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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 1.3 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.

2. NOVO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 2021 A 2024
Compreendendo as mudanças do ambiente externo e interno, o CSSJD prepara uma
formulação estratégica para o período de 2021 a 2024 que tem como visão se consolidar
como um dos melhores complexos de saúde filantrópica do Brasil tendo como foco dessa
visão a gestão assistencial, promovendo o conhecimento, a inovação e a excelência em
processos.
Devido à pandemia, sendo possível fazer orçamento apenas para 12 meses, a receita
prevista terá redução de 2% sobre a base de receita auferida em 2020. Ainda para
consolidar a previsão orçamentária, a obtenção de Receita Não Operacional deverá ser, no
mínimo, equivalente àquela obtida em 2019. O controle de custos e despesas também
deverá buscar EBITDA Ajustado anual de 2% da receita liquida. Adicionalmente, buscará
obter geração de caixa anual para permitir o atingimento dos objetivos estratégicos previstos
na linha de visão até o final 2023. Tudo isso sem perder o controle de seu endividamento
que não deverá aumentar além dos patamares atuais mesmo com os investimentos
previstos.
Por se tratar de uma instituição filantrópica, que presta serviços essenciais e importantes à
comunidade da região ampliada Oeste de Minas Gerais e, por conseguinte, recebe também
recursos públicos, a transparência e a ética serão garantidas por prestações de contas
precisas, periódicas, sérias e sempre ágeis, levando aos entes e comunidade tranquilidade
no uso dos recursos aqui destinados. A fiscalização dos órgãos públicos e reguladores, bem
como auditorias do Conselho Fiscal sempre serão respeitador e incentivados.
Investimentos e novas parcerias institucionais com o SUS e Saúde Suplementar serão feitas
de forma a levar CSSJD reconhecido cada vez mais como um Centro de Alta Complexidade
do Centro Oeste Mineiro, haverá destaque na ampliação do número de atendimentos aos
planos de saúde de forma a garantir o equilíbrio desejado entre estes dois públicos
geradores de demanda.
A meta será buscar incrementar o número de paciente-dia em 22% (24.059) em relação á
2020 sendo 9% ao SUS e 38% SS.
Garantirá assim, a liderança do complexo no mercado em termos da oferta de produtos e
serviços de alta complexidade dinamizando a cooperação com o corpo clínico e
incrementando-o como canal de vendas.

Um grande foco será comunicar de forma assertiva, ágil e transparente com os diversos
públicos consolidando sua marca e aumentando a penetração nos municípios do Centro
Oeste Mineiro tanto a nível SUS como Saúde Suplementar.
Respeitando sempre seu equilíbrio econômico-financeiro, ampliará o uso da tecnologia na
relação médico-paciente, na melhoria dos processos do complexo e na oferta de produtos e
serviços modernos. Focará na melhoria da eficiência médica no que tange aos preceitos das
ferramentas assistenciais mais modernas, o controle dos gastos diretos à assistência sem
perder a competitividade nas compras.
A experiência do paciente e a gestão do seu percurso são valores centrais para o CSSJD,
garantindo sua satisfação. Ainda como foco está a oferta de serviços diferenciados na
medicina de alta complexidade e que representam vazios assistenciais para atingirmos
destaque nacional.

Valores como alta performance, atendimento ágil, competente,

acolhedor e de qualidade estimulando um relacionamento personalizado entre equipe e
paciente serão instrumentos sólidos usados pela gestão.
Ainda para consolidar a excelência do Complexo, a Certificação ONA 3 em 2022 e NIAHO
em 2023 são metas imprescindíveis e urgentes porém, sendo seu maior valor processos
sólidos e procedimentos eficientes.
A sustentabilidade terá seu foco no tratamento correto dos resíduos, parte importante de
nossa preocupação com a comunidade e o meio ambiente.
Finalmente o CSSJD não se esquecerá das pessoas. Usará intensivamente a Escola
Técnica para capacitar pessoas, buscará melhorar a comunicação interna visando garantir o
espírito motivado do time e buscará sempre atrair um corpo clínico de qualidade e
diferenciado, disponibilizando estrutura e equipamentos modernos e focando em uma
gestão competente e uma parceria sólida médico/hospital e colaboradores-hospital.
Ainda em 2021, o Centro de Pesquisa Clínicas se consolidará buscando alternativas e
novos tratamentos para a vida, nosso principal bem.
Estamos

