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boas-vindas
Como parte do compromisso da Instituição com seus públicos e com a transparência quanto às suas atividades, o
Hospital Alemão Oswaldo Cruz lança seu
primeiro Relatório de Sustentabilidade.
Com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), esta edição se refere
ao ano de 2016 e apresenta indicadores
e destaques sociais, econômicos e ambientais ligados ao Hospital. Foram priorizados os assuntos identificados como
relevantes na perspectiva dos públicos de
relacionamento da Instituição – como
pacientes, colaboradores, corpo clínico e
parceiros de negócios.
Além deste documento, o Relatório de
Sustentabilidade conta com uma versão
digital e uma resumida, sintetizando os
principais destaques do ano. Confira no
site www.hospitalalemao.org.br.
BOA LEITURA!
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COMPLEXO HOSPITALAR

Torre A
Centro de Diagnóstico por Imagem,
Centro de Oncologia, Centro de Ortopedia, Pronto Atendimento ortopédico, Centro de Nefrologia e Diálise,
Ambulatório de Especialidades,
Neurofisiologia Clínica, Cardiologia e
Clínica Médica

Torre B
Centro cirúrgico, Centro de Intervenção Cardiovascular, unidades de
internação, cardiologia não invasiva,
Day Clinic, endoscopia e colonoscopia, centro de especialidades e
check-up

Torre C
Pronto Atendimento

Torre D
Instituto de Educação e Ciências em
Saúde (IECS), Faculdade de Educação
em Ciências da Saúde (FECS), Escola
Técnica de Educação em Saúde
(ETES), Instituto da Próstata e Doenças Urinárias, Centro de Atenção à
Saúde e Segurança do Colaborador
(CASSC), Unidade de Onco-hematologia, restaurante para os colaboradores (Restaurante Quintal) e área de
lazer e convivência

Torre E
Internação, UTI, centro cirúrgico
e apartamentos Premium
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Mensagem do presidente do Conselho Deliberativo

120 anos de dedicação e cuidado G4-1

Em 2017, o Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, Instituição de alta performance,
completa 120 anos de história, caminhando lado a lado com a população
brasileira na evolução da medicina e da
assistência integradas e fornecendo
serviços que o colocam entre os grandes
centros hospitalares da América Latina.
Afirmo, com segurança, que temos
muito a celebrar neste ano – e
também muitas oportunidades por
capturar, garantindo a perpetuidade de
atividades que salvam vidas, impulsionam a ciência e a educação e geram
bem-estar, emprego e renda a nossos
colaboradores e parceiros.

Vivemos transformações significativas no mercado de saúde, no Brasil e
no mundo, que colocam hospitais da
dimensão do nosso em uma posição
desafiadora. Por um lado, o aumento
da expectativa de vida da população
fortalece a demanda por serviços, em
especial os de alta complexidade –
dimensão que abraçamos em nosso
modelo de negócio –, o que gera
pressão crescente sobre as saúdes
pública e privada.
Por outro, encontramo-nos em uma
equação complexa de financiamento a
tratamentos e procedimentos, da qual
também participam médicos de nosso
corpo clínico credenciado e operadoras
de planos de saúde, com desafios
constantes de proporcionar um atendimento com qualidade e segurança
para os nossos pacientes e seus familiares, além de obter rentabilidade e
sustentabilidade econômico-financeira
para as partes interessadas.

Encontrar o equilíbrio entre todas
essas variáveis é um caminho sem
volta para o Hospital, assim como
para seus pares e concorrentes que
desejem estar à frente nas inovações
e mudanças do setor. Atentos a isso,
em 2016 consolidamos nosso novo
Planejamento Estratégico, revisitamos
nossa Missão, nossa Visão e nossos
Valores e definimos duas áreas de ênfase – oncologia e doenças digestivas
–, que representam nossa perspectiva
para o futuro da saúde.
Também definimos estratégias claras
para frentes como o relacionamento
com médicos e operadoras, o aprimoramento da experiência do paciente e o
crescimento sustentado e responsável
– frentes nas quais já vínhamos avançando e que priorizamos em 2016,
com diversas entregas apresentadas
ao longo deste relatório.

“Vivemos transformações
significativas no mercado de saúde,
no Brasil e no mundo, que colocam
hospitais da dimensão do nosso em
uma posição desafiadora.”
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Destaco que durante o ano executamos nosso primeiro processo
de materialidade, mapeando temas
sociais, ambientais e econômicos
de alta relevância na ótica de diversos stakeholders do Hospital – da
liderança executiva aos fornecedores,
passando por operadoras de planos de
saúde, corpo clínico e colaboradores.
Esse amadurecimento se reflete neste
documento, nosso primeiro Relatório
de Sustentabilidade elaborado segundo a metodologia da Global Reporting Initiative (GRI), que estabelece
padrões internacionalmente reconhecidos de comunicação de resultados.
Precisão para Tratar e Vocação para
Cuidar são termos-chave que refletem
nosso atual momento e para onde
estamos apontados no futuro. O
Hospital Alemão Oswaldo Cruz deseja
ser, a um só tempo, uma Instituição
reconhecida pela excelência na prática
médica e admirada por pacientes e
seus familiares, em função do cuidado
integral, da assistência humanizada e
da inovação constante que oferece em
suas operações.
Marcelo Lacerda
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Mensagem do SUPERINTENDEnte EXECUTIVO

Crescer com excelência G4-1

Com uma reputação sólida e rotas de
crescimento no mercado para os próximos anos, o Hospital Alemão Oswaldo
Cruz atravessou, assim como cada um
dos brasileiros, um 2016 extremamente
desafiador, com mais um ciclo de retração
da atividade econômica do País, que
impactou, direta ou indiretamente, o setor
de saúde e seus usuários e operadores.
Mesmo assim, medidas de eficiência e
um alinhamento estratégico baseado
em crescimento e disciplina de custos
permitiram à Instituição registrar o melhor
ano de sua história recente, com receita
líquida superior a R$ 694,7 milhões e um
Ebitda de R$ 109,9 milhões.
No segmento operacional, tivemos um
ano de conquistas. Nosso Centro de
Oncologia, expandido e modernizado a
partir da definição desta como uma de
nossas especialidades de ênfase, registrou mais de 62,7% de aumento do
movimento de pacientes externos, considerando quimioterapia, radioterapia
e consultórios do Centro de Oncologia;
em outras áreas, como a Unidade de

Terapia Intensiva (UTI) atingimos uma
ocupação de 85,7% e no Centro de
Obesidade e Diabetes registramos um
aumento de 72% nas consultas.
Essa expansão foi acompanhada de
diversos investimentos: em 2016,
aplicamos R$ 69,6 milhões na aquisição
de equipamentos e na modernização de
nossas instalações. Também direcionamos mais de R$ 2,1 milhões a treinamentos para nossos profissionais, dos quais
demandaremos engajamento cada vez
maior na Precisão para Tratar e na Vocação para Cuidar – marcas de nosso jeito
de atender, expressos em nosso Modelo
Assistencial e em nossa estratégia.
No relacionamento médico, fortalecemos nosso programa de desenvolvimento, incentivando a produção
científica de classe internacional, a
qualidade e a prática da segurança em
um grupo de mais de 1.700 profissionais do corpo clínico. E, na frente de

Educação e Ciências, foram conduzidos 13 protocolos de pesquisa e
demos continuidade aos preparativos
para abrir a graduação em Enfermagem na Faculdade de Educação em
Ciências da Saúde (FECS), disseminando, dessa forma, a nossa prática
assistencial, que é reconhecida como
uma das melhores do País.
Um bom desempenho permite a nós,
como instituição filantrópica, reinvestir
mais recursos em tecnologia, infraestrutura e ativos, o que permitirá saltos
de receita e rentabilidade – gerando
um círculo virtuoso de crescimento,
alinhado ao nosso Planejamento
Estratégico 2016-2020. Em linha
com esse propósito, em 2016 demos
dois passos importantes: abertura
da Unidade Referenciada Vergueiro,
na região central de São Paulo, e o
nosso Instituto Social Hospital Alemão
Oswaldo Cruz venceu o chamamento
público realizado pela Prefeitura Municipal de Santos (SP) para gerenciar o
Complexo Hospitalar dos Estivadores
pelos próximos cinco anos.

“A despeito dos muitos desafios
e incertezas que ainda rondam
nosso setor de atuação,
estamos confiantes na solidez
de nosso propósito.”
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Esses são movimentos que reafirmam
nossa crença na necessidade de crescer e ampliar a oferta de serviços de
saúde, tanto no setor privado quanto
no público – no qual, agora, atuaremos
como organização social, por meio
do Instituto Social Hospital Alemão
Oswaldo Cruz e daremos continuidade
ao histórico de parcerias iniciado em
2008 pelo Hospital Alemão Oswaldo
Cruz com o Ministério da Saúde, via
Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde
(Proadi-SUS).
A despeito dos muitos desafios e
incertezas que ainda rondam nosso
setor de atuação, estamos confiantes
na solidez de nosso propósito, na
força da marca do Hospital e em sua
relevância para proporcionar a melhor
experiência e resultado para pacientes
e seus familiares, colaboradores, médicos e demais stakeholders. Convido
você a conhecer, neste Relatório de
Sustentabilidade, nossa performance
no ano e nossas perspectivas de curto, médio e longo prazos. Boa leitura!
Paulo Vasconcellos Bastian

11

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2016

A INSTITUIÇÃO
120 anos de experiência no cuidado e na excelência em
prática médica fazem do Hospital Alemão Oswaldo Cruz um dos
principais centros hospitalares da América Latina

NESTE CAPÍTULO
—
Tradição e excelência
Governança corporativa
Ética, conduta e integridade
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A INSTITUIÇÃO

VISTA TORRE E
E TORRE B
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Tradição e
excelência G4-9
Fundado no final do século XIX por um
grupo de imigrantes de língua alemã, o
Hospital Alemão Oswaldo Cruz é, hoje,
um dos maiores centros hospitalares da
América Latina, com atuação de referência
em serviços de alta complexidade e
ênfase nas especialidades de oncologia e
doenças digestivas. Prestes a completar
120 anos de história em 2017, contará
com uma força de trabalho de mais de
quatro mil colaboradores e um corpo
clínico credenciado que soma 3.732
médicos ativos. G4-3, G4-4
A sede da Instituição fica em São Paulo
(SP), no complexo hospitalar de mais
de 96 mil metros quadrados de área
situado na região da Avenida Paulista.
Essa unidade possui 306 leitos de
internação, 22 salas de cirurgia, 44 leitos
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
Pronto Atendimento 24 Horas e centros

que fornecem soluções especializadas
em campos como cardiologia, geriatria,
hérnia, neurologia, nefrologia, ortopedia,
obesidade e diabetes e urologia, além
das duas especialidades de ênfase,
oncologia e doenças digestivas.
G4-5, G4-6, G4-8
No mesmo complexo, são mantidos o
Instituto de Educação e Ciências em
Saúde (IECS), a Faculdade de Educação
em Ciências da Saúde (FECS) e a Escola
Técnica de Educação em Saúde (ETES),
que oferecem cursos técnicos, de
graduação e de pós-graduação lato sensu.
Outras unidades são localizadas nos
bairros paulistanos do Campo Belo (para
consultas, procedimentos e exames)
e da Mooca – esta, uma Unidade de
Sustentabilidade, destinada a programas
de atendimento e qualificação.

Desde 2008, a Instituição atua como
um dos seis hospitais de excelência do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Institucional do Sistema Único de Saúde
(Proadi-SUS), do Ministério da Saúde.
G4-6, G4-8

3.732
MÉDICOS ATIVOS
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Em 2016, por meio do Instituto
Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
a Instituição venceu chamamento
público para assumir a administração
do Complexo Hospitalar dos
Estivadores em Santos (SP) – que
entrou em operação (primeira fase) em
fevereiro de 2017. A iniciativa está
em sintonia com seu planejamento
estratégico e com o propósito de
impulsionar ações de impacto positivo
na saúde pública.

4.000

COLABORADORES
CONSIDERANDO A
CAPACIDADE INSTALADA
TOTAL DAS UNIDADES

Também durante o ano, foi fechado
contrato de locação com a Fundação
Zerrenner para operação da estrutura
do antigo Hospital Santa Helena, na
Rua Vergueiro, região central de São
Paulo. Por meio de R$ 140 milhões
em investimentos, entre 2016 e
2017, a nova Unidade Referenciada
Vergueiro somará 232 leitos (sendo
30 deles de UTI) e 13 salas cirúrgicas
à infraestrutura do Hospital, com um
modelo de negócio inovador, focado
em oferecer para o paciente a melhor
experiência e o melhor resultado
em saúde (leia mais em Projetos &
perspectivas).

A INSTITUIÇÃO

805
leitos

CONSIDERANDO A
CAPACIDADE INSTALADA
TOTAL DAS UNIDADES

Atuando nas frentes de saúde privada,
contribuição ao aprimoramento da
gestão pública e fomento à pesquisa
e à educação em saúde, o Hospital
Alemão Oswaldo Cruz consolidou,
nos últimos dois anos, seu novo
planejamento estratégico. Com
Missão, Visão e Valores atualizados,
a Instituição aposta na Precisão
para Tratar e na Vocação para Cuidar
como vantagens competitivas que
garantem a eficiência operacional,
a melhor experiência do paciente,
a qualidade nos tratamentos e a
geração de resultados financeiros
robustos, reinvestidos integralmente
na operação.
Aos movimentos de expansão
iniciados em 2016, somam-se outros
projetos, como a consolidação do

Centro de Oncologia, a aquisição
de equipamentos de robótica e
medicina diagnóstica e os programas
destinados ao bem-estar de
colaboradores e de relacionamento
com o corpo clínico.
No início de 2017, o Hospital também
realizou seu primeiro processo de
materialidade, a fim de mapear, em
obediência às diretrizes da Global
Reporting Initiative (GRI), os temas
sociais, econômicos e ambientais de
maior relevância para os públicos de
relacionamento internos e externos, com
reflexos diretos na base de conteúdos
e indicadores deste relato – o primeiro a
adotar formalmente a metodologia GRI
(leia mais em Sobre este Relatório).

uma das melhores equipes
assistenciais do país
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HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ*

BELA
VISTA

Av
.P
au

lis
ta

Principais especialidades atendidas

JARDINS

G4-9

Em consultórios, centros e pronto atendimento
Neurologia
Neurocirurgia
Nutrição
Nutrologia
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pneumologia
Procedimentos minimamente
invasivos da coluna
Proctologia
Nefrologia
Urologia
Vascular

Cardiologia
Cirurgia bariátrica
Cirurgia bucomaxilofacial
Cirurgia de cabeça e pescoço
Cirurgia plástica
Cirurgia do tórax
Clínica geral
Cirurgia robótica
Dermatologia
Digestiva
Endocrinologia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
Hematologia
Hérnia

Parque do
Ibirapuera

* Dados referentes ao Complexo Hospitalar localizado na região da Avenida Paulista

MOEMA
BROOKLIN

CAMPO
BELO
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SÃO PAULO
LIBERDADE

Unidade
Referenciada
Vergueiro

va **
No ade
id
un

MOOCA

25,5 mil m²

de área construída

ta

Unidade de
Sustentabilidade
Mooca

Internação e UTI
Centro cirúrgico
Centros de especialidades

1.701 m²

de área construída

Complexo Hospitalar
(Região da Av. Paulista)

Capacitação de proﬁssionais
Atendimento a pacientes
do Sistema Único de Saúde
via Proadi-SUS

96 mil m²

de área construída

PARAÍSO
io

a
eM

3d

.2
Av

Pronto Atendimento 24h
Internação e UTI
Centro cirúrgico
Centros de especialidades
Educação e Ciências
(IECS, FECS e ETES)

IPIRANGA

1 km

Centro de Obesidade
e Diabetes

578 m²

Complexo
Hospitalar
dos Estivadores***

CENTRO

11.600 m²

Tratamento multiproﬁssional
e integrado de obesidade
e diabetes

Unidade
Campo Belo

1.485 m²

de área construída
Day Clinic
Centro de endoscopia
Centro de check-up
Fisioterapia ambulatorial
Centros de especialidades

de área construída

s

VILA
MARIANA

de área construída

SANTOS

Av. Cons. Néb
ia

BELA
VISTA

A INSTITUIÇÃO

Av
. Af
on

so

Pe
n

Atendimento de média
complexidade, incluindo
especialidades como clínica
cirúrgica, vascular, cirurgia
geral e ginecologia

a

EMBARÉ

ESTUÁRIO

500 m
** em operação no primeiro semestre de 2017
*** Complexo Hospitalar dos Estivadores é administrado
pelo Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz
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linha do tempo
1897

1914

Fundação da Associação
Hospital Allemão, em 26
de setembro.

