meio de atividades que buscam a promoção da saúde, prevenção de doenças e
capacitação de pessoas dentre outros. Em 2018, destacamos algumas das ações realizadas
com a Comunidade.
(08/03/18) DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Nesta data, a instituição realizou diversas ações comemorativas em detrimento ao Dia
Internacional da Mulher, 28º aniversário da Nefrologia, Dia Mundial do Rim e Dia de São
João de Deus. As atividades iniciaram no dia 08 de março, às 9 horas da manhã, com uma
ação social no estacionamento do Hospital, com o tema “Saúde da Mulher: cuide de seus
rins”. Durante as atividades que foram realizadas no estacionamento do CSSJD,
colaboradores, visitantes e acompanhantes receberam dos profissionais da instituição,
informações nutricionais para a preservação da saúde dos rins e fizeram a aferição de
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pressão arterial. Já às 10 horas, foi celebrada na Capela do CSSJD, a Santa Missa em
honra a São João de Deus, patrono dos enfermeiros, hospitais e profissionais da saúde.
Para os pacientes da Nefrologia, o hospital reservou um cardápio especial para o almoço do
dia 08, para juntos comemorarem o 28º aniversário da Unidade.
Pela tarde, as colaboradoras foram convidadas a participar da consultoria de beleza
promovida pelo profissional Marcos Viller e da palestra “A Arte de ser Mulher nos dias de
hoje”, com a Coach e Assistente Social, Karina Barbosa.
Já no dia 09 de março, as homenagens continuaram e às 15 horas, as colaboradoras
participaram da palestra “Sucesso nos relacionamentos, sucesso na vida”, com a Coach,
formada em Administração e pós-graduação em finanças, Lívia de Araújo Silva e com a
apresentação musical de Mayra Rodrigues, ex-integrante do The Voice Kids.

(22/03/18) DIA MUNDIAL DA ÁGUA É CELEBRADO
CONSCIENTIZAÇÃO NA PISTA DE COOPER

COM

AÇÃO

DE

O Dia Mundial da Água, instituído pela ONU - Organização das Nações Unidas, desde 1992,
foi celebrado pelo CSSJD por meio de uma ação de conscientização na pista de Cooper de
Divinópolis, na rua Pitangui. Durante a atividade, colaboradores do CSSJD, alunos da
Escola de Técnica e profissionais da Academia Universo fizeram uma interatividade com o
público que circulam por aquela região distribuindo material educativo com informações
sobre a necessidade de preservação deste precioso bem e a importância de sua frequente
ingestão para o nosso organismo, além de estimular a adoção de atitudes simples que
podem ter um grande efeito contra o desperdício da água.
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(15/05/18) NOVA UTI NEOPEDIÁTRICA
O CSSJD inaugurou no dia 15 de maio de 2018, o novo espaço da UTI NeoPediátrica. Com
a inauguração deste novo espaço, o São João de Deus tem por objetivo atender a demanda
crescente de atendimento especializado das crianças criticamente enfermas, principalmente
após a abertura da sala vermelha. A UTI Neopediátrica agora ocupa esta área de 295m² que
estava recentemente desativada e recebeu melhorias em toda a infraestrutura, que
possibilitou a abertura de mais dois leitos, totalizando assim dez. O evento contou com a
celebração de uma Missa Solene em ação de graças, seguida do descerramento da placa,
homenagens e discursos.

(01/06/18) 50 ANOS DO CSSJD
Em 1º de junho de 2018, o CSSJD completou 50 anos de fundação e, para comemorar tão
importante data, foi celebrada na Catedral do Divino Espírito Santo, uma Missa em Ação de
Graças pelo aniversário da instituição. Além dessa ação, o hospital promoveu uma grande
festa no Espaço Da’Vinci para comemorar com seus mais de 1400 colaboradores todas as
conquistas realizadas até a data.