certos

de

que

estamos

cuidando

da

vida

humana

com

excelência,

responsabilidade social e de forma sustentável, o que é afinal, nossa missão.
Com a parceria da Fundação Dom Cabral o CSSJD desenvolveu um estudo de mercado e
reformulamos uma nova identidade organizacional, mapa estratégico e traçamos um novo
futuro para instituição com novos projetos e melhorias.

Foram realizadas algumas as etapas e metodologias (Matriz Swot, Linha de Visão, Curva de
Valor,Matriz ERAC, Avaliação de Ambiente, Projetos) utilizadas para a construção da nova
estratégia do CSSJD para os anos de 2021 a 2024. O resultado dessa nova estratégica é
descrito a saber:

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

MAPA ESTRATÉGICO 2021/2024

3. PRINCIPAIS RESULTADOS ASSISTENCIAIS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E SAÚDE SUPLEMENTAR
(CONVÊNIOS E PARTICULAR)

PRODUÇÃO DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES (MEDIDA POR PACIENTE-DIA) E
PRODUÇÃO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS AOS USUÁRIOS
DOS SUS E NÃO SUS NO ANO DE 2020:
Internações:

SUS= 53.581 PACIENTES-DIA
Não SUS= 27.042 PACIENTES-DIA
Total= 80.623 PACIENTES-DIA
Percentual de serviços prestados ao SUS= 66,46%
Fonte: TABWIN- DATASUS

Atendimentos Ambulatoriais:

SUS=195.167 PROCEDIMENTOS
Não SUS= 118.003 PROCEDIMENTOS
Total= 313.170PROCEDIMENTOS
Percentual de serviços prestados ao SUS= 62,32%
Fonte: TABWIN- DATASUS

Percentual de serviços prestados ao SUS
Internações (paciente-dia)
= 66,46
Atendimentos Ambulatoriais = 10,00%
Ações Prioritárias (oncologia, atenção neonatal , urgênica e emergencia) = 4,50%

Total

80,96%

3.1 AVALIAÇÃO CONTRATUALIZAÇÃO 2019 - POA (PLANO OPERATIVO)

3.2 EVOLUÇÃO DE LEITOS

3.3 NÚMERO DE INTERNAÇÕES

3.4TAXA DE OCUPAÇÃO

3.3 NÚMERO DE PACIENTES-DIA

3.4 NÚMERO DE CIRÚRGIAS REALIZADAS

3.7 NÚMERO DE EXAMES DE IMAGEM

3.8 SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA

Fonte: Caderno de Indicadores

3.9 SESSÕES DE RADIOTERAPIA

Fonte: Caderno de Indicadores

3.10 SESSÕES DE HEMODIÁLISE

Fonte: Caderno de Indicadores

4. PRINCIPAIS RESULTADOS ADMINISTRATIVOS-FINANCEIROS
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 1,3 milhão de vidas.
O resultado de 2020 demonstra melhoria significativa nos indicadores Grau de
Endividamento e Índice de Liquidez Geral.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GRAU DE ENDIVIDAMENTO
PASSIVO EXIGIVEL

dez/16

dez/17

dez/18

dez/19

dez/20

133.255,00

130.924

138.569

138.095

143.311.185

ATIVO TOTAL

57.908

115.849

137.897

150.626

159.736.474

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

230,12%

133,01%

100,49%

91,68

89,72%

Grau de Endividamento em janeiro de 91,51%, encerrando dezembro em 89,72%. Sendo
Passivo Total de R$ 137.020.328,07 ( cento trinta sete milhões, vinte mil, trezentos e vinte
oito reais, sete centavos ) para Ativo Total de R$ 149.728.118,27 ( cento quarenta e nove
milhões, setecentos vinte oito mil, cento e dezoito reais, vinte sete centavos )