Eclosão da Primeira Guerra
Mundial causa adiamento
das obras.

Aquisição de terreno de
23.550 m² na região da
Avenida Paulista.

Início da construção do
Hospital.

1905

1980

1922

1997

Investimentos diversos em
modernização, controle eletrônico e
conclusão do Centro Cirúrgico.

Comemoração do centenário
do Hospital e inauguração de
garagem de três pavimentos
e do hall de entrada.

Adoção do nome Hospital
Alemão Oswaldo Cruz.

Inauguração da Torre B, com
14 andares e heliponto.

1991

2013

2002

2015
Inauguração do Centro de Oncologia; segunda
reacreditação pela JCI; revisão e implementação do
planejamento estratégico, da Missão, da Visão e dos
Valores; inauguração do serviço Premium.

Inauguração da Escola
Técnica de Educação em
Saúde (ETES).

Inauguração da Faculdade de Educação em
Ciências da Saúde (FECS) e do Centro de
Obesidade e Diabetes e criação do Instituto
Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

2014
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1942

1923

Nova mudança de nome, para
Hospital Oswaldo Cruz.

Conclusão das obras, início
das atividades e construção
do pavilhão do jardim.

Por exigência do governo brasileiro
troca de nome para Associação
Hospital Rudolf Virchow

1941

2006

Surgimento das empresas
de convênio médico.

1960

2009

Inauguração da Torre D,
edifício com restaurante e
área de lazer e convivência.

Conquista, pela primeira
vez, da certificação da Joint
Commission International
(JCI).

Inauguração da Torre
E, com 25 pavimentos;
primeira reacreditação
da JCI.

Firmada parceria com o
Ministério da Saúde para o
programa Proadi-SUS.

2008

2012

Implementação do planejamento estratégico (2016-2020); Instituto
Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz vence chamamento público para
administrar Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos; o Hospital
também formaliza contrato de aluguel da futura Unidade Referenciada
Vergueiro, na região central de São Paulo.

2016
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Governança
corporativa
Constituído como associação sem
fins lucrativos, o Hospital Alemão
Oswaldo Cruz conta hoje com cerca de
70 associados ligados às famílias que
fundaram e construíram a reputação
da Instituição ao longo de 120 anos
de história. A evolução nas práticas de
governança corporativa é constante e
tem o objetivo de consolidá-lo como
uma organização de referência no setor,
capaz de sustentar-se integralmente
com recursos próprios e reinvestir
seus resultados no aprimoramento da
estrutura hospitalar. G4-7

10
MEMBROS COMPÕEM O
CONSELHO DELIBERATIVO
E PARTICIPAM DE REUNIÕES
MENSAIS PARA DEBATER
A ESTRATÉGIA
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Agilidade, transparência, eficiência
e profissionalismo na gestão são
algumas das premissas de governança
do Hospital. Cabe aos principais
órgãos administrativos elaborar,
implantar, revisar e gerir a execução
da estratégia de longo prazo, bem
como definir focos de atuação e
validar a Missão, a Visão e os Valores
organizacionais.
O principal fórum decisório e mais alto
órgão de governança é a Assembleia
Geral de Associados, que tem como
responsabilidade eleger os presidentes
e vice-presidentes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal.

70
associados são ligados às
famílias que construíram a
reputação da instituição ao
longo de 120 anos

ATRIBUIÇÕES
O Conselho Deliberativo é composto de
dez membros, com reuniões mensais
para discussão do planejamento
estratégico, avaliação dos resultados
e análise das entregas das lideranças
executivas – além disso, dois membros
do grupo participam, desde 2016,
da aprovação do orçamento anual,
sob responsabilidade das equipes
executivas. Já o Conselho Fiscal,
com seis membros, avalia as práticas
contábeis e as prestações de contas da
Instituição.

O Hospital não remunera seus
conselheiros, por ser uma Instituição
filantrópica. Nos últimos anos, a
profissionalização da governança tem
sido prioridade, com o desenvolvimento
de processos de seleção e avaliação
com base em critérios específicos.
Anualmente, o Conselho Deliberativo
faz uma autoavaliação dos resultados
alcançados, com apoio da Superintendência de Desenvolvimento Humano.
Para 2017, planeja-se a atualização
do grupo, com o ingresso de novos
conselheiros, selecionados com base
em referências de mercado – com
destaque para as diretrizes de gestão
preconizadas pela Joint Commission
International (JCI).

A INSTITUIÇÃO

A gestão das operações e áreas do
Hospital fica sob responsabilidade
da Superintendência Executiva,
liderada pelo Superintendente
Executivo, que mantém cinco funções
subordinadas responsáveis pela
implementação e pelo monitoramento
da estratégia: Assistencial; Médica;
de Desenvolvimento Humano; de
Educação e Ciências; e Operacional,
esta, reestruturada em 2016. Em
obediência às normas do Conselho
Federal de Medicina (CFM), há também

uma diretoria e uma vice-diretoria clínica,
eleitas por um corpo clínico aberto.
Um dos grandes destaques do
último ano na governança foi a
implementação do novo planejamento
estratégico do Hospital. Com apoio
de uma consultoria especializada,
a Superintendência Executiva e o
Conselho Deliberativo debateram e
validaram os direcionadores e projetos
vigentes até o ano de 2020 (leia mais
em Modelo estratégico).

Novo planejamento estratégico do
Hospital estabelece diretrizes para a
sustentabilidade da operação e para
um crescimento em bases sólidas.

PERFORMANCE
Reunião mensal dedicada ao
tema conta com participação
de executivos e gestores

rituais de gestão
—
O Conselho Deliberativo se reúne mensalmente, com participação
da Superintendência Executiva e, conforme as pautas discutidas,
de superintendentes de áreas específicas. Já as superintendências
têm reuniões designadas semanalmente para avaliar o desempenho da Instituição.
Além disso, mensalmente é realizada a Reunião de Performance
Operacional (RPO), na qual o grupo executivo se reúne com alguns
gerentes, supervisores e coordenadores para fazer o acompanhamento dos projetos estratégicos e do orçamento anual do Hospital.
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assembleia geral

G4-34

Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo

Marcelo Lacerda
presidente

Edgar Garbade
vice-presidente

Auditoria interna

Paulo vasconcellos
bastian
Superintendente
Executivo

MAURO MEDEIROS
BORGES
SUPERINTENDENTE
MÉDICO
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FÁTIMA SILVANA
FURTADO
GEROLIN
SUPERINTENDENTE
ASSISTENCIAL

CLEUSA
RAMOS ENCK
SUPERINTENdente
DE
DESENVOLVIMENTO
HUMANO

JEFFERSON
GOMES
FERNANDES
SUPERINTENDENTE
DE EDUCAÇÃO E
CIÊNCIAS

fabio FUTOSHI
katayama
SUPERINTENDENTE
OPERACIONAL

Ana Paula
neves marques
de Pinho
Diretora do
Instituto Social
Hospital Alemão
Oswaldo Cruz

gilberto
turcato junior
Diretor Clínico

MARCELO FERRAZ
SAMPAIO
VICE-DIRETOR
CLÍNICO

A INSTITUIÇÃO
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Marcelo Lacerda
presidente

Edgar Garbade
vice-presidente

Bernardo Wolfson
conselheiro

Dietmar Frank
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conselheira
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Charles Krieck
conselheiro

Weber Porto
vice-presidente

Ernesto Niemeyer
Filho
conselheiro

Kurt Hupperich
conselheiro

A INSTITUIÇÃO

ÉTICA, CONDUTA E INTEGRIDADE
G4-56

Todas as práticas de relacionamento
dos colaboradores e lideranças do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz seguem
diretrizes de ética e compliance estritas, com base no Manual de Conduta
Ética – disponibilizado a todos os
colaboradores da Instituição e tratado
em treinamentos periódicos.
Por meio do Programa de Integridade, o Hospital estruturou diferentes
frentes de atuação, incluindo o Canal
Confidencial, destinado ao registro de

denúncias em sistema gerenciado por
empresa especializada, com garantia de sigilo; o Comitê de Conduta,
responsável pela gestão do Manual de
Conduta Ética e do Canal Confidencial;
treinamentos presenciais e em ferramenta digital; e a área de Auditoria
Interna, à qual cabe verificar fatores
de risco e ocorrências nas áreas e
atividades-chave.
Após realizar treinamentos sobre o
Manual de Conduta Ética para mais
de 2 mil colaboradores em 2015, a
Instituição promoveu treinamentos
específicos sobre ética comportamental e a Lei Anticorrupção brasileira,

mobilizando mais de 2 mil colaboradores em 2016.
Outra ferramenta adotada para
garantir a ética nas relações e práticas
é a adoção de cláusulas-padrão de
compliance em todos os contratos
firmados entre o Hospital e seus
parceiros, além da disponibilização do
Manual de Conduta Ética na intranet e
na internet.
Para o próximo ano, o objetivo é elaborar políticas de gestão para reforçar o
Programa de Integridade do Hospital
e manter treinamento contínuo sobre
conduta ética.

Mais de 2 mil colaboradores foram
mobilizados em treinamentos abordando
a Lei Anticorrupção do Brasil.

integração de colaboradores
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MODELO ESTRATÉGICO

NESTE CAPÍTULO
—
De olho no futuro da saúde
Planejamento Estratégico
Projetos e perspectivas

Modelo
estratégico
Atento às oportunidades e aos desafios que abrangem o
setor de saúde brasileiro, o Hospital aposta em indicadores
e projetos-chave para seu futuro

INTRABEAM® - EQUIPAMENTO DE
RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA
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posicionamento
e direcionadores

2016-2020
18 projetos deverão ser
desenvolvidos neste período
para garantir a evolução
do Hospital

Diante das transformações vividas pelo
setor de saúde no Brasil nos últimos
anos, o Hospital Alemão Oswaldo
Cruz tem buscado avaliar tendências,
capturar oportunidades, mitigar riscos
inerentes ao negócio e consolidar seu
posicionamento como centro hospitalar
de alta complexidade, referenciado em
assistência e excelência médica.
Diversos aspectos atuais e futuros serão
decisivos para isso. O desenvolvimento
tecnológico, com novas terapias e formas
de tratamento dos pacientes; o aporte
crescente de capital estrangeiro em
instituições de saúde privada; mudanças
nos perfis e na demanda dos pacientes
por serviços hospitalares; e os desafios
econômico-financeiros compartilhados
por hospitais, operadoras de convênios
médicos e pacientes são alguns dos
fatores a que o Hospital está atento.
Por meio de seu Conselho Deliberativo
e das Superintendências, a Instituição
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trabalhou ao longo de 2015 e 2016 no
desenvolvimento e implementação de seu
Planejamento Estratégico, que abarca o
período 2016-2020.
Combinando a análise dos cenários legal,
econômico, social e político ligados ao
setor de saúde e um amplo processo
de consulta, abrangendo colaboradores,
executivos e stakeholders-chave – como
pacientes do Hospital e de concorrentes,
médicos, especialistas do setor, representantes do poder público e operadoras
de planos –, o processo resultou na
definição de um posicionamento que
combina oito direcionadores:
• Fortalecimento da Marca;
• Expansão e Capilaridade;
• Desenvolvimento Humano;
• Eficiência Operacional;
• Relacionamento com Médicos;
• Relacionamento com Operadoras;
• Responsabilidade Social; e
• Educação e Pesquisa.

MODELO ESTRATÉGICO

NOVAS AÇÕES
Mais que definir prioridades, esse
trabalho resultou em transformações
fundamentais do modelo de negócios
da Instituição. Em primeiro lugar, marcou
a decisão de garantir uma expansão
do negócio em bases sustentadas, por
meio de ganhos em capilaridade e frentes que abrangem não apenas a saúde
privada, mas a ampliação da sua atuação
na saúde pública (por meio do pilar Responsabilidade Social e de seu Instituto
Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz) e
a frente de Educação e Ciências.

Além disso, fruto do novo Planejamento
Estratégico, o Hospital Alemão Oswaldo
Cruz posiciona-se como centro hospitalar
de alta complexidade com ênfase nas
especialidades de oncologia e doenças digestivas – campos intimamente
associados às tendências de saúde do
Brasil e do mundo e nos quais há grande
potencial de inovação, crescimento e
ganhos de desempenho operacional.
Outra renovação importante ocorreu
na Visão, na Missão e nos Valores, que
ganharam maior alinhamento com o
propósito e o modelo de operação do
Hospital (veja abaixo).

visão

valores

g4 56

g4 56

O cuidado pleno à saúde
acontece na harmonia entre o
conhecimento e o acolhimento.

Segurança do paciente
Atenção e precisão para entregar o essencial para nossos pacientes: segurança.

missão

ACOLHIMENTO
É na relação humana do toque e do olhar que se dá a mais profunda medicina.

g4 56

Ser preciso e humano para
garantir a melhor experiência
e resultado em saúde para o
paciente.

verdade
A confiança é nosso meio, e a credibilidade, nosso fim. Somos íntegros com nós
mesmos e com o mundo à nossa volta.

Protagonismo colaborativo
O hospital é um organismo vivo. Cada um precisa exercer seu papel, mas, sobretudo,
ter iniciativa, se enxergar no outro e trabalhar em conjunto.

tradição inovadora
Preservação da cultura e dos marcos históricos de um hospital centenário, mas que
sabe se reinventar para evoluir continuamente.
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Planejamento Estratégico

Nosso foco: Hospital de alta
complexidade com ênfase em
oncologia e doenças digestivas

RELACIONAMENTO
COM MÉDICOS

Fortalecimento
da marca

Evolução contínua do
relacionamento com o corpo
clínico, para seguir atraindo,
retendo e fidelizando médicos
por meio de estrutura e recursos
de excelência para o exercício da
medicina.

relacionamento
com operadoras

Eficiência
operacional

Aprimoramento do modelo
de relacionamento com as
operadoras, visando crescimento
e rentabilidade para ambas as
partes.

30

Aumento nos investimentos em
marca e comunicação, colocando
o posicionamento da organização
em evidência e com forte
presença digital, para impactar
atuais e novos pacientes.

Foco na entrega de uma
experiência única para o
paciente e seus acompanhantes,
otimizando processos internos,
aprimorando a infraestrutura
do Hospital e promovendo a
inovação digital.

MODELO ESTRATÉGICO

DESENVOLVIMENTO
HUMANO

expansão e
capilaridade

Crescimento orgânico e
inorgânico incluindo novos leitos,
abertura de unidades avançadas
e especializadas e novas
parcerias.

Constante investimento
no bem-estar, capacitação
e aprimoramento técnico
das pessoas, fomentando o
protagonismo para a mudança e
uma cultura mais colaborativa.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Educação e
pesquisa

Foco na geração e
compartilhamento de
conhecimento, capacitando e
retendo talentos, fortalecendo
a reputação da marca e
impulsionando a nova visão
estratégica.