16

(23/08/18) NEFRONINA
A Unidade de Nefrologia do Complexo de Saúde São João de Deus - CSJD realizou mais
uma edição da "Nefronina". A festividade vem consolidar a unidade de saúde como uma
instituição que se preocupa com o bem estar e entretenimento de seus pacientes,
principalmente àqueles que são acolhidos no setor de hemodiálise. O evento ainda auxiliou
na mudança de rotina do paciente que fica grande parte do tempo em tratamento. A
"Nefronina" contou com música ao vivo e foram servidas diversas comidas típicas de festa
junina, todas adaptadas para os pacientes pela Nutricionista da Unidade de Nefrologia. Para
atender ao maior número possível de pacientes, o evento foi realizado entre a troca de
turnos dos pacientes.

(29/08/18) DIA D DA DIÁLISE
Devido à grave crise financeira enfrentada pelas clínicas de diálise que prestam serviço ao
SUS, a ABCDT - Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplantes o CSSJD
apoiou a campanha realizada no dia 29 de agosto, o Dia D da Diálise, uma ação que
objetivou chamar a atenção do público em geral, e em especial das autoridades para a
necessidade de manter o nível de qualidade do tratamento renal crônico e o acesso dos
pacientes. A campanha ainda mobilizou a imprensa, sociedade e principalmente os
governantes, mostrando as dificuldades enfrentadas pelas clínicas para assegurar a
qualidade deste tratamento, diante do baixo financiamento destinados ao serviço.
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(24/09/18) COMEMORAÇÕES DO SETEMBRO VERDE
Para ajudar na conscientização da importância da doação de órgãos, a CIHDOTT
(Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos) do Complexo Hospitalar São
João de Deus, realizou uma palestra, no dia 24 de setembro, cujo tema foi: “Os desafios da
doação de órgãos em Minas Gerais", ministrada pela Drª. Maira Ribeiro de Souza Diniz,
especialista em Nefrologia e médica da Organização por Procura de Órgãos Metropolitana OPO / MG Transplantes. Também promoveu a “Blitz pela doação de órgãos” em frente ao
hospital abordando a população sobre o assunto em questão.

(10/18) COMEMORAÇÕES DE OUTUBRO ROSA
O CSSJD participou de diversos eventos em parceria com a Prefeitura de Divinópolis de
forma a conscientizar a população sobre o Câncer de Mama.
As atividades tiveram início com corrida em parceria com a Secretaria de Esportes, o
Complexo de Saúde São João de Deus e ACCCOM. No dia 20 de outubro de 2018,
oferecendo serviços de saúde à população a Instituição foi para a Praça do Santuário
oferecer aferição de pressão arterial gratuita, assim como orientações sobre o autoexame.
Os profissionais presentes ficaram à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas
relacionadas ao tema do evento. Já no dia 31 de outubro, o hospital recebeu a exposição
“Vitórias”, com fotos de mulheres que em algum momento da vida passaram por um
tratamento contra o câncer de mama e foram curadas.
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(13/11/18) PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO DRG E COMEMORAÇÃO DO
DIA DOS MÉDICOS
O Complexo de Saúde São João de Deus - CSSD promoveu uma palestra ministrada pela
médica Drª. Tânia Grillo Pedrosa no salão Olympia Recepções e Eventos sobre o Sistema
de Grupo de Diagnósticos Relacionados - DRG. Na oportunidade foi apresentada para todo
o Corpo Clínico, bem como para muitos outros convidados, o novo modelo de gestão
assistencial, que consiste em uma metodologia de governança clínica, que está sendo
implantado no CSSJD. O evento estendeu-se com a comemoração ao dia do Médico e, ao
final, foi oferecido um coquetel para os convidados.