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

INCIDE DE LIQUIDEZ GERAL

dez/16

dez/17

dez/18

dez/19

dez/20

ATIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE

57.908,00

115.849

137.897

150.626

159.736.474

PASSIVO CIRCULANTE + NÃO CIRCULANTE

133.255,00

130.924

138.569

138.095

143.311.185

0,43%

0,88%

1,00%

0,0109

1,11%

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Índice de Liquidez Geral demonstra a capacidade da instituição em pagar suas dívidas em
comparação aos direitos realizáveis (Ativo) e as exigibilidades (Passivo). Para cada R$ 1,00
(um real ) de Passivo, temos R$ 1,11 ( um real e onze centavos ) de Ativo.

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 por todas as áreas do CSSJD sendo feitas as
análises críticas e planos de ação para ajuste ao orçado. Através de indicadores
estratégicos os resultados são demonstrados em reuniões gerenciais mensamente.

RESULTADO ACUMULADO 2020

6.000.000

3.893.935

4.000.000

2.000.000

162.752
0
ORÇADO
ORÇADO

REALIZADO
REALIZADO

EVOLUÇÃO DRE – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
dez/16

AV

dez/17

AV

dez/18

AV

dez/19

AV

dez/20

AV

TOTAL DE RECEITAS

110.280

100%

144.612

100%

162.513

100%

173.530

100%

185.900

100%

CUSTOS SERVIÇÕES PRESTADOS

94.013

-85%

112.967

-78%

131.283

-81%

139.528

-80%

-158.663

-85%

DEMAIS DESPESAS ADMINI STRATIVAS

17.114

-16%

8.707

-6%

14.159

-9%

13.171

-8%

-15.309

-8%

13.996,00

-13%

10.757

-7%

10.175

72%

7.628

8%

-8.033

-4%

14.843

-13%

12.181

8%

6.896

4%

13.203

8%

3.894

-2%

RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINAL

5. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DO CSSJD

jan/20
OBRAS E REFORMAS

fev/20

mar/20

abr/20

mai/20

jun/20

jul/20

ago/20

set/20

out/20

nov/20

dez/20

192.652

84.210

35.492

23.269

135.993

58.064

89.603

226.244

337.319

512.680

534.696

282.905

APARELHOS MÉDICOS

28.251

4.200

1.486

175.061

116.500

645.050

332.240

75.102

171.007

337.539

501.051

115.693

MÓVEIS E MÁQUINAS

140.310

8.383

74.894

79.418

45.323

42.248

99.683

110.795

40.818

54.972

128.009

379.616

EQUIPAMENTOS DE TI

11.226

30.069

15.151

18.597

44.516

48.117

21.924

11.630

54.448

8.068

23.060

-

439.602

120.658

12.900

-

-

VEÍCULOS
DEMAIS INVESTIMENTOS
TOTAL

-

-

-

164.442

3.679

6.283

7.253

35.504

3.836

1.093.775

809

6.878

4.234

17.619

68.724

536.882

130.541

133.306

303.598

333.320

793.714

1.663.418

874.476

688.309

976.773

1.189.444

869.999

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 2020, destacamos que toda nossa rotina de
atividades com a população precisou ser reinventada após a chegada do novo Coronavirus.

25/01/2020 – COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS REALIZA 1º ENCONTRO DO
PROJETO FAMÍLIA GRÁVIDA
O Projeto elaborado pelo Coordenador das Maternidades do CSSJD, Matheus Lopes, conta
com a participação de profissionais que puderam tirar as dúvidas de pais e mães de primeira
viagem.
O encontro ocorreu no auditório da instituição e ao todo 40 famílias tiveram a oportunidade
de refletir sobre o parto, o nascimento e os cuidados com o bebê.