Contribuição para o avanço
sistêmico da saúde no Brasil,
por meio de parcerias de valor
compartilhado para gestão de
instituições públicas agregando
excelência ao sistema público de
saúde do país.
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PROJETOS E
PERSPECTIVAS
Para abranger as oito bases da estratégia, foram definidos 15 indicadores e
18 projetos, gerenciados por uma área
específica do Hospital e conduzidos
diretamente pelas equipes associadas
aos temas.
No eixo de Fortalecimento da Marca,
por exemplo, a familiaridade do público
em geral com o Hospital é um dos
aspectos a serem monitorados. Em
relação à Expansão e à Capilaridade,
os projetos se concentram em novas
frentes de negócios (como o produto
de Gestão de Saúde Populacional – leia
mais em Desenvolvimento Humano)
e no crescimento das operações. No

15
INDICADORES SÃO USADOS PARA
MONITORAR O SUCESSO DA
ESTRATÉGIA

Desenvolvimento Humano, a garantia
de bem-estar do colaborador e sua
qualificação são prioridades, com métricas específicas.
Na Eficiência Operacional, diversos
indicadores, da satisfação do paciente
à gestão de contas, são monitorados.
No Relacionamento com Médicos,
destacam-se os programas de desenvolvimento e o desempenho dos
profissionais na Instituição. No eixo
de Relacionamento com Operadoras, o
estreitamento de laços e a gestão de
riscos são aspectos-chave. Na Responsabilidade Social, é estudado o volume
de vidas atendidas no âmbito da parce-

Unidade Referenciada Vergueiro
Como parte de seu plano de crescimento, baseado no aumento da receita
com controle de riscos e ganhos em
eficiência e rentabilidade, o Hospital
Alemão Oswaldo Cruz fechou contrato
de locação com a Fundação Zerrenner
para operar a estrutura do antigo Hospital Santa Helena, na Rua Vergueiro,
na região central de São Paulo.
Com localização próxima ao Complexo
Hospitalar, a nova unidade entra em
operação no primeiro semestre de
2017 e receberá R$ 140 milhões em
investimentos entre 2016 e 2017,
aplicados na reforma de instalações, na
aquisição de tecnologia e na preparação do espaço – que funcionará como
hospital especializado em média e alta
complexidade, com modelo inovador e
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ria com o Ministério da Saúde, por meio
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde (Proadi-SUS) e pelo Instituto
Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
E, no pilar de Educação e Pesquisa,
aborda-se tanto o volume de estudos
em desenvolvimento quanto o volume
de alunos concluintes nos cursos.
Dentro dessas frentes, o Hospital já se
antecipou a alguns objetivos e colocou
em prática projetos conectados à sua
premissa de expansão e excelência
assistencial e médica. Em 2016, dois
movimentos foram destaque:

focado em garantir a melhor experiência
e resultado em saúde para o paciente,
com previsibilidade de preço. Quando
estiver em plena operação, a Unidade
Referenciada Vergueiro deverá alcançar faturamento de R$ 350 milhões
anuais e responder por cerca de 30% do
faturamento da Instituição. Serão disponibilizados 232 leitos, sendo 30 deles
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e
13 salas cirúrgicas, consultórios clínicos
e centro de diagnósticos. O prédio tem
25.500 m² de área construída e poderá
empregar até 1.216 colaboradores nas
áreas administrativas e assistenciais.
O projeto da unidade foi antecipado
pela liderança e é uma das principais
frentes para viabilizar o ganho de
escala do Hospital, garantindo sua perenidade e sustentabilidade econômico-financeira no médio e no longo prazo.

MODELO ESTRATÉGICO

Organização Social em Santos
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz criou o
Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz para ampliar as suas atividades
de Responsabilidade Social.
No segundo semestre de 2016 o
Instituto Social iniciou suas atividades
como organização social na gestão do
Complexo Hospitalar dos Estivadores, em
Santos (SP) pelo período de cinco anos.
Com foco em atendimentos de média
complexidade, neste hospital serão
realizados atendimentos encaminhados
pela regulação municipal de saúde
nas áreas materno-infantil, cirúrgica
e de atendimento clínico-cirúrgico. O
Modelo Assistencial Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, focado no atendimento
integral, multidisciplinar, individualizado,
humanizado e centrado no paciente e
na família, também será disseminado
no Complexo dos Estivadores.

educação e ciências:
novo planejamento
Como parte do processo de atualização
da estratégia, a Instituição identificou
oportunidades para evoluir em seu
plano de crescimento e consolidação
do pilar Educação e Ciências (leia mais
no capítulo Educação e Pesquisa). A
partir de 2017, a liderança executiva
desenvolverá um planejamento estratégico próprio para a área, com apoio de
uma consultoria especializada, a fim de
consolidar objetivos, indicadores e projetos nas frentes de oferta de ensino
e fomento à pesquisa, em linha com a
visão de futuro do Hospital.

No primeiro ano de contrato, são
esperados R$ 68 milhões para o
Instituto Social gerir o hospital , cujos
atendimentos iniciaram em fevereiro de
2017. A implantação será realizada em
três fases. Na primeira fase, funcionará
o Pronto Atendimento Obstétrico, o
Centro Obstétrico com uma sala de cesárea e três de PPP – Pré-parto, Parto e
Pós-parto –, o alojamento conjunto e a
UTI neonatal. Já na segunda, o escopo
de atendimento será estendido para as
áreas de clínica médica, clínica cirúrgica,
UTI adulto e ampliação da capacidade
da maternidade. Por último, o Hospital
terá sua capacidade ampliada por meio
das áreas como alojamento conjunto,
UTI neonatal, centro obstétrico com
cinco salas de PPP e duas salas de
cesárea, alojamento conjunto, clínica
médica/cirúrgica e UTI adulto com praticamente o dobro de leitos. A conclusão
desta implantação está prevista para o
final do segundo semestre de 2017.

223
LEITOS ESTARÃO EM OPERAÇÃO
NA FASE FINAL DO COMPLEXO
HOSPITALAR DOS ESTIVADORES

Por meio do Instituto Social
Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, amplia-se o impacto da
Instituição no campo da saúde
pública, contribuindo para que
a população tenha acesso a
tratamentos de excelência.
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Resultados
econômicofinanceiros
Solidez e evolução dos indicadores do Hospital
demonstram capacidade de geração de valor – que
é integralmente reinvestido na operação

NESTE CAPÍTULO
—
Crescimento com solidez
Indicadores de gestão
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crescimento
com solidez
A sustentabilidade financeira figura
como um tema de alta relevância para
o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Em
função de sua natureza jurídica, de
Instituição sem fins lucrativos, 100%
do resultado financeiro é reinvestido
no Hospital. Com isso, na prática,
garantir a perpetuidade da operação
significa promover a melhoria contínua
das instalações, tecnologias e práticas
assistenciais e médicas, em benefício
da comunidade. Em 2016, a geração
de receita se manteve em crescimento, em sintonia com a trajetória dos
últimos anos, atingindo a Receita
Líquida de R$ 694,7 milhões (veja
mais na página 37). Paralelamente,

R$140
milhões

em investimentos na nova
Unidade Referenciada
Vergueiro (2016-2017)
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projetos estratégicos vinculados a melhor cálculo dos custos operacionais,
contratações e procedimentos dentro
do Hospital permitiram uma execução
eficiente do orçamento, sem ganhos
expressivos em despesas – mesmo
diante de um cenário de elevados reajustes nos preços de insumos e tecnologias. Com isso, o superávit líquido em
2016 alcançou R$ 78,6 milhões.
Para favorecer seus resultados, a Instituição tem apostado no foco em suas
áreas-ênfase – oncologia e doenças
digestivas – e em outras especialidades com margens positivas e elevada
qualidade de desfecho em terapias e
tratamentos. Em 2016, também foi
destaque a implantação de um novo
modelo de contratação no mercado de
energia elétrica (migração para modelo
de leilões), com efeito positivo na redução de custos.

A boa performance garantiu um ano
de investimentos relevantes. Foram
cerca de R$ 69,6 milhões somente
em 2016, sem considerar os R$ 140
milhões a serem aplicados na nova
Unidade Referenciada Vergueiro
entre 2016 e 2017. No período entre
2010 e 2016, foram cerca de R$ 491
milhões em recursos destinados a
aquisição de equipamentos, tecnologias e adequações de infraestrutura
– a exemplo de uma nova subestação
de energia para o Complexo Hospitalar,
próximo da Av. Paulista, construída
para suportar o crescimento em atendimentos durante 2016.

R$ 491
milhões

em investimentos em
equipamentos, tecnologias e
adequações de infraestrutura
de 2010 a 2016

Outro avanço foi a gestão de riscos. Durante o ano, uma consultoria
especializada foi contratada para fazer
o levantamento e o monitoramento
formais dos riscos ligados às atividades
do Hospital. Esse trabalho deve ser
entregue em 2017 e subsidiará uma
nova análise dos riscos.

RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Resumo das principais demonstrações financeiras
principais
indicadores
em R$ mil
2016

2015

2014

2013

2012

crescimento %
2012-2016

Receita líquida

694.728

589.635

557.223

493.504

410.129

69,39%

Superávit
operacional

80.251

54.714

33.983

35.361

24.294

230,33%

Ebitda

109.973

81.353

58.647

55.952

39.501

178,41%

Superávit líquido

78.689

48.411

22.842

26.160

27.377

187,43%

Ativos totais

1.043.069

948.735

906.809

907.702

854.969

22%

Patrimônio líquido

820.985

742.296

693.885

671.043

644.883

27,31%

2016

2015

2014

2013

2012

total

69.600

40.374

28.984

43.834

155.266

338.058

Investimentos
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Demonstração de
valor adicionado (DVA)*
em R$ MIL

2016

2015

2014

Valor econômico direto gerado

R$ 726.112

R$ 614.310

R$ 577.496

Receitas

R$ 726.112

R$ 614.310

R$ 577.496

Valor econômico distribuído

R$ 621.029

R$ 541.651

Salários e benefícios

R$ 207.022

R$ 182.410

R$ 148.534

Outras despesas operacionais

R$ 353.611

R$ 310.932

R$ 284.086

Aplicações no Proadi-SUS

R$ 48.469

R$ 42.694

R$ 58.940

Despesas financeiras

R$ 11.927

R$ 13.615

R$ 16.304

Valor econômico retido

R$ 105.083

R$ 64.659

R$ 507.864

R$ 69.632

*DVA elaborado com base na metodologia GRI
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valor
econômico
distribuído
(%) 2016
2%
8%

33%

SALÁRIOS E BENEFÍCIOS
Outras despesas operacionais
Aplicações no Proadi-SUS
Despesas financeiras
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57%
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giro de leitos 2014

Indicadores de gestão
—
Confira, a seguir, alguns indicadores
regularmente monitorados para
avaliar o cumprimento do
Planejamento Estratégico
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Leitos

361

Quantidade
de altas

20.350

Giro – leito
(média ano 14)

4,70

giro de leitos
—
A metodologia de cálculo do
indicador é: quantidade de
altas x quantidade de meses/
número de leitos

giro de leitos 2015

2014

Leitos

359

Quantidade
de altas

20.816

Giro – leito
(média ano 15)

4,96

Receita líquida (R$ mil):
557.223

2015
Receita líquida (R$ mil):
589.635

2016
Receita líquida (R$ mil):
694.728

giro de leitos 2016

Leitos

350

Quantidade
de altas

21.962

Giro – leito
(média ano 16)

5,23
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NESTE CAPÍTULO
—
Da tradição à inovação
Estrutura de atendimento
Gestão do corpo clínico
Qualidade e segurança do paciente

Precisão
para Tratar
Investimentos em modernização, qualidade dos processos
e boas práticas no relacionamento médico são algumas
frentes estratégicas do Hospital
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da tradição
à inovação
Rua Vergueiro oferecem soluções
integradas aos pacientes, com foco no
segmento de alta complexidade.

A Precisão para Tratar é um dos reflexos da trajetória do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, marcada pela busca do
equilíbrio entre o acolhimento e o modelo assistencial robusto e a excelência
na prática médica.

Para garantir tratamentos e desfechos
clínicos positivos para os pacientes, algumas iniciativas são essenciais. Entre
elas, está o investimento em infraestrutura e tecnologia, abrangendo as
instalações hospitalares. Outra frente
relevante é a garantia da segurança do
paciente, com protocolos estritamente
seguidos que valorizem a qualidade
em todos os processos. O relacionamento com o corpo clínico credenciado
é também estratégico, garantindo a
presença de profissionais de renome
nacional e internacional, com atuação
clínica, cirúrgica e de pesquisa, nas
operações do Hospital.

Na frente de saúde privada, que representa seu core business, a Instituição
opera, atualmente, em um modelo de
hospital geral com áreas de ênfase – oncologia e doenças digestivas – e centros
de especialidades para campos como
cardiologia, ortopedia, neurologia, obesidade e diabetes, além de oferecer pronto
atendimento e serviços diagnósticos.
Além do Complexo Hospitalar, na região
da Avenida Paulista, as unidades no
Campo Belo e, a partir de 2017, na

Em 2016, foi mantida a trajetória
ascendente do volume de atendimentos e procedimentos, com um
resultado operacional que condiz com
as estratégias de crescimento da Instituição. Destaca-se, nesse aspecto,
o aumento focado nas áreas-ênfase
do Planejamento Estratégico: o Centro
de Oncologia, por exemplo, registrou
62,7% de crescimento, analisando
pacientes externos.

SAÚDE EM MOVIMENTO
Uma síntese dos indicadores de atendimento
do Hospital* durante o ano

23.540

3.287
28.793

pessoas atendidas na UTI,
com 3,7 dias de média de
permanência e média de
ocupação de 85,7%

205.919
22.009

4,67

procedimentos cirúrgicos
realizados
consultas clínicas
internações
exames realizados no Centro de
Diagnóstico por Imagem (CDI)

*Considera o Complexo
Hospitalar e a Unidade
Campo Belo.
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Estrutura
de atendimento

R$69
milhões
investidos na aquisição
de equipamentos e na
modernização de nossas
instalações em 2016

Ao longo de 120 anos de história, a
Instituição tem promovido adequações
e melhorias em sua infraestrutura, a
fim de oferecer mais conforto e conveniência a seus pacientes e familiares,
além de concretizar os planos de
expansão. Com o novo Planejamento
Estratégico, o crescimento se mantém
orientado a ganhos de capacidade
instalada combinados a um uso mais
eficiente das instalações existentes.
Entre 2010 e 2016, os investimentos
em infraestrutura, instalações e equipamentos para o centro cirúrgico e os
centros de especialidades superaram a
marca de R$ 491 milhões. Por centrali-

zar a maioria dos serviços, o Complexo
Hospitalar, na região da Avenida Paulista, recebe a maioria dos recursos. Entre
os destaques dos últimos anos, estão a
inauguração da Torre E, em 2012, e os
investimentos no novo Centro de Oncologia, que iniciou operações em 2015.
Em 2016, os investimentos somaram
R$ 69,6 milhões. Os avanços contemplam tanto o Centro de Oncologia
quanto a Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), o Centro de Cirurgia Robótica e
o Pronto Atendimento, que passou por
reformulação. Confira, a seguir, alguns
destaques e indicadores de desempenho do ano para as principais unidades
e áreas.

unidade de internação

45

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2016

UTI - Unidade de
Terapia Intensiva

Unidade de terapia intensiva (UTI)
—
Em sintonia com a demanda crescente por atendimentos de
alta complexidade, acolhendo pacientes gerais e dos centros de
especialidades e áreas-ênfase, a Unidade de Terapia Intensiva
entrou em capacidade plena no final de 2016, com 44 leitos
disponíveis e uma taxa de ocupação de 85,7% durante o ano.
Como parte do objetivo de facilitar a interação entre médicos
intensivistas e médicos responsáveis por pacientes internados, o
Hospital adquiriu dois robôs de telepresença, que foram colocados em operação durante o ano.
A tecnologia garante a discussão de casos em situação de
necessidade, quando o médico que assiste o paciente não
estiver na UTI, utilizando telas adaptáveis e o controle do robô
pelo médico por meio de dispositivos móveis. A aquisição faz do
Hospital a única instituição particular de saúde no País a deter
essa tecnologia de telemedicina para fortalecer os cuidados de
seus pacientes.
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UTI de alta
performance e
humanizada
Equipe multidisciplinar
especializada em terapia
intensiva com objetivo
em comum para atender
as necessidades dos
pacientes e seus familiares
de forma humanizada.
Os pacientes podem contar
com acompanhantes 24
horas por dia.
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77.516
atendimentos realizados
no Pronto Atendimento em 2016

pronto atendimento
—
O Pronto Atendimento do Hospital tem
passado por reformas e adequações desde
o ano de 2015, contemplando melhorias
nos processos de atendimento – como a
implantação do Protocolo de Manchester
na Classificação de Risco, otimizando o
fluxo e a priorização dos casos de acordo
com seu nível de gravidade. Em 2016, o
Pronto Atendimento passou por revisões,
a fim de aprimorar os índices de satisfação
do paciente com um modelo mais ágil e
customizado, conforme as especialidades
médicas demandadas e o nível de urgência
do atendimento. Entre as novidades, o
Programa de Desenvolvimento Médico (leia
mais em Gestão do corpo clínico) passou a
ser adotado como critério para a escolha de
médicos da retaguarda.