(15/11/2018) CSSJD PROMOVE MUTIRÃO DE CIRURGIAS E REDUZ FILA DE
ESPERA PARA TRATAMENTO UROLÓGICO
Em consonância com a campanha “Novembro Azul”, mês dedicado aos cuidados da saúde
masculina, o Complexo de Saúde São João de Deus – CSSJD em parceria com a ACCCOM
– Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, realizou entre os dias 15 e
18 de novembro, um mutirão de cirurgias urológicas que reduziu cerca de 45 dias de fila de
espera. Ao todo foram realizados 30 procedimentos, dos quais 15 foram prostatectomias,
que foram executadas em três salas cirúrgicas do Complexo de Saúde.
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(29/11/2018)
1° SIMPÓSIO
–
CUIDADOS
DESENVOLVIMENTO DO PREMATURO

VOLTADOS

PARA

O

Em comemoração ao 19º aniversário da UTI Neopediátrica do CSSJD, o setor organizou o
1º Simpósio com o tema: “Cuidados voltados para o desenvolvimento do prematuro”. Os
responsáveis pela unidade do CSSJD organizaram um grande evento de dois dias para
celebrar a importante data. Profissionais da área estiveram presentes no auditório da
instituição nos dias 29 e 30 e abordaram os principais tópicos relacionados ao
desenvolvimento de bebês pré-maturos. O evento foi aberto ao público externo e interno.

(27/11/2017) CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE
Em consonância com a Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue, o
Complexo De Saúde São João De Deus – CSSJD realizou três eventos com a
Comunidade, de forma a levar conhecimento e informação sobre a importância
da doação voluntária de sangue. Com o tema: “Doe sangue! Renove vidas!” as
atividades tiveram início no dia 27 de novembro com término no dia 1º de
dezembro e foram gratuitos e abertos à participação da comunidade.
No dia 27 de novembro foi realizada uma palestra para incentivo à doação de
sangue junto aos colaboradores da instituição e alunos da Escola Técnica de
Enfermagem. Já no dia 28, a atividade foi ao ar livre no estacionamento do
CSSJD, orientando visitantes e acompanhantes sobre o tema.
No dia 1º de dezembro, foi realizada uma ação social no quarteirão fechado da
Rua São Paulo, quando além dos profissionais do CSSJD estiveram presentes
os alunos da escola técnica de enfermagem que fizeram a aferição de pressão
arterial.
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(28/11/2018) INAUGURAÇÃO DA UNIDADE INTERLIGADA
O Complexo de Saúde São João de Deus - CSSJD em parceria com o Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas de Divinópolis inaugurou dia 28 de
novembro, a Unidade Interligada de Registro Civil na instituição. A unidade permite que os
bebês nascidos dentro do hospital, sejam registrados e que os pais já saíam da unidade
hospitalar com a Certidão de Nascimento em mãos. O evento realizado no auditório do
CSSJD contou com a participação de representantes do cartório, autoridades do município,
gerentes do hospital dentre outros. Na ocasião foi realizada o descerramento da placa e
contou com o depoimento dos primeiros pais que registraram seu filho.

(07/12/2017) INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO BLOCO CIRÚRGICO
Foi inaugurado dia 07 de dezembro de 2018, as fases 1 e 2 da reforma do Bloco Cirúrgico
do Complexo de Saúde São João de Deus - CSSJD, área de extrema importância e
responsabilidade para a instituição de saúde. A concretização das reformas nestas fases
tornou-se realidade graças ao investimento de R$ 442 mil da Associação dos Amigos do
Hospital São João de Deus - AAHSJD. O evento foi realizado no auditório do CSSJD e
contou com a participação da AAHSJD, ACCCOM e autoridades. Uma visita ao Bloco
Cirúrgico foi realizada para que convidados pudessem conferir a reforma.
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(17/12/2018) APRESENTAÇÃO DA BANDA DA POLÍCIA MILITAR
O Complexo de Saúde São João de Deus – CSSJD recebeu no dia 17 de dezembro, às
14h, o projeto da Polícia Militar-PM “Base da Comunidade” com uma apresentação da
Banda dos militares. A apresentação integrou a programação natalina da instituição e foi
uma ação conjunta do CSSJD, PM e Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste
de Minas – ACCCOM. Teve por objetivo celebrar a proximidade do Natal.
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