04/02/2020 – COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS REALIZA LIVE PARA
MARCAR O DIA MUNDIAL DO CÂNCER
No Dia Mundial do Câncer e, no intuito de esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre a
doença, a ACCCOM e o CSSJD realizaram uma transmissão simultânea e ao vivo através
dos seus perfis do Instagram, com participação da médica oncologista, Dra. Luana Azevedo.

15/02/2020 – COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS REALIZA BLITZ DE
CARNAVAL.
Buscando promover a conscientização da população quanto aos cuidados com a saúde, o
Complexo de Saúde São João de Deus realizou na manhã do dia 15 de fevereiro, a primeira
ação de conscientização da Campanha de Carnaval “+ Prevenção, + Saúde”.
A ação ocorreu nos semáforos da Avenida JK, próximo à região dos shoppings momento em
que foram distribuídos Kits para os pedestres e motoristas contendo lixeiras personalizadas
de TNT para carro e 8ventarolas. A ação atingiu cerca de 800 pessoas.

02/2020 - COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS RECEBE EXPOSIÇÃO
ENTRELAÇANDO VIDAS.
Um projeto do MG Transplantes, a Exposição “Entrelaçando Vidas” contava histórias de
famílias que tiveram suas vidas mudadas após receberem um transplante. Além das
histórias de vida, os cartazes que ficaram em exposição nos corredores da instituição,
continham respostas a perguntas que surgem frequentemente acerca do assunto.

(26/02/2020) – CAPELA DO COMPLEXO DE SAÚDE RECEBE MISSA PARA MARCAR O
INÍCIO DA QUARESMA.
Na noite desta quarta-feira, dia 26, a Capela do CSSJD recebeu uma missa muito especial.
Além da celebração marcar o início da Quaresma, o Capelão Padre Casemiro, aproveitou a
oportunidade para agradecer a Diretoria da instituição pela reforma realizada na Capela
durante o mês de fevereiro.

(29/02/2020) COMPLEXO DE SAÚDE REALIZA SEGUNDO ENCONTRO DO PROJETO
FAMÍLIA GRÁVIDA.
O Complexo de Saúde São João de Deus – CSSJD realizou na manhã do dia 29 de
fevereiro, a segunda edição do projeto “Família Grávida”. O encontro ocorreu no auditório do
CSSJD e ao todo 50 famílias tiveram a oportunidade de refletir sobre a saúde da mulher
durante a gestação, os cuidados com a saúde bucal do recém-nascido, o parto humanizado
e as condições necessárias para um parto adequado na rede pública.
Ainda durante o encontro, todos puderam participar de uma oficina de parto mostrando
diversos itens que podem auxiliar neste momento.

No dia 08 de março a Capela do CSSJD recebeu uma celebração especial em honra a São
João de Deus, padroeiro dos hospitais. Ao todo, 130 pessoas acompanharam o momento de
oração que teve início com uma procissão e após a celebração, foi distribuído um café
especial em comemoração ao dia do nosso Padroeiro para os fiéis presentes.

(03/2020) – COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS RECEBE PROJETO SESC
SAÚDE DA MULHER.
Entre os meses de fevereiro e março o Complexo de Saúde São João de Deus recebeu os
atendimentos do Projeto Sesc Saúde Mulher que foram realizados no pátio do Complexo de
Saúde São João de Deus, em frente ao Hospital do Câncer.
O objetivo do projeto era oferecer atendimento para prevenção e também rastreamento de
possíveis doenças. A estimativa inicial previa que até o dia 25 de março, fossem realizados
mais de 300 exames de mamografia e 500 exames ginecológicos. Entretanto as atividades
foram paralisadas com o início da pandemia do novo Coronavirius.