Ultrassom - Unidade Campo Belo
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Centro de
Oncologia
Definida como uma das áreas-ênfase
do Hospital, a oncologia passou por
estruturação de áreas de convivência,
salas cirúrgicas e áreas de internação,
com o objetivo de fornecer ao paciente
um tratamento multidisciplinar integrado, combinando clínica, cirurgia e serviços de quimioterapia e radioterapia.

dentro do Hospital. No total, durante
o ano, foram cerca de 190 médicos
oncologistas atuando na Instituição.

Outro destaque foi o recrutamento de
equipe de referência – assistencial e
médica – para o centro, a fim de oferecer soluções exclusivas ao paciente
e fomentar atividades de pesquisa
clínica dentro da Instituição. Em 2016,
foi iniciado um modelo de parceria com
um dos maiores grupos de oncologistas clínicos do País, que passou a
disponibilizar equipe para atendimento

Para o ano de 2017, os focos de atuação são a segmentação da abordagem
do paciente conforme a subespecialidade oncológica; a evolução no desenvolvimento de protocolos de pesquisa
oncológica; e o aumento no quadro
de oncologistas exclusivos atuando
no Hospital, fortalecendo seu posicionamento estratégico de ênfase na
especialidade.

Também foi estruturado um grupo
específico e multidisciplinar dedicado à
Medicina Integrativa, responsável pelos
cuidados paliativos.

12.618
endoscopias feitas na unidade
Campo Belo e no Complexo
Hospitalar em 2016

9.848
colonoscopias
realizadas na unidade
campo belo e no complexo
hospitalar em 2016
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4.610
consultas no centro de
oncologia em 2016

57,6

%

de crescimento na
receita do centro de
oncologia em 2016

Doenças
digestivas
Definido como área-ênfase para os
próximos anos, o campo das doenças
digestivas foca soluções clínicas, cirúrgicas e terapêuticas voltadas ao tratamento em diversas especialidades, como
gastroenterologia e cirurgia do aparelho
digestivo. Em 2016, o Hospital iniciou
a estruturação de uma área própria
para o assunto, com equipe dedicada
e soluções integradas – a exemplo dos
investimentos no Centro de Oncologia.
Esse modelo deve se consolidar ao
longo de 2017.
Tanto no Complexo Hospitalar quanto
na Unidade Campo Belo, há centros de
endoscopia especializados em diagnósticos e exames de detecção de doenças digestivas, como ecoendoscopia,
ligadura de varizes esofágicas, endoscopia digestiva alta, passagem de balão
intragástrico e troca de gastrostomia.

PRECISÃO PARA TRATAR

Unidade
Campo Belo
Disponível para agendamento de exames, consultas clínicas e procedimentos,
a Unidade tem passado por diversas
melhorias – como a extensão do horário
de atendimento em dias úteis (até 21h)
e a maior disponibilidade de salas para
exames diversos, como check-up, realização de endoscopia e colonoscopia.
Em 2016, o destaque foi a inauguração
do Centro de Infusão de Imunobiológicos e outras Terapias Infusionais, com
foco no tratamento de doenças autoimunes, que incluem artrite reumatoide,

lúpus, psoríase, espondilite anquilosante,
esclerose múltipla e doença de Crohn.
O novo serviço é operado por médicos e
enfermeiros com experiência em terapia
monoclonal e infusional, garantindo o
cumprimento de todos os protocolos de
qualidade e segurança do paciente. Ao
término do tratamento, o centro oferece
ao paciente um relatório com o histórico
do tratamento, para que ele o entregue
ao seu médico de origem.

1.886
check-ups executados na unidade,
com mais de 20 tipos e critérios de
avaliação em 2016

1.876
consultas clínicas
realizadas

Evolução nos indicadores de atendimentos
e procedimentos em áreas-ênfase é reflexo
da estratégia do Hospital.

Centro de
Oncologia
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294
cirurgias realizadas
pelo centro de obesidade
e diabetes

centro
de obesidade
e diabetes
Inaugurado em 2014, em um espaço
físico próximo ao Complexo Hospitalar,
este é o único centro integral da América Latina dedicado a essas doenças.
No total, são oferecidos oito consultórios e uma área para coleta de exames
e análise de composição corpórea, com
uma equipe de cirurgiões bariátricos e
metabólicos, endocrinologistas, cardiologistas, nefrologistas, ortopedistas,
enfermeiros, oftalmologistas, psicólogos, psiquiatras e nutricionistas, além
da enfermagem do Hospital.
O centro mantém parceria com quatro
instituições internacionalmente
reconhecidas: a Cleveland Clinic, nos

Centro
de Hérnia
Para proporcionar os melhores
resultados para os pacientes, o Centro
de Hérnia conta com corpo clínico de
excelência do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz e uma equipe assistencial
reconhecida como uma das melhores
do País. Essa equipe de enfermeiras,
fisiatras e fisioterapeutas ajudam os
cirurgiões na avaliação pré-operatória,
bem como no acompanhamento, após a
cirurgia de hérnia da parede abdominal.
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Profissionais das equipes de cardiologia, endocrinologia e cirurgia bariátrica,
se necessário, também realizam o
acompanhamento dos pacientes.
Afinal, o preparo do paciente, tanto
do ponto de vista pulmonar quanto
cardiológico, é muito importante para
a sua recuperação, já que diminui a
chance de ter complicações.
Além do tratamento cirúrgico, que é
realizado por meio de cirurgias abertas, videolaparoscópicas e robóticas,
o centro oferece todos os exames
necessários para os casos de hérnias
abdominais realizados no Hospital,
tais como ultrassom, tomografia e
ressonância magnética da parede
abdominal, com a possibilidade de
agendamento e realização de todos os
exames em um mesmo dia.

Estados Unidos; o King’s College, na
Inglaterra; e as Universidades de Dublin,
na Irlanda, e de Barcelona, na Espanha. Por meio de acordos científicos,
mantém-se um canal permanente de
intercâmbio de conhecimentos sobre
técnicas, tecnologias e terapias disponíveis para os pacientes. Dentro do
centro, também são realizadas cirurgias
associadas a projetos de apoio à rede
pública de saúde, via Proadi-SUS.
Em 2016, o Hospital foi recertificado
pela Surgical Review Corporation (SRC)
como um serviço médico de excelência
em cirurgia bariátrica e metabólica.
Dentro da estratégia de crescimento
da Instituição, o atendimento integrado e multidisciplinar à obesidade e
ao diabetes permanece em lugar de
relevância: em 2016, foram aproximadamente 300 cirurgias, ligadas a
pesquisas, tratamento de pacientes do
centro e Proadi-SUS.

PRECISÃO PARA TRATAR

cirurgia robótica

Em 2016, o Hospital realizou a primeira
cirurgia robótica da América Latina utilizando a Single Port, com o robô Da Vinci SI.
O procedimento foi uma nefrectomia radical, cirurgia de retirada de um dos rins, em
função de um tumor, com acesso realizado
por meio da região umbilical, com incisão
única de 2,5 centímetros. Os benefícios
para o paciente incluem redução de lesão
muscular, de sangramento intraoperatório
e do tempo de internação.

centro de cirurgia robótica
—
Disponível para a realização de procedimentos com base em
tecnologia de ponta, o centro foi inaugurado em 2008 e
desponta como um dos hubs de inovação do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz. Cerca de 1.700 procedimentos já
foram realizados desde sua inauguração, com crescimento
de 10% no volume de atendimentos em 2016.
O centro dispõe, atualmente, de um robô: o Da Vinci SI, que
desde 2015 viabiliza o uso da tecnologia Single Port, para a
realização de cirurgias com uma única punção.

cerca de

1.700

procedimentos foram realizados
desde a inauguração do Centro

Especialidades como urologia, ginecologia, gastroenterologia,
otorrinolaringologia, cirurgias digestivas e procedimentos
transorais (remoção de tumores de boca e garganta) e de
tratamento da apneia do sono têm explorado o centro com
maior frequência, sendo 80% do volume de procedimentos
em urologia.
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outras
especialidades
Cardiologia

Além de emergências, contempladas pelo Pronto Atendimento, pela UTI e pelo centro cirúrgico,
são mantidos serviços em cardiologia geral, intervenção cardiovascular, diagnósticos não invasivos, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, marcapasso e arritmologia, abrangendo
as frentes cirúrgica, intervencionista, clínica e diagnóstica do campo.

Nefrologia

Oferece serviços a pacientes internos e externos que incluem hemodiálise convencional e
diária, diálise peritoneal e hemodiafiltração. Os pacientes são acompanhados por equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiras, nutricionista, assistente social e psicólogo.
Para os pacientes internados, também disponibiliza o serviço de diálise volante composto
por máquinas portáteis, podendo realizar sessões de hemodiálise no próprio quarto, além do
serviço de diálise noturna.

Neurologia

Com ambulatório especializado dedicado ao tema, a Instituição também possui equipe especializada para atendimento de acidente vascular cerebral (AVC), com unidade de AVC Agudo inserida
na UTI Neurológica. Há, também, uma internação exclusiva para a especialidade e equipes de
retaguarda neurológica, neurocirúrgica e de neurorradiologia intervencionista.

Ortopedia

Esta é uma área de tradição do Hospital. A Instituição realiza vários tratamentos de coluna,
mão, quadril, pé, tornozelo, joelho, ombro, cotovelo e artroscopias diversas, assim como
artroplasias e terapia celular além de um Pronto Atendimento especializado.
Próstata e
Doenças Urinárias
Entre as doenças tratadas estão a hiperplasia prostática benigna, prostatites, câncer de
próstata, disfunções miccionais e sexuais, doenças do trato urinário e cálculos renais.
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Gestão do
corpo clínico
A construção de relações de transparência, confiança e desenvolvimento mútuo
entre o Hospital e seu corpo clínico
credenciado é considerada fundamental
para o cumprimento do Planejamento
Estratégico.
O corpo clínico ativo de 3.732 é responsável por encaminhar pacientes, atender usuários da Instituição e executar
procedimentos em suas instalações.
Cabe à área de Relacionamento Médico,
vinculada à Superintendência Médica,
gerenciar, monitorar, supervisionar,
homologar cadastros e avaliar esses
profissionais, com base na Política
de Relacionamento Médico e em um
conjunto de programas que buscam
compreender as demandas do corpo

clínico, qualificá-lo e engajá-lo a respeito da estratégia e das prioridades do
Hospital, além de estreitar sua relação
com o corpo assistencial e estimular a
produção científica.
Diretrizes como comunicação precisa,
conformidade e qualidade são consideradas fundamentais na relação com
os médicos. Em 2016, um dos focos
do diálogo foi trabalhar com a rede a
questão da eficiência – entendida como
a entrega do melhor resultado para o
paciente da melhor maneira, tanto no
uso de materiais e tecnologias quanto
na definição de procedimentos.

tros e autorização de procedimentos,
consultas e exames, em linha com o
objetivo de melhorar as relações entre
o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o
corpo clínico e as operadoras de planos
de saúde.
A estratégia das áreas-ênfase Oncologia
e Doenças Digestivas motivou algumas
melhorias durante 2016. Entre elas,
destaca-se a definição de profissionais
de Relacionamento Médico dedicados a
algumas especialidades, como a oncologia – o que permite mais agilidade no
atendimento às solicitações e demandas
do corpo clínico, com foco integral na
experiência do paciente.

Também foi trabalhada a questão da
agilidade e da maior eficiência nos
processos de homologação de cadas-

Centro de Oncologia
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INICIATIVAS DE
RELACIONAMENTO
MÉDICO

Programa de Gestão do Corpo Clínico

Articula a avaliação documental e cadastral dos médicos, acompanhamento,
treinamentos e a atuação do profissional dentro da Instituição. Em 2016,
houve aumento das interações com a Comissão de Credenciamento Médico
e com a Diretoria Clínica, com reuniões periódicas para melhorar a aprovação
de cadastros e discutir a entrada de novos profissionais no corpo clínico.

Programa de Avaliação de
Desempenho do Corpo Clínico

A iniciativa busca sistematizar os registros de performance médica do
Hospital, com base em um conjunto de indicadores nos aspectos de assistência (produtividade); qualidade e segurança (prescrição, preenchimento
de prontuários, infecções e complicações em procedimentos cirúrgicos
etc.); e ensino e pesquisa (titulação, participação em eventos científicos
e publicações). Em 2016, foram 3.732 médicos avaliados. No ano, houve
evolução no número de indicadores, saltando de 44 em 2015 para 51 ao
fim do período; além disso, foi desenvolvida uma plataforma informatizada
no Portal Médico, na qual o profissional poderá monitorar seu desempenho
e compará-lo, com sigilo, às médias de sua especialidade. A ferramenta deve
ser finalizada em 2017.
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Ouvidoria Médica

O setor é estruturado no Hospital para o registro de manifestações, queixas,
elogios e demais comentários do corpo clínico sobre a Instituição e, também,
dos pacientes e colaboradores, que podem analisar a conduta dos médicos.
Casos avaliados como críticos – como denúncias relacionadas a ética e conduta – são encaminhados às superintendências e aos comitês responsáveis.

Programa de Desenvolvimento Médico

A partir de um sistema de meritocracia e oferta de benefícios e incentivos
financeiros, a iniciativa alcançou, em seu terceiro ano, mais de 1.700 médicos. São adotados os pilares de Ensino e Pesquisa, Assistência e Qualidade
e Segurança da Prática Médica, com critérios como volume de publicações,
indicadores de qualidade e aspectos comportamentais. Os critérios adotados
são os mesmos da avaliação de desempenho.
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Qualidade e
segurança
do paciente G4-PR1

11%

A experiência do paciente, contemplando desde o acolhimento nas unidades
de internação, centros de especialidades
e pronto atendimento até a atuação
médica, tem sido tratada como um
requisito de gestão do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz. Além do foco em práticas
assistenciais (leia mais em Vocação para
Cuidar), a Instituição aposta na adoção
de protocolos e processos voltados à
qualidade e à segurança, buscando desempenho comparável ao dos melhores
centros hospitalares do mundo.
Treinamentos, monitoramento de
indicadores, adoção de protocolos
internacionalmente reconhecidos e
campanhas de engajamento do corpo
clínico e assistencial são algumas das

130
INDICADORES DE PROCESSOS
MONITORADOS PELO HOSPITAL

100

%

é a meta contínua de
aplicação dos protocolos
clínicos adotados
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Mortalidade por sepse
grave e choque séptico

medidas adotadas, tanto no pilar de
Saúde Privada quanto nas atividades
do pilar Responsabilidade Social – como
o Projeto Reestruturação de Hospitais
Públicos, realizado por meio do Proadi-SUS, assim como pelo Instituto Social
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com a
operação do Complexo Hospitalar dos
Estivadores em Santos.
No total, cerca de 130 indicadores de
processos da Instituição são monitorados, abrangendo desde o tempo médio
de permanência do paciente, agilidade
de resposta a urgências e emergências
e acurácia na prescrição médica, além
do controle de infecções e complicações hospitalares e do preenchimento
adequado de prontuários.

controle de gestão
A Gerência de Qualidade, vinculada à
Superintendência Médica, é responsável por analisar os dados, que são
discutidos nas reuniões mensais de
lideranças e influenciam os indicadores-chave de performance de líderes de
áreas e executivos. Também há esforços para que protocolos clínicos sejam
100% aplicados nas atividades médicas
e assistenciais, a fim de garantir o bem-estar de pacientes.
A linha condutora de todo esse
trabalho é o Programa de Melhoria da
Qualidade e Segurança. A equipe de
Qualidade e Segurança atua de maneira
integrada e colaborativa com todas as
comissões, áreas e serviços do Hospital.
A Gestão por Indicadores é uma das
atividades-chave: as ações e os resul-

O que mede: percentual de óbitos de
pacientes por conta de infecção generalizada grave e choque séptico
Destaque: a média mundial é substancialmente superior, de 37%.
Fonte: Crit Care, 2010.

74%

Adesão do corpo clínico ao
Protocolo de Profilaxia de
Tromboembolismo Venoso (TEV)

O que mede: percentual da rede de médicos que adota o Protocolo de TEV para
reduzir eventos evitáveis de trombose
venosa profunda em pacientes internados
Destaque: o índice do Hospital
está acima da média americana
do National Healthcare Safety Network

tados das diversas áreas e serviços
que envolvem questões de qualidade
e segurança são monitorados por meio
de métricas disponíveis em um sistema
informatizado e no painel de gestão, à
vista das unidades.
Também são gerenciados Protocolos
Clínicos, com o objetivo de qualificar
processos e uniformizar conceitos e
abordagens baseados em evidência.
Atualmente, a Instituição gerencia
sete protocolos clínicos: tratamento de
sepse e choque séptico; profilaxia para
tromboembolismo venoso; dor torácica; síndrome coronariana aguda com
supradesnivelamento do segmento ST;
acidente vascular cerebral isquêmico
agudo; time de resposta rápida:
código amarelo e azul; e assistência a
pacientes com risco de agressão a si e/
ou a terceiros.

PRECISÃO PARA TRATAR

AÇÕES CONTÍNUAS

Reconhecimentos de excelência

Desde 2015, um projeto de análise
dos custos do ciclo de atendimento do
paciente tem sido desenvolvido, a fim
de combinar critérios de eficiência e
qualidade e melhorar os resultados após
tratamentos e procedimentos. Eventos
periódicos sobre qualidade também
são promovidos, como a Terça-Feira de
Qualidade e Segurança e as Jornadas da
Qualidade, com participação de especialistas de renome nacional e internacional.

Desde 2009, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem conquistado a acreditação
da Joint Commission International (JCI),
principal selo internacional de qualidade
em saúde. A terceira certificação ocorreu
no final de 2015; em 2018, haverá um
novo processo.

No caso da Terça-Feira de Qualidade e
Segurança, que ocorre quinzenalmente,
são feitas auditorias internas, com ações
como observação de atendimentos, entrevistas com pacientes e colaboradores
e análise de indicadores.

O sistema de avaliação da JCI foi desenvolvido nos Estados Unidos na década
de 1950 e, desde então, estimula a
análise aprofundada de centros hospitalares sobre a qualidade de processos,
as práticas de redução de risco e a
melhoria em segurança nos serviços
prestados aos pacientes. Também são
considerados aspectos de governança
e gestão operacional.

Na última avaliação do Hospital, em
2015, foi obtido percentual de conformidade próximo a 99%. A análise considera
cinco requisitos e mais de 1.200 itens.
Em 2016, outro reconhecimento ligado
aos aspectos da qualidade e da segurança foi obtido pelo Hospital: na segunda edição do Prêmio Latino-Americano
de Excelência em Higienização das
Mãos, foi a única das quatro instituições
hospitalares vencedoras com origem
no Brasil. O prêmio é uma iniciativa do
Centro de Colaboração da Organização
Mundial da Saúde (OMS) sobre Segurança do Paciente dos Hospitais Universitários de Genebra, Suíça, em conjunto
com sociedades europeias de controle
de infecção.

Equipe de Enfermagem
- Unidade de Internação
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desfecho: qualidade de vida pós-tratamento
—
A visão global da qualidade em saúde demanda das instituições
hospitalares uma análise de resultados que vá além de seus muros.
Na literatura médica internacional de referência, a evolução no estudo
de desfechos tem sido observada como um importante indicador da
eficácia e acurácia no tratamento dos pacientes.
A fim de evoluir nesse tema, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz introduziu a metodologia Patient Reported Outcome Measures (Proms,
na sigla em inglês), para avaliação do desfecho. A Instituição iniciou
em 2016 alguns projetos-piloto em campos como cirurgia bariátrica, hérnia inguinal e patologias da coluna lombar. O método busca
compreender os efeitos de tratamentos para a qualidade de vida sob
a perspectiva dos pacientes. Cerca de 120 pacientes, em uma fase
experimental, estão sendo monitorados, a fim de avaliarmos, segundo
sua perspectiva, o impacto do tratamento recebido no Hospital.
A Instituição também está participando de um consórcio global –
International Consortium for Health Outcomes Measurement (Ichom)
– de troca de conhecimento e pesquisa sobre o assunto e, junto
com outros membros da Associação Nacional de Hospitais Privados
(Anahp), implanta ferramentas de análise de desfecho. G4-16
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CERCA
DE 120
pacientes monitorados, em
fase experimental, em projeto
que mensura impacto do
tratamento feito no Hospital
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Controle
de riscos G4-PR2
A cultura de segurança difundida na
Instituição preconiza que os colaboradores assumem responsabilidade pela
sua própria segurança, pela de seus
colegas e pela dos pacientes e familiares, buscando a prevenção de danos.
O Hospital mantém um Sistema de
Gerenciamento de Risco, a fim de
notificar eventos adversos e quase
falhas e possibilitar o mapeamento de
necessidades de melhoria. A ferramenta permite a comunicação com
colaboradores, terceiros, parceiros e
usuários.

Entre as ações de destaque, em 2016
foi executado um novo questionário de
cultura de segurança para identificar
e realizar melhorias nos processos da
Instituição. Durante o ano, foram mais
de 800 colaboradores participantes
nas áreas assistenciais e administrativas, amostra bastante significativa. O
resultado desse estudo possibilita ao
Hospital Alemão Oswaldo Cruz comparar seus resultados àqueles publicados
na Agency for Healthcare Research
and Quality (AHRQ). Esta é uma atitude
transparente que busca mitigar toda
e qualquer circunstância notificada na
Instituição, elevando a maturidade do
ponto de vista da cultura de segurança.

destaque
No começo de 2016, também foi
implantado um canal eletrônico,
disponível em todas as estações de
trabalho do Hospital, denominado
“Notifique Aqui”. A ferramenta permite
que colaboradores informem a área
de Qualidade a respeito de eventos
adversos ou situações com potencial
risco à segurança do paciente.

PADRÕES E
POLÍTICAS G4-PR3

O Hospital Alemão Oswaldo
Cruz registra, sistematiza
e adota ferramentas para
garantir a comunicação clara
entre seus colaboradores, corpo
clínico, pacientes e família a
respeito dos produtos e serviços prestados dentro de suas
operações. Entre as práticas
adotadas, destacam-se:

Auditorias de
processos e prontuários

Gestão de
documentos

São executadas periodicamente e englobam processos
assistenciais e administrativos
considerados estratégicos, com
ênfase na checagem de adesão a padrões internacionais de
qualidade e segurança (tendo
referências como o Manual de
Padrões de Acreditação da Joint
Commission International).

Todos os documentos do Hospital são registrados em ferramenta específica (Tasy), com
base na NR001 – norma zero
de elaboração de documentos
institucionais. Em 2016, o
sistema contava com 2.017
documentos cadastrados – entre políticas, programas, planos,
protocolos, regimento interno,
normas, rotinas, manuais e
mapeamento de processos.
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Controle
de infecções
A mensuração dos patamares de
qualidade e segurança nas práticas
médicas e hospitalares é executada,
na Instituição, com base em diversos
indicadores – entre eles, o da eficácia
no controle de infecções em pacientes
submetidos a internações, tratamentos e procedimentos cirúrgicos.
O monitoramento, o registro e a
análise de dados dessa natureza são
de responsabilidade do Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH).
Historicamente, os resultados do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz têm se
comparado aos dos melhores centros
hospitalares do mundo.
Alguns resultados relevantes:

Adesão à higiene de mãos entre profissionais
de saúde em 77%, recebendo o Prêmio
Latino-Americano de Excelência em
Higienização das Maõs

Redução da incidência de lesões por pressão e
melhorias nas práticas de prevenção.

Certificação Prevenção de Lesões de Pele – 3M.
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Indicadores de
destaque em 2016

0,78%

0,42

77%

Taxa bruta de
infecção hospitalar

por 100 cateteres-mês é
a taxa de infecção
de cateter permanente
em diálise

Adesão dos profissionais
de saúde ao Protocolo de
Higiene das Mãos

O que mede: aponta a
frequência de registros
de infecção hospitalar em
pacientes submetidos a
internação e/ou procedimentos
cirúrgicos no Hospital

O que mede: ocorrência de
infecções relacionadas ao
uso de cateter permanente
em pacientes do Centro de
Nefrologia e Diálise
Destaque: a taxa é melhor
que a média de hospitais
norte-americanos

O que mede: percentual do
corpo clínico que adere ao
protocolo, que reduz riscos
de infecções hospitalares.
A proporção de adesão
à higiene das mãos, por
parte dos profissionais de
saúde, está entre 1.900
oportunidades observadas
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Vocação
para Cuidar
Reflexo da trajetória de 120 anos do Hospital,
práticas voltadas ao cuidado reforçam
a experiência do paciente e
fortalecem a reputação do negócio

NESTE CAPÍTULO
—
Cuidado como requisito de gestão
Experiência do paciente: um foco estratégico
Desenvolvimento humano

62

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2016

VOCAÇÃO PARA CUIDAR
unidade de internação
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CUIDADO COMO
REQUISITO DE GESTÃO
Tendo a excelência em acolhimento
e cuidado como uma de suas vantagens competitivas, o Hospital Alemão
Oswaldo Cruz aposta na sinergia de
sua equipe multiprofissional para
garantir a qualidade assistencial
nas diferentes áreas, priorizando a
pronta recuperação e o bem-estar do
paciente.

Por meio do modelo, foram sistematizados os diferenciais da abordagem
para com o paciente do Hospital,
trabalhando aspectos como a recuperação e a reinserção social, o diálogo
com a família e o estabelecimento de
vínculos de confiança com os profissionais de saúde, da internação ao
pós-alta.

O ano de 2016 foi de consolidação
para o Modelo Assistencial Hospital
Alemão Oswaldo Cruz, divulgado às
equipes desde o final do ano anterior,
após dois anos de discussão e construção colaborativa, sob responsabilidade da Superintendência Assistencial
da Instituição. O Hospital é o único a
deter um modelo assistencial próprio.

A iniciativa, já implantada em áreas
como Centro Cirúrgico, Pronto Atendimento, Unidades de Internação,
Ambulatório, UTI e Centro de Oncologia, se apoia nos pilares Comunicação;
Gerenciamento; Educação do Paciente;
Qualidade e Segurança; e Desenvolvimento Profissional e Pessoal. Sua
principal inspiração está em conceitos
como do Relationship Based Care (RBS),

ou Cuidado Baseado no Relacionamento, e de Primary Nursing – que aborda
a responsabilidade de toda a equipe
assistencial na tomada de decisões –,
estimulando a educação para o autocuidado e a proximidade nas relações
entre família, paciente e equipe.
Premiada em 2015 pelo Consórcio
Brasileiro de Acreditação (CBA), representante exclusivo da Joint Commission
International (JCI) no Brasil, a construção do modelo está sendo registrada
em um livro, a ser lançado em 2017, a
fim de disseminar os diferenciais e a
estrutura inovadora da assistência executada no Hospital, replicável ao setor
como um todo. A partir do novo modelo,
diversas adaptações foram realizadas
na rotina do Hospital.

Experiência do paciente:
um foco estratégico
A introdução do novo modelo de
assistência permitiu ao Hospital, entre
outros aspectos, avançar na integração
dos familiares de pacientes às rotinas,
com mais diálogo direto com as equipes
responsáveis e iniciativas de bem-estar
e engajamento. Além disso, estimulou o
aprimoramento dos mecanismos de avaliação da satisfação de quem utiliza os
serviços da Instituição e gerou a revisão
geral dos processos.
Por meio da Unidade de Cuidado
Integrado Paciente e Família, localizada no Complexo Hospitalar, na região
da Avenida Paulista, são oferecidas
atividades para familiares de pacientes
de longa permanência – como ioga,
musicoterapia, reflexologia e oficinas
de bem-estar emocional e espiritual.
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Em 2016, foram cerca de 300 participações no calendário de atividades da
unidade.
Também de olho na percepção dos
familiares sobre o atendimento prestado,
desde 2013 é feita a Pesquisa de Satisfação do Familiar Acompanhante, com um
questionário que já é adotado em todas
as unidades ambulatoriais, de internação
e UTI. Os resultados são compilados em
relatórios mensais, disponibilizados às
superintendências do Hospital.
Pacientes são convidados a expor
suas opiniões sobre os profissionais
atuantes em seu tratamento por meio
do programa Reconhecimento do
Colaborador, iniciado em 2015, e da
Pesquisa de Satisfação do Paciente.
G4-PR5

VOCAÇÃO PARA CUIDAR

Modelo Assistencial
Hospital Alemão Oswaldo Cruz®
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Índice de satisfação
G4-PR5
—
Desde 2014, o Hospital tem atingido
sistematicamente suas metas de
satisfação dos pacientes – calculadas
até 2016 em um indicador próprio,
mediante o preenchimento de formulários
nos diversos centros, áreas e unidades.
Em 2016, a meta era alcançar 97% de
satisfação; o resultado aferido ao fim do
ano foi de 98%.
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98%
de satisfação dos pacientes

VOCAÇÃO PARA CUIDAR

AÇÕES E RESULTADOS
Outras medidas vieram sendo implantadas nos últimos dois anos para aprimoramento da experiência do paciente,
inclusive no eixo de inovação em
produtos e serviços. Em 20 apartamentos da Torre E, por exemplo, foi criado o
serviço Premium, com diversos itens de
comodidade e bem-estar, como agentes
de relacionamento para interface com
médicos, sistema automatizado para
acionamento de aparelhos, área de
quartos expandida e concierge.
Outra iniciativa de alta relevância, e
um dos principais investimentos do
Hospital durante 2016, foi o projeto
de automação do Almoxarifado. Com
previsão de início em 2017, a nova área
trabalhará com processos automatizados para fazer a distribuição e o

controle do estoque de medicamentos
da Instituição, permitindo controles
precisos desde a entrada do produto
até seu uso.
Também foram adquiridos um elevador
exclusivo, esteiras capazes de distribuir
materiais dentro do Complexo Hospitalar e um robô para o armazém de medicamentos, além de materiais para organização de estoques nas próprias áreas
do Hospital. Com as novas tecnologias,
a expectativa é reduzir drasticamente
o tempo médio para o atendimento de
requisições de medicamentos, com uma
melhor experiência do paciente, além
de aprimorar o controle de uso dos
produtos e a gestão de suprimentos.
No total, cerca de R$ 7 milhões foram
investidos no projeto em 2016, de um
total de R$ 20 milhões previstos até
sua conclusão.

Recentemente foram realizadas
melhoras no protocolo para
acompanhamento de pacientes de
determinado perfil clínico no pósalta, para verificar seu bem-estar e
sua adaptação no retorno para casa;
mudanças nos horários de visita da
UTI e no modelo de passagem de
plantão entre turnos; banhos de sol
na área do jardim, para pacientes
elegíveis; autorização para visitas
de animais de estimação em caso de
longas internações; e a atualização
dos quadros de referência para o
cuidado, que ficam em todos os
quartos da internação para listar
profissionais responsáveis pelo
paciente, metas de cuidado e dicas
para a segurança do paciente.
Outras ações de destaque relacionadas
à assistência em 2016 foram:

Desenvolvimento de mais uma rodada de check-list de verificação do
Modelo Assistencial nas áreas do Complexo Hospitalar.

Obras e readequações de espaço no Pronto Atendimento, criando um
novo ambiente de acolhimento e reduzindo o tempo de espera.

Ampliação das visitas multiprofissionais aos pacientes, com reuniões de toda
a equipe médica e assistencial, inicialmente na clínica médica e na Oncologia.

FUTURO
—
Para 2017, uma das prioridades da
Superintendência Assistencial será
estruturar o Núcleo de Experiência
do Paciente. Sintonizada à estratégia,
essa unidade está sendo construída com apoio de uma consultoria
especializada, a fim de mapear perfis
e estabelecer processos para uma
abordagem segmentada dos usuários dos serviços em saúde.

Estabelecimento de um canal direto de contato telefônico com a enfermagem do centro cirúrgico, para os familiares acompanharem o andamento dos
procedimentos.

Flexibilização da presença de acompanhantes na UTI ao longo de todo o
dia, inclusive estimulando-os a acompanhar procedimentos assistenciais
executados pela equipe.