(17/03/2020) – COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS REALIZA LIVE SOBRE
CORONAVÍRUS.
O Complexo de Saúde São João de Deus realizou no dia 17 de março, uma entrevista ao
vivo com o então Diretor Técnico, Dr. Eduardo Gomes Mattar, em seu perfil oficial do
Instagram. Na oportunidade foram destacadas as ações que o Complexo de Saúde adotou
para o combate à disseminação do Coronavírus.

(02/07/2020) – COMPLEXO DE SAÚDE E PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS REALIZAM
LIVE “A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA PANDEMIA”.
A assistência hospitalar na pandemia foi o tema da live realizada pela Prefeitura de
Divinópolis no dia 02 de julho, que contou com a participação da Diretora Presidente do
CSSJD, Elis Regina Guimarães.
Durante a transmissão a Diretora e o Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis,
Amarildo Sousa, puderam apresentar para população todas as medidas que vem sendo
tomadas para assegurar atendimento de qualidade a toda regiões.

(22/07/2020) – INÍCIO DO PROJETO “SAÚDE EM PAUTA”.
Buscando levar informação de qualidade em um momento que estarmos em isolamento em
nossas residências seria fundamental, o Complexo de Saúde São João de Deus deu início
ao Projeto Saúde em Pauta.
A iniciativa conta com a participação de membros do Corpo Clínico do CSSJD que
esclarecem perguntas dos participantes e outras já preparadas pelo entrevistador. Em 2020
foram realizadas 20 transmissões ao vivo sendo os seguintes temas:


Covid-19 na Infância



Amamentação na Maternidade e nas Primeiras Semanas de Vida



A Humanização na Assistência à Gestante



Câncer de Pulmão e Tabagismo



Desafios da doação de órgãos em tempos de pandemia



A Implantação dos Cuidados Paliativos no CSSJD



A Predisposição Hereditária ao Câncer



Prevenção do Colorretal



A Importância da Nutrição Hospitalar



Úlceras de membros inferiores



Outubro Rosa: Câncer de Mama, da Prevenção ao Tratamento



Conhecendo o Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e Odontologia
Hospitalar do CSSJD



Novembro Azul



Assistência ao Parto e Desafio da Humanização do Nascimento



Dia Mundial da Prematuridade



Conhecendo a Equipe de Otorrinolaringologia do CSSJD



O Trabalho da Psicologia Hospitalar em Tempos de Pandemia



Terapia Renal Substutiva



Novos alertas sobre a Covid-19



Conhecendo a Hematologia

(08/2020) – CSSJD RETOMA ATENDIMENTOS OFTAMOLÓGICOS.
O mês de agosto de 2020 está sendo muito importante para centenas de pacientes do São
João de Deus que retomou um de seus importantes serviços: as consultas oftamológicas.
Na primeira semana de atendimentos, passaram pela instituição 226 clientes do Sistema
Único de Saúde. Eles realizaram sua avaliação junto ao nosso Médico Oftamologista no
próprio Complexo de Saúde que foi preparado para recebê-los por meio da Secretaria
Municipal de Saúde.

(28/11/2020) – CSSJD REALIZA MAIS UM MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA.
Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, o Complexo de Saúde São
João de Deus realizou mais um mutirão de cirurgias de catarata. Desta vez 280 pessoas
fizeram o procedimento pelo Sistema Único de Saúde, sendo atendidas nos dias 27 e 28 de
novembro.

(09/12/2020) – CSSJD REALIZA MAIS UMA EDIÇÃO DO NEFROBINGO.
A tradicional atividade desenvolvida pelos profissionais da Unidade de Nefrologia teve o
objetivo de proporcionar momentos de descontração e alegria aos 283 pacientes que
passam pelo tratamento no CSSJD.
A atividade foi iniciada no dia 09 de dezembro, sendo realizada até o dia 17.
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