Aplicação do conceito de Referência do Cuidado, com um mesmo profissional para o cuidado do paciente, no Centro de Endoscopia e no ambulatório
da Oncologia.
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DESENVOLVIMENTO
HUMANO
Em linha com seu plano de expansão,
o Complexo da região da Avenida
Paulista fechou o ano de 2016 com
aumento de 6,79% no seu quadro
funcional – que inclui profissionais de
saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e médicos, entre
outros, e demais colaboradores das
áreas de suporte.
Em 2017, com a entrada em operação
plena do Complexo Hospitalar dos
Estivadores, em Santos, e da Unidade
Referenciada Vergueiro, a Instituição
deverá ter um aumento significativo de
seu público interno, aproximando-se da
marca de 4 mil colaboradores. Ciente
dos desafios e das oportunidades de
engajamento associadas, a Supe-

Horas de treinamento
em 2016 G4-LA9

Três bases orientam a gestão do capital humano: cultura organizacional, desenvolvimento de pessoas e aprimoramento da experiência do paciente.
A frente de educação e qualificação,
identificada como de alta relevância
– tanto no Planejamento Estratégico
quanto no processo de materialidade
(leia mais em Sobre este relatório) –,
motivou investimento superior a R$ 2
milhões durante 2016.

Capacitações presenciais, simulações
realísticas, ensino a distância e a Unidade Incubadora de Desenvolvimento
e Aprendizagem são alguns dos meios
adotados para qualificar colaboradores
em competências-chave do Hospital.
Também são concedidos apoios para a
participação em congressos, eventos e
cursos de formação técnica, graduação e pós-graduação.
No ingresso do colaborador, a Instituição assegura uma capacitação consistente antes de colocá-lo em contato
e com responsabilidade direta sobre
o paciente. Também há treinamentos
contínuos de caráter técnico e formações de caráter comportamental, a fim
de fortalecer a cultura organizacional.

Colaboradores

Horas

Horas por
colaborador

568

2.735,08

4,82

1.179

4.315,64

3,66

Atendimento

141

612,66

4,35

Operacional

382

1.302,06

3,41

Líderes

146

918,19

6,29

TOTAL

2.416

9.883,63

4,08

Administrativa

Assistencial
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rintendência de Desenvolvimento
Humano iniciou, em linha com o Planejamento Estratégico, diversos projetos
que buscam reforçar o engajamento,
a qualificação e o crescimento das
pessoas na Instituição.

VOCAÇÃO PARA CUIDAR

R$ 2,1 milhões
de investimento total em educação e formação

48,9
horas de treinamento
por colaborador

3.082
horas de treinamento no
centro de simulação

integração de colaboradores

270
bolsas de estudo
concedidas para
cursos livres, técnicos,
de graduação,
especialização e de
idiomas
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Nosso capital humano

Colaboradores
por nível
funcional

2014

2015

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Conselho

11

1

14

2

14

2

Diretoria

3

2

3

2

4

2

Gerência

7

16

7

18

9

17

Chefia/coordenação

15

55

15

55

13

58

Técnica/supervisão

9

20

7

19

7

18

Técnico

94

121

98

142

111

191

Administrativo

174

302

177

311

180

332

Operacional

513

874

531

912

554

948

Trainees

0

0

0

0

2

4

Aprendizes

15

21

14

26

12

35

Estagiários

3

28

3

35

7

41

844

1.440

869

1.522

913

1.648

G4-10

Total por gênero

Total

2.284

*Todos os colaboradores pertencem à Região Sudeste
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2016

2.391

2.561
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Colaboradores
por tipo
de contrato
de trabalho

2014

2015

2016

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Tempo
determinado

18

49

17

61

19

76

Tempo
indeterminado

815

1.390

838

1.459

880

1.570

G4-10

Colaboradores
por tipo
de emprego

2014

2015

2016

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Jornada integral
(Até 8 horas)

387

693

394

736

422

791

Meio período
(Até 6 horas)

446

746

461

784

477

855

Total por gênero

833

1.439

855

1.520

899

1.646

Total

2.272

2.375

2.545

2015

2016

* Valores desconsiderando os membros do Conselho.

Força de
trabalho
total G4-10
Total de empregados (colaboradores)

2014
Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

833

1.439

855

1.520

899

1.646

Empregados contratados (terceiros)*

1.471

194

194

Força total
de trabalho

3.743

2.569

2.739

*A partir de 2015 foi alterado o método de cálculo, não considerando o número de colaboradores de empresas parceiras.

71

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2016

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

Turnover e contratações G4-LA1
Número de
desligamentos
por gênero

2014

2015

2016

Masculino

152

257

127

Feminino

296

157

258

2014

2015

2016

Abaixo de 30 anos

212

216

192

Entre 31 e 50 anos

213

170

168

23

28

25

Número de
desligamentos
por região

2014

2015

2016

Região Sudeste

448

414

385

Taxa de desligamento

2014

2015

2016

Masculino

0,067

0,108

Feminino

0,130

Taxa de desligamento
por faixa etária

Número de
contratação
por gênero

2014

2015

2016

Masculino

142

178

153

Feminino

299

335

320

2014

2015

2016

Abaixo de 30 anos

260

308

259

Entre 31 e 50 anos

181

203

207

0

2

7

2014

2015

2016

441

513

473

Taxa de contratação

2014

2015

2016

0,050

Masculino

0,063

0,075

0,060

0,066

0,101

Feminino

0,132

0,141

0,126

2014

2015

2016

Taxa de contratação
por faixa etária

2014

2015

2016

Abaixo de 30 anos

0,093

0,091

0,075

Abaixo de 30 anos

0,114

0,130

0,102

Entre 30 e 50 anos

0,094

0,072

0,066

Entre 30 e 50 anos

0,080

0,085

0,081

Acima de 50 anos

0,010

0,012

0,010

Acima de 50 anos

0,000

0,001

0,003

Taxa de desligamento
por região

2014

2015

2016

Taxa de contratação
por região

2014

2015

2016

Região Sudeste

0,197

0,174

0,151

Região Sudeste

0,194

0,216

0,186

Número de
desligamentos
por faixa etária

Acima de 50 anos
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Número de
contratação
por faixa etária

Acima de 50 anos
Número de
contratação
por região
Região Sudeste
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Desempenho e
reconhecimento
Atrair e reter talentos é um desafio de
grande porte para as instituições de
saúde, por conta da escassez de profissionais qualificados, principalmente
em áreas especializadas.
Para mobilizar seu capital humano em
torno dos compromissos e das metas
do Hospital, o Programa de Remuneração Variável (PRV) mantém metas
institucionais, setoriais e individuais
que devem ser atingidas pelas equipes.
No caso das primeiras, são usados diversos indicadores. Já metas individuais
e setoriais abordam os resultados de
cada colaborador e/ou de sua área. Participam do PRV todos os profissionais

contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Outro item relevante para garantir a
satisfação das pessoas que atuam
no Hospital é o reconhecimento e
avaliação continuada de suas entregas.
Hoje, 100% dos colaboradores, da
operação ao Conselho Deliberativo, são
submetidos a processos de avaliação
de desempenho em ciclo anual, com
etapas de autoavaliação, análise de
performance pelo gestor imediato e
consenso, com a construção conjunta
de planos de evolução e desenvolvimento. No caso das gerências, sua
avaliação é feita diretamente pelas
superintendências a que se vinculam.

Benefícios G4-LA2
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz
oferece uma série de benefícios
aos seus colaboradores, como
vale-alimentação, vale-transporte,
seguro de vida, plano de saúde,
cobertura para incapacidade ou
invalidez, licença-maternidade/
paternidade, fundo de aposentadoria,
restaurante próprio, Programa BemEstar, descontos na Escola Técnica
de Educação em Sáude (ETES), na
Faculdade de Educação em Ciências
da Saúde (FECS), auxílio-educação
e auxílio-creche (para colaboradores
com filhos de 0 a 6 anos).

bosque bem-estar
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Saúde e
segurança
do colaborador
A preocupação com a saúde e o bem-estar de cada profissional atuante no
Hospital estimulou a criação de programas específicos, administrados pelo
Centro de Atenção à Saúde e Segurança
do Colaborador (CASSC). O mais significativo, implantado em 2010 e reconhecido
pela Universidade de Stanford por sua
relevância e potencial inovador, é o Programa Bem-Estar – que, a partir do slogan “Quem é bem cuidado cuida melhor”,
trabalha para prevenir, mitigar e contornar
riscos à saúde dos colaboradores.
Por meio da iniciativa, os colaboradores
e também seus familiares, em alguns
casos, têm acesso a serviços gratuitos
de medicina preventiva, oficinas de alimentação saudável, atividades anties-

tresse, coaching de saúde e bem-estar,
academia nas próprias dependências
do Complexo Hospitalar e ações de
apoio para colaboradoras gestantes ou
esposas de funcionários.
O programa também administra o
Bosque Bem-Estar, uma área de lazer
de 2 mil metros quadrados destinada à
prática de exercícios físicos e a atividades de relaxamento.
O Programa Bem-Estar se baseia em
conceitos da Universidade de Stanford
para implantar medidas inovadoras de
gestão de saúde populacional, a partir
de indicadores-chave, monitoramento de
saúde e trabalho customizado de acordo
com as especificidades dos profissionais.

Global Healthy
Workplace Awards
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi
o único hospital brasileiro finalista
do Global Healthy Workplace
Awards, mais importante prêmio
mundial dedicado à promoção da
saúde e bem-estar no ambiente
de trabalho, na categoria “Large
Enterprises” (Grandes Empresas).
A Instituição se tornou finalista na
premiação em virtude do Programa
Bem-Estar.

bem-estar em destaque
A plataforma mantém serviços on-line,
como o Sistema de Avaliação de Bem-Estar e Saúde (Sabes), que incentiva os
colaboradores a adotar um estilo de vida
mais saudável e agiliza a comunicação
com as equipes de cuidado. Os dados
coletados geram a programação periódica de exames (Consulta Bem-Estar).
Além do oferecimento do programa ao
público interno, o Bem-Estar tornou-se, a partir de 2015, um produto no
portfólio do Hospital Alemão Oswaldo
Cruz. A metodologia passou a ser
oferecida como parte de serviços de
medicina ocupacional para empresas
e organizações de diversos setores.
Dentro do Planejamento Estratégico
2016-2020, a frente de gestão de
saúde populacional já figura como uma
das alavancas de geração de receita da
Instituição.
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Parceria com
fornecedores
Para oferecer práticas assistenciais e
médicas de excelências em suas instalações, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz
mantém relacionamento com uma base
de aproximadamente 800 fornecedores,
dos quais cerca de 100 com contratos
regularmente distribuídos ao longo do
ano. São cerca de 7 mil produtos entregues e usados nas operações diárias
do Hospital, de materiais hospitalares a
insumos, medicamentos, alimentos e demais bens de consumo para centros de
especialidades, unidades ambulatoriais e
de interação e áreas de suporte. G4-12
A cadeia de fornecimento é distribuída nas categorias de Medicamentos;
Material Médico-Hospitalar; Órteses,
Próteses e Materiais Especiais (OPME);
Alimentos; Equipamentos; Materiais de
Manutenção; e Serviços. O relacionamento com as empresas fornecedoras
se baseia na ética, na transparência, na

7 mil
produtos entregues e usados
no dia a dia do Hospital

qualidade e pontualidade nas entregas,
no controle de estoques e na redução
de custos. G4-12
Desde o processo de homologação,
os fornecedores são ambientados
em relação às práticas e políticas do
Hospital, devendo apresentar documentos-padrão e observar uma cláusula
específica sobre o tema de compliance/
conformidade, assim como as normas
do Manual de Conduta Ética. Do mesmo
modo, são mantidas cláusulas trabalhistas que abordam condições laborais e
riscos de trabalho infantil ou degradante.
Casos de irregularidade – comprovada
ou com indícios substanciais – submetem o fornecedor ao imediato bloqueio
de cadastro, deixando de trabalhar com
a Instituição.
Por meio da atuação integrada da
Gerência de Suprimentos e do Serviço

Práticas de compras: eficiência
e qualidade pelo menor custo
G4-16
Como parte da busca por maior
eficiência, o Hospital tem investido
na construção de relações de longo
prazo com seus parceiros de negócios.
No segmento de medicamento, há 15
anos a Instituição realiza a compra de
materiais em conjunto com um grupo
de cerca de 40 hospitais ligados à
Associação Nacional de Hospitais
Privados (Anahp).

Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT), é disponibilizado um Manual
Orientativo a todas as empresas que
atuam dentro do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, com ênfase em padrões
trabalhistas e de segurança. A área
de Auditoria Interna também realiza
averiguação periódica para certificar
se os processos internos estão em
conformidade com normas e procedimentos existentes.
Fruto das avaliações de riscos e oportunidades de ganho de eficiência nos
processos de fornecimento, a Superintendência Médica deu início, com apoio
de algumas lideranças, a um projeto
para criação de um Comitê de OPME
no Hospital, com objetivo de desenvolver um processo de padronização para
o segmento de órteses, próteses e
outros materiais especiais.

de eficiência e qualidade, com reflexos
diretos no cumprimento da estratégia
institucional. Em 2016, um dos destaques foi o projeto de caixas primárias,
que evita a entrada de contêineres com
potencial contaminador nas dependências hospitalares por meio do uso
de embalagens internas, mais seguras
e manipuladas somente dentro da
Instituição, desenvolvidas em parceria
com um grande fornecedor.

Paralelamente, projetos conduzidos diretamente pelo Hospital com
as empresas com as quais negocia
garantem benefícios mútuos e ganhos
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Centro Cirúrgico

Avaliação de impactos G4-PR1
—
Dentro do setor de saúde, a observância de critérios de qualidade
e segurança do paciente começa na chegada de um material,
medicamento ou insumo à Instituição.
Avaliações documentais, realização de testes e homologações
fazem parte do processo prévio à adoção de determinado material. Na área de Suprimentos, há profissionais de Enfermagem,
Farmácia e Nutrição designados para analisar todo e qualquer
produto a ser usado pelas equipes médicas e assistenciais. A área
de Engenharia Clínica também apoia a avaliação da padronização
dos bens e serviços fornecidos.
A qualidade é um dos principais critérios do sistema de avaliação
de fornecedores, que considera aspectos como prazo e pontualidade na entrega; ocorrências de não conformidade; e variações
nos produtos.
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100%
dos materiais e insumos
utilizados no Hospital passam
por avaliações relacionadas à
qualidade e à segurança
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Relacionamento
com operadoras
Tendo a saúde privada como core
business, o Hospital Alemão Oswaldo
Cruz considera o bom relacionamento
com operadoras de planos de saúde
fundamental para a perenidade das
operações. Por meio das Gerências de
Relações com Mercado, Relações com
Operadoras, Financeira e de Produtos,
são mantidos canais e ações de diálogo com os representantes do segmento de convênios médicos.
Para um centro hospitalar de alta
complexidade, o equilíbrio e a transparência na relação com tais organizações são fundamentais tanto no eixo
operacional, por conta do impacto de
aprovações/autorizações e análises

sobre a velocidade de execução de
processos, quanto no econômico-financeiro – já que são importantes
players na saúde suplementar.
Nos últimos anos, foram desenvolvidos projetos para garantir um melhor
estudo, compreensão e mapeamento
do ciclo de receitas de cada paciente
que ingressa na Instituição. Esse trabalho, além de garantir maior clareza
na comunicação com planos de saúde,
permite ao Hospital encontrar saídas
de eficiência com ganho mútuo para
ambas as partes, sem comprometer a
segurança do paciente e a qualidade
assistencial e médica. Em 2016, foi
criada uma área de Produtos, res-

ponsável por formatar, acompanhar,
monitorar o desempenho e precificar
as soluções oferecidas aos pacientes.
Também durante o ano, foi definido o
modelo de negócios da futura Unidade
Referenciada Vergueiro, a partir de
uma premissa relevante e inovadora
no setor de saúde.
Facilitar a relação de seu corpo clínico
com as operadoras é outra oportunidade importante para a Instituição.
Por meio dos programas de relacionamento médico, há medidas como a
realização de intermediação por agentes de relacionamento, para dar mais
agilidade à liberação de procedimentos
por planos de saúde de pacientes.
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Laboratório de Anatomia - FECS
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EDUCAÇÃO E PESQUISA

NESTE CAPÍTULO
—
Contribuindo com a evolução da saúde
Educação Superior em saúde
Parceiros nacionais e internacionais

educação e
pesquisa
Com esta área como um de seus pilares,
a Instituição está atenta às oportunidades para
crescer a partir da inovação e da disseminação
de conhecimento na área da saúde
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Contribuindo
com a evolução
da saúde
A atuação como centro de alta complexidade dotado de áreas de ênfase que
protagonizam as transformações da
medicina – como a oncologia e doenças
digestivas – gera importantes oportunidades de inovação para o Hospital
Alemão Oswaldo Cruz.
O pilar Educação e Pesquisa, presente
no Planejamento Estratégico e na
estrutura organizacional, vincula-se à
ambição de posicionar a Instituição à
frente não apenas em assistência e prática médica, mas também na produção
e disseminação de conhecimento, com
impacto positivo sobre a saúde brasileira.
Com sede no Complexo Hospitalar
da região da Avenida Paulista, três
unidades dedicam-se ao fortalecimen-

5
NOVOS PROTOCOLOS DE PESQUISA
APROVADOS, COM OUTROS 3 EM
FASE DE APROVAÇÃO

48
PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICOS
CIENTÍFICOS RELEVANTES
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to do tema: o Instituto de Educação
e Ciências em Saúde (IECS); a Escola
Técnica de Educação em Saúde (ETES);
e a Faculdade de Educação em Ciências
da Saúde (FECS), reconhecida como
Instituição de Ensino Superior (IES) pelo
Ministério da Educação na Portaria 797,
de 11 de setembro de 2014.

desenvolve programas de educação
continuada do Hospital, como congressos, cursos, simpósios, jornadas e
eventos científicos.

Dentro dessa estrutura, o IECS tem
como objetivo estimular a produção
científica de nível internacional dentro
do Hospital, por meio de pesquisas
executadas por seus profissionais
de saúde. A Unidade de Pesquisa em
Saúde centraliza estudos clínicos de
acordo com demandas externas, além
de manter projetos próprios e pesquisas
epidemiológicas e tecnológicas diversas.
Já a Unidade de Educação em Saúde

A Unidade de Avaliação de Tecnologias
em Saúde, por sua vez, opera como um
centro de análise de impactos econômicos, clínicos e sociais das tecnologias
em saúde, considerando a segurança,
eficácia e custo-efetividade de todas
as novas possibilidades terapêuticas
adotadas pela Instituição. É por meio
dela que são subsidiadas decisões de
investimentos e incorporação tecnológica de ponta aos processos de saúde,
com análises que refletem a preocupação com o potencial inovador do
Hospital e a segurança dos pacientes,
colaboradores e médicos. G4-14

Também cabe ao IECS coordenar a
Comissão Científica, responsável formal
por respaldar, analisar e autorizar pesquisas desenvolvidas dentro das dependências da organização. Em 2016,
cinco novos protocolos de pesquisa
foram aprovados e mais três estão em
fase de aprovação, após submissão por
médicos da Instituição e sua análise
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

A atuação do IECS está alinhada à
estratégia de ampliar a produção científica e a inovação entre os colaboradores e profissionais do corpo clínico – em
2016, fortaleceu-se o incentivo a estudos focados nas áreas-ênfase de oncologia e doenças digestivas. Durante o
ano, foram registradas 38 publicações
de médicos credenciados em periódicos
internacionais de alto impacto e mais
10 publicações nacionais.

O Instituto executa, ainda, o Programa
de Residência Médica, com formações
nas áreas de Medicina Intensiva e
Anestesiologia, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica.

EDUCAÇÃO E PESQUISA

Áreas-ênfase: Oncologia
e Doenças Digestivas
O Hospital monitora periodicamente
o número de alunos concluintes em
cursos das áreas-ênfase (Oncologia
e Doenças Digestivas) e o número de
pesquisas em andamento, reforçando
o vínculo entre a atividade educacional
e as rotas de crescimento do Hospital.
Em 2016, seis alunos concluintes
foram registrados nos cursos de
especialização em Radioterapia de
Alta Tecnologia e de Cirurgia Bariátrica

e Metabólica. Para os próximos anos
está prevista a abertura de novos
cursos nas áreas-ênfase, tais como
o de especialização em Enfermagem
em Oncologia e o Pós-Técnico em
Radioterapia. A meta é chegar a 50
alunos concluintes em 2018, 70 em
2019 e 90 em 2020. Haverá também
um aumento no número de pesquisas
científicas nestas áreas-chave.

Auditório Torre E
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Laboratório - FECS

Educação superior em saúde
—
Desde 2014, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz mantém a Faculdade
de Educação em Ciências da Saúde (FECS), instituição autorizada pelo
Ministério da Educação que oferece programas de graduação e pós-graduação, com um corpo docente composto de 109 profissionais, sendo
75% mestres e doutores. Os cursos atualmente oferecidos são:
• Graduação em Tecnologia em Gestão Hospitalar: o curso está com
duas turmas em andamento.
• Pós-graduação lato sensu: são oferecidas diversas formações em áreas
da Medicina (cirurgia bariátrica e metabólica; cirurgia robótica em urologia,
ecocardiografia, clínica médica e radioterapia de alta tecnologia), além dos
cursos de Enfermagem em Terapia Intensiva, Enfermagem em Oncologia,
Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material Esterelizado, Nutrição
Hospitalar, Fisioterapia Hospitalar, Psicologia Hospitalar com ênfase em
Terapia Cognitiva, Pesquisa Clínica e Gerontologia.
• MBA: hoje são oferecidos cursos de Administração Hospitalar e Gestão
em Saúde; de Qualidade em Saúde: Gestão e Acreditação — desenvolvido
em parceria com o Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) –; e de Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde. Este último é fruto de parceria
entre a FECS e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
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75%
do corpo docente da FECS
possui títulos de Mestrado
ou Doutorado
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Educação técnica
—
No âmbito da Escola Técnica de Educação em Saúde (ETES), o Hospital
oferece turmas em cursos de Técnico de Enfermagem. Em 2016, foram
realizadas 13 turmas deste curso. Também há uma turma do Curso
Técnico em Radiologia, que teve início em setembro de 2016. Após a
publicação da autorização da Diretoria de Ensino de São Paulo, está
previsto, para o final do primeiro semestre de 2017, o início dos novos
cursos pós-técnicos: Gerontologia e Terapia Intensiva.

Nova graduação a caminho
—
Em linha com sua expertise e reputação na área da assistência, em 2016
a Instituição deu continuidade ao
processo de credenciamento da futura
graduação em Enfermagem, tendo
recebido nota cinco no processo de
avaliação do MEC. Com etapas avançadas em andamento, o curso deve
ter seu primeiro processo seletivo no
segundo semestre de 2017.

1.800

13

HORAS É A CARGA HORÁRIA
DO CURSO TÉCNICO
DE ENFERMAGEM

total de turmas do curso
Técnico em Enfermagem
em 2016

Sala de Aula da ETES
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Parceiros
nacionais e
internacionais G4-15
Além das atividades educacionais, o
intercâmbio de conhecimento é operado no Hospital por meio do contato
com instituições do Brasil e de outros
países com reconhecida expertise em
pesquisa e gestão em saúde. Entre
os destaques, está o convênio com a
Stanford University School of Medicine –
que, por meio dos conceitos de seu
Health Improvement Program (HIP), inspirou o desenvolvimento do Programa
Bem-Estar, desenvolvido pelo Centro
de Atenção à Saúde e Segurança do
Colaborador e hoje integrado à carteira
de produtos do Hospital.
A mesma universidade também colabora com o IECS, com atividades regulares
de troca de conhecimento – como

teleconferências para debater temas
relevantes em medicina. Essas ações
são abertas ao corpo clínico e assistencial e comunicadas pela Superintendência de Educação e Ciências.
A fim de mapear boas práticas, o
Hospital também realiza benchmark de
práticas, projetos e modelos de gestão
de hospitais norte-americanos diversos,
como MD Anderson Cancer Center,
Houston Methodist, Stanford Hospital
e El Camino Hospital. Outras parcerias
incluem o Hospital Saint Thomas, na
Inglaterra, e o University Medical Center
Hamburg-Eppendorf, na Alemanha.
Em 2016, como parte desse diálogo
permanente, as superintendências

PARCEIROS
NACIONAIS

Outro importante projeto ao qual foi
dada continuidade é a parceria entre
o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a
portuguesa Coimbra Genomics. O trabalho permitirá a implantação, no médio
prazo, de um modelo de medicina
personalizada inédito no Brasil, com um
atendimento integrado ao paciente a
partir de ferramentas de mapeamento
genômico.

PARCEIROS
GLOBAIS

Universidade Anhembi Morumbi

Stanford Hospital & Clinics, Stanford
University

Universidade de São Paulo (USP)

Stanford University School of
Medicine

Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp)

Coimbra Genomics

Universidade São Camilo

Hospital Igesp
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Médica, Assistencial e Operacional da
Instituição viajaram aos Estados Unidos
para fazer visitas técnicas a centros
hospitalares parceiros, no intuito de
identificar boas práticas ligadas ao
Planejamento Estratégico – como o
relacionamento com médicos e a aplicação de modelos assistenciais.

EDUCAÇÃO E PESQUISA
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Centro de
Diagnóstico
por Imagem
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

NESTE CAPÍTULO
—
Promoção da saúde no País
Projetos Proadi-SUS

RESPONSABILIDADE
sociAL
Parcerias com o poder público e projetos de
capacitação reforçam a contribuição do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz para a evolução da
saúde pública e privada no Brasil
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promoção da
saúde no país
O pilar Responsabilidade Social do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem
ganhado relevância na estratégia de
longo prazo e se consolidado como
área-chave para posicionar a Instituição
como capaz de dar impulso à inovação
e contribuir para o avanço sistêmico da
saúde brasileira.
Além de ações de apoio e assistência
à comunidade, o Hospital mantém projetos estruturados em convênio com
o Governo Federal e prefeituras. Em
2016, foram destaques a conquista da
operação, via Instituto Social Hospital
Alemão Oswaldo Cruz, do Complexo
Hospitalar dos Estivadores, em Santos;
e a continuidade das iniciativas do
Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde
(Proadi-SUS) e da Unidade de Sustentabilidade Mooca.

R$161
milhões
em investimentos no Proadi-SUS
no atual triênio

Hoje, 100% das operações do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz possuem programas de engajamento envolvendo a
comunidade. Esse dado considera todos
os projetos vinculados ao Proadi-SUS e
as parcerias com o Ministério da Saúde e
prefeituras de São Paulo e Santos.
G4-SO1, G4-EC8

das unidades do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz
têm programas voltados
à comunidade

Sistema Único de Saúde (SUS)
Desde 2008, a Instituição é um dos
hospitais de excelência vinculados ao
Proadi-SUS, programa de referência internacional do Ministério da Saúde que
busca fortalecer o Sistema Único de
Saúde, com apoio de seis instituições
hospitalares filantrópicas.

TROCA DE CONHECIMENTO
O programa parte de uma lista de temas
prioritários definidos pelo Ministério da
Saúde, que cada hospital de excelência deve contemplar nos projetos que
deverão ser executados ao longo de
três anos. São abrangidas áreas como
avaliação e incorporação de tecnologias;
capacitação de recursos humanos; pesquisas de interesse público em saúde; e
desenvolvimento de técnicas e gestão
em serviços de saúde, cada um englobando estes temas.
A troca de conhecimento tem permitido ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz
estreitar laços com centros hospitalares de alta relevância para a sociedade
em todo o território nacional, replican-
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do processos, protocolos e procedimentos que tornam mais efetivas a
alocação de recursos e a operação da
saúde pública. Os recursos para execução dos projetos são disponibilizados
pelo Hospital, via renúncia fiscal.
Atualmente, está em vigor o triênio
2015-2017, para o qual são previstos
recursos da ordem de R$ 161 milhões,
aplicáveis nos projetos em parceria com
o Ministério da Saúde. Em 2016, 16
projetos foram iniciados, três concluídos e outros dois estavam em fase
de apreciação do Ministério da Saúde.
Somente entre 2015 e 2016, foram
R$ 91,1 milhões investidos pela Instituição nas ações do Proadi-SUS.
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Projetos Proadi-SUS –
Triênio 2015-2017
Atuando em diversas frentes da
operação do SUS, os projetos
executados com apoio do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz têm objetivos
em comum: otimizar os processos, aumentar a qualificação dos
profissionais atuantes na rede de
serviços, profissionalizar a gestão,
avaliar tecnologias inovadoras e
disseminar indicadores e protocolos
para equipamentos públicos, centros
hospitalares e centrais reguladoras
do sistema. Confira, a seguir o objetivo de cada projeto e as principais
entregas no ano de 2016:

Projeto de
Desenvolvimento de
Avaliação de Tecnologias
em Saúde – DATS

Objetivo:
Contribuir para a formação, a capacitação e a atualização dos profissionais e trabalhadores do SUS, especialmente aqueles vinculados
às prioridades de doenças e agravos de interesse epidemiológico:
mulher, criança, idoso, urgência e emergência, saúde mental e dependência do crack, saúde da pessoa com deficiência, saúde do trabalhador, doenças crônicas, segurança do paciente, pesquisa clínica e
avaliação de tecnologias em saúde e vigilância em saúde e sanitária;
e as doenças transmissíveis. A iniciativa contempla seis subprojetos:
• Capacitação em nível intermediário em ATS
• Capacitação em ATS Nível Introdutório
• MBA em Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde
• Capacitação e atualização - congressos
• Estudos em ATS
• Capacitação da Diretriz Metodológica do sistema GRADE
Principais entregas de 2016:
Ofertas de cursos, desde introdutórios até de MBA, na área de avaliação de incorporação de tecnologias em saúde, até elaboração de
guias, informes e pareceres técnicos em ATS.
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Gestão para Educação
Permanente dos
Profissionais da Rede
Atenção às Urgências
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Objetivo geral:
Manter o foco nas ações de capacitação massiva utilizando
recursos de Ensino à Distância (EaD) e presenciais em três domínios: Gestão e Gerenciamento de Redes e Serviços de Urgências,
Atenção aos Pacientes nas Urgências e Gestão e Gerenciamento
de Processos de Educação Permanente nas Urgências. Além disso,
busca apoiar, fortalecer e contribuir com a operacionalização,
implantação e implementação de possivelmente até 60 Núcleos de
Educação em Urgências (NEU).
Principais entregas de 2016:
Capacitação em rede na área de urgência e emergência em 8
regiões do Brasil até 2016. Desenvolvimento de aplicativo mobile;
e realização de oficinas e cursos temáticos.

Gestão de
Equipamentos

Objetivo geral:
Readequação das especificações técnicas e indicação de parâmetros
para os equipamentos financiados pelo Ministério da Saúde, visando
o apoio decisório do gestor do SUS.
Principais entregas de 2016:
Visitas exploratórias, workshops e conclusão/finalização, desenvolvimento de novas turmas de especialização. Parametrização de fichas
técnicas de 204 equipamentos de saúde para subsidiar a gestão
quanto à incorporação ou não dessas tecnologias.

Capacitação, comunicação
e desenvolvimento em
PCDT e Monitoramento de
Horizonte Tecnológico

Objetivo geral:
Desenvolver atividades de suporte às ações da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC, relacionadas principalmente às suas atribuições de assessorar o MS na incorporação,
exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e
procedimentos, bem como na constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).
O projeto está dividido em quatro subprojetos: Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas, Monitoramento do Horizonte Tecnológico,
Capacitação em Gestão de Tecnologias em Saúde e Ações de Comunicação Efetiva em Avaliação de Tecnologias de Saúde.
Principais entregas de 2016:
Revisão de mais de 30 protocolos, entrega de novos protocolos,
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em temas prioritários para
o Ministério da Saúde e elaboração de vídeos institucionais.
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Capacitação e
Formação em
Pesquisa Clínica

Objetivo geral:
Capacitação e formação para integração dos profissionais de saúde
e o delineamento de projetos de pesquisa relacionado aos interesses
prioritários da política nacional de saúde, incluindo novas tecnologias
para a saúde e tratamento de doenças negligenciadas.
Principais entregas de 2016:
Finalização da primeira turma de formação em pesquisa clínica com
participação de alunos de todo o Brasil.

Programa de Capacitação
em Preceptoria de
Residência Médica

Objetivo geral:
Apoiar a formação de docentes e preceptores com atuação nas Redes de Atenção e a formação de gestores para a rede de instituições
de ensino com foco na saúde.
Principais entregas de 2016:
Concluída a primeira turma de 500 preceptores médicos com
participação de todas as regiões do Brasil, sendo foco em preceptoria da saúde da família e comunidade, ginecologia e obstetrícia,
psiquiatria, cirurgia geral e clínica médica.

Projeto
Assistencial

Objetivo geral:
Apoiar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na redução da demanda reprimida para procedimentos diagnósticos por imagem e
endoscopia baixa em ambiente ambulatorial com preparo de cólon
domiciliar, ser referência para o atendimento terciário dos usuários
cadastrados na linha do cuidado do sobrepeso e da obesidade do
município de São Paulo, assim como aqueles que aguardam por
assistência ortopédica eletiva ou de reabilitação.
Principais entregas de 2016:
Continuidade das ações de rastreamento por mamografia de usuários cadastrados em projeto anterior (Programa Integrado de Controle
de Câncer Mamário), finalizado em 2014; continuidade da unidade
móvel, assistência diagnóstica e cirúrgica continuada; e acompanhamento de pacientes elegíveis.
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Reestruturação de
Hospitais Públicos
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Objetivo geral:
Apoio na reestruturação da gestão da assistência do SUS, em linha
com o Programa Nacional de Segurança do Paciente e a política de
humanização do SUS, a fim de fomentar a qualidade e segurança dos
pacientes, assim como a cultura de qualidade entre os profissionais
de hospitais públicos.
Principais entregas de 2016:
Trabalho com 18 hospitais públicos tendo como foco os processos
de Qualidade e Segurança de assistência ao paciente.

Programa SOS
Emergências

Objetivo geral:
Apoio aos hospitais indicados pelo Ministério da Saúde, com foco nas
áreas de urgência e emergência, com o intuito de prestar suporte na
melhoria dos fluxos internos e na gestão do conhecimento, fomentando a compreensão institucional de que o hospital é um dos que
compõe o cenário da rede de assistência aos pacientes do Sistema
Único de Saúde - SUS.
Principais entregas de 2016:
Visitas de acompanhamento aos hospitais, oficina de indicadores,
acompanhamento de saídas de hospitais e visitas a hospitais no
Amapá, no Piauí, no Distrito Federal e em Pernambuco.

Projeto Mapa
da Saúde

Objetivo geral:
Sistema para consulta e análise georreferenciadas disponibilizado
a usuários, gestores e profissionais da saúde. Permite acesso a
informações sobre localização e oferta de serviços assistenciais de
saúde cadastrados no País (CNES), informações sociodemográficas
e censitárias (hábitos e padrões de consumo, indicadores de renda,
entre outras).
Projeto finalizado e entregue em 2015.
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Projeto Telemedicina
para o Acidente
Vascular Cerebral

Objetivo geral:
Suporte aos hospitais públicos para o atendimento qualificado de
pacientes com acidente vascular cerebral agudo através de segunda
opinião formativa especializada, com o uso de telemedicina.
Projeto finalizado e entregue em 2015.

Projeto Ventilação
Mecânica Invasiva
no Domicílio

Objetivo geral:
Fornecer subsídio ao Ministério da Saúde para a incorporação da
ventilação mecânica invasiva no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD),
por meio de Avaliação de Tecnologia em Saúde com relação à incorporação de ventilação mecânica invasiva no domicílio (VMID), bem
como capacitação das equipes do SAD para sua realização, no caso
de avaliação positiva para a incorporação.
Principais entregas de 2016:
Pesquisa em serviços de atenção domiciliar que realizam VMID,
entrega de avaliação econômica, parecer técnico-científico, entrega
de dossiê ao Ministério da Saúde e planejamento para Simpósio
Internacional sobre o assunto.

Projeto Complexidade
do Cuidado na
Atenção Domiciliar

Objetivo geral:
Capacitar os recursos humanos que atuam no Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD) para atuar de modo linear no cuidado por meio de
práticas clínicas seguras baseadas nas necessidades do usuário,
com as diversas tecnologias do processo de trabalho, reduzindo
a fragmentação da assistência e reduzindo a demanda por
atendimento hospitalar.
Principais entregas de 2016:
Capacitação de cerca de 210 profissionais que atuam em Serviços
de Atenção Domiciliar e visitas
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Projeto Qualificação da
Gestão das Ações
Estratégicas de Vigilância
Sanitária no Sistema
Nacional de Vigilância
Sanitária - SNVS IntegraVISA

Projeto Apropriação,
Implementação e
Governança de
Terminologias Clínicas
(CENTERMS)
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Objetivo geral:
Apoiar a produção de conhecimento, desenvolver e propor estratégias e/ou metodologias para qualificar a execução de ações de
Vigilância Sanitária no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.
Principais entregas de 2016:
Levantamento de ações críticas em vigilância sanitária: produção e
encaminhamento de relatórios sobre diagnóstico de ações no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Objetivo geral:
Estruturar, distribuir, implementar e apoiar o processo de governança
de Modelos de Informações e Terminologias de Saúde, no contexto
da implantação e construção do modelo de maturidade do Centro
Nacional de Terminologias em Saúde.
Principais entregas de 2016:
Implantação de modelo de governança, desenvolvimento de casos
de negócios e integração tecnológica para o SUS.

Projeto Elaboração de
Indicadores para
Avaliação das Ações
de Vigilância Sanitária

Objetivo geral:
Avaliar e propor melhorias das informações coletadas, analisadas e
utilizadas para a tomada de decisão, contribuindo de maneira efetiva
com o Sistema Único de Saúde e suas ações.
Principais entregas de 2016:
O projeto teve início em 2016 com a oficina de alinhamento com
a ANVISA - para início da elaboração de indicadores de efetividade. Também foram realizadas visitas de benchmarking, em nível
nacional, nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo e dos municípios de Belo Horizonte-MG, Curitiba-PR
e Florianópolis-SC.
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responsabilidade social

Unidade de Sustentabilidade Mooca G4-SO1, G4-EC8
—
Desde 2009, o Hospital mantém a Unidade de Sustentabilidade Mooca,
em São Paulo, para sediar projetos de capacitação e desenvolvimento
de profissionais de saúde, além de prestar atendimento a pacientes do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Os projetos de responsabilidade social incluem ações como o Serviço de
Referência para Diagnóstico de Câncer de Mama (SDM), desenvolvido a
partir do Programa Integrado de Controle do Câncer Mamário, realizado
nos triênios 2009-2011 e 2012-2014 pelo Proadi-SUS, que sistematiza
o apoio à população desde a saúde preventiva até o tratamento e acompanhamento de casos de câncer de mama. Em 2016, foram realizados
21.525 atendimentos com participação da equipe multidisciplinar (mastologia, enfermagem, nutrição, psicologia e serviço social), 21.282 exames
diagnósticos (biópsias percutâneas) e 23 procedimentos complementares. Além disso, por meio do Serviço de Rastreamento Mamográfico
Itinerante – “Mama Móvel” (unidade móvel equipada com mamógrafo) –,
foram beneficiadas mulheres da região norte do município de São Paulo,
com 9.753 mamografias realizadas.

21.525
atendimentos
multidisciplinares
realizados pela Unidade
de Sustentabilidade Mooca
em 2016

Resultados em 2016 da Unidade
de Sustentabilidade Mooca
Consultas, exames diagnósticos e procedimentos cirúrgicos são oferecidos
em diversas áreas:
939

densitometrias ósseas

1.026

tomografias computadorizadas

1.670

colonoscopias

200
cirurgias,
incluindo:

118 cirurgias bariátricas

32 artroscopias de quadril

30 cirurgias digestivas

20 cirurgias urológicas

95

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2016

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

Parceria com a Prefeitura
de São Paulo
A Unidade de Sustentabilidade Mooca
também executa atendimentos dentro
do Projeto Assistencial para Realização
de Procedimentos Diagnósticos e Cirúrgicos, uma parceria iniciada em 2014
com a Prefeitura de São Paulo para
reduzir a demanda reprimida por serviços
de média e alta complexidade na cidade.

No fim de 2016, o Hospital Alemão
Oswaldo Cruz formalizou novo acordo
com a Prefeitura de São Paulo, para
oferecer atendimento dentro do
programa Corujão da Saúde. Em janeiro
de 2017, a Instituição passou a realizar
exames de imagem de pacientes encaminhados pelo Sistema Integrado de
Gestão de Atendimento (Siga Saúde),
contribuindo com a diminuição da fila
de espera municipal.
Esses pacientes do SUS podem fazer
tomografias computadorizadas,
ressonâncias magnéticas e
ultrassonografias mamárias, no
Complexo Hospitalar quanto na
Unidade de Sustentabilidade Mooca
(ultrassonografias mamárias), com
retiradas dos resultados de exames
nas mesmas unidades. O Hospital
deverá realizar 7.530 exames de
diagnóstico no âmbito do programa
da Prefeitura Municipal de São Paulo
Corujão da Saúde.

PET-ct – Centro
de Diagnóstico
por Imagem
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Complexo Hospitalar
dos Estivadores

Complexo Hospitalar
dos Estivadores
O Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que integra o pilar Responsabilidade Social do Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, passou a administrar o
Complexo Hospitalar dos Estivadores,
em Santos, litoral sul de São Paulo.
Os atendimentos aos pacientes encaminhados pela prefeitura de Santos
tiveram início em fevereiro de 2017.

Esse movimento, sintonizado ao Planejamento Estratégico 2016-2020 (leia
mais em Modelo estratégico), marca o
ingresso da Instituição na administração
de hospitais públicos pelo modelo de organizações sociais – um tipo de parceria
público-privada que atribui às entidades
a gestão de recursos repassados pelo
Estado para a operação profissional,
eficiente e de alta qualidade de equipamentos do SUS.

Leia +
Sobre o Complexo Hospitalar dos
Estivadores no subcapítulo
Projetos e perspectivas
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Gestão
Ambiental
A Instituição tem buscado avançar no controle dos
impactos ambientais gerados pela operação hospitalar,
em sintonia com a estratégia de crescimento

NESTE CAPÍTULO
—
Ecoeficiência como desafio
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Bosque Bem-Estar, área de 2 mil m2
dentro do Complexo Hospitalar
dedicada à prática de exercícios
físicos e ações de relaxamento
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Ecoeficiência
como desafio
Em suas operações diárias, os centros
hospitalares geram impactos ambientais diversos, que vão do uso de
materiais em procedimentos cirúrgicos,
clínicos e assistenciais ao consumo
de recursos naturais – energia e água.
Ciente dos desafios existentes dentro
desse tema, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz busca aprimorar sua eficiência
desde os processos construtivos até
a execução de atividades dentro das
unidades de negócio.
Por meio de profissionais das equipes
de Engenharia Clínica, Suprimentos
e Segurança, aspectos ambientais
diversos são tratados na gestão. Um
dos destaques recentes foi a adoção

Reciclagem
aumento nos resíduos
encaminhados para reciclagem
reforça compromisso do
Hospital com alternativas
ambientalmente adequadas
de destinação

de práticas de uso racional de recursos
naturais na construção da Torre E, do
Complexo Hospitalar, rendendo a ela a
certificação Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) for New
Constructions.
A Torre E, que abriga os serviços de
internação, UTI e serviço Premium, foi
projetada a partir de diversos requisitos
de eficiência, como o sistema solar de
aquecimento de água, a aplicação de
água de reúso coletadas das chuvas e
de minas no subsolo para banheiros e
jardins, a arquitetura direcionada para
maior captação de luz solar, a climatização de alta eficiência e, no estacionamento, a presença de bicicletários e

Gestão de resíduos
A disposição adequada de resíduos convencionais e lixo hospitalar está entre as
principais obrigações atendidas pelo Hospital. Em função do elevado uso de diversos materiais e da geração de resíduo
biológico e não biológico (insumos dos
procedimentos hospitalares), a Instituição
segue diretrizes estritas de descarte e
encaminhamento, de acordo com normas
técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério do
Meio Ambiente e dos órgãos reguladores
estaduais e municipais.
Em 2016, houve aumento na quantidade
de resíduos encaminhados para reciclagem. Isso se relaciona à troca da empresa
de coleta e destinação final dos resíduos
comum, que forneceu, em regime de comodato, equipamento para a fragmentação de papel, o que gera mais aparas. Além
disso, houve incentivo financeiro por conta
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vagas adaptadas para veículos de baixa
emissão e baixo consumo energético
(como os híbridos).
Para obter o selo LEED, o projeto foi
registrado no Green Building Council
(GBC) e submetido a auditoria para
verificar a execução de todos os
atributos de ecoeficiência previstos,
com base nas diretrizes do manual da
certificação.
Embora sem vinculação específica com
a certificação, as obras e melhorias
implantadas na futura Unidade Referenciada Vergueiro também consideram a
adoção de aspectos de eficiência no uso
de recursos naturais.

da remuneração por quilo de material
encaminhado para reciclagem.
Quanto aos resíduos encaminhados para
incineração, houve maior variação de um
ano para o outro em função da revisão
na classificação dos resíduos químicos,
realizada pelo grupo que elabora/revisa o
Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos de Saúde (PGRSS). Outro fator
foi a sistematização de coleta de pilhas
e baterias (inclusive as descartadas por
funcionários ou visitantes).
O resíduo encaminhado para aterro
sanitário, a partir da troca da empresa
para a destinação final, passou a ter
medição mais precisa, com controle
eletrônico na entrada do aterro.
Outro fator que contribuiu para maior
geração de resíduos em 2016 foi a taxa
geral de ocupação do hospital, que passou
de 75% em 2014 para 79,45% em 2016,
crescimento de aproximadamente 6%.

GESTÃO AMBIENTAL

Geração total de resíduos não
perigosos (toneladas)* G4-EN23

2014

2015

2016

Diretoria

146,52

144,48

176,28

Gerência

901,20

917,76

1.064,52

1.047,72

1.062,24

1.240,80

–

2014

2015

2016

Tipos de resíduos

Incineração (queima de massa)

9,84

26

48,96

Aterro sanitário após tratamento

441

540

547,08

5.655

4.577

3.200

Lâmpadas

6.105,84

5.143,88

3.796,04

–

Total

Geração total de resíduos
perigosos (toneladas)* G4-EN23

Outros
Total

Total de água retirada por fonte* G4-EN8

Tipos de resíduos
Papelão, aparas de papel,
plásticos, sucata metálica e vidro
Resíduos classe D,
considerados “comuns”

Resíduos químicos de saúde,
pilhas e baterias
Resíduos biológico/ infectantes e
perfurocortantes

2014

2015

2016

–

–

1.648

11850, m³

12654, m³

12478, m³

–

–

–

Concessionária/empresa de abastecimento

144947, m³

126745, m³

140672, m³

Total

156797, m³

139399, m³

154798, m³

2014

2015

2016

7.513,24

7.637,4

8.219,42

Óleo diesel

837,94

1.036,77

1.079,38

Fontes renováveis (GJ)

2014

2015

2016

71.886,77

69.286,98

69.477,82

Subterrânea
Água de chuva coletada
Efluentes de outra organização

Hospital não utiliza água de superfície

Consumo de energia dentro da organização (escopos 1 e 2) G4-EN3
Fontes não-renováveis (GJ)
Gás canalizado São Paulo

Hidráulica

Eficiência na logística
Os processos de contratação e compra de materiais
também buscam, continuamente, melhorar a eficiência
da operação. No campo da logística com fornecedores,
o Hospital iniciou, em 2016, um projeto no qual algumas empresas fazem a logística reversa de materiais
entregues, como roupas não contaminadas e outros
itens que podem ser destinados para reciclagem.
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Sobre este
relatório
Pela primeira vez, o Hospital apresenta à sociedade
indicadores elaborados com base na
metodologia da Global Reporting Initiative (GRI)

NESTE CAPÍTULO
—
Portas abertas
Nossa Materialidade
Sumário de conteúdo da GRI
Certificações e Prêmios
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PORTAS ABERTAS
Pela primeira vez, o Hospital Alemão
Oswaldo Cruz sintetiza seu desempenho nas frentes ambiental, social e
econômica por meio deste Relatório de
Sustentabilidade. Dando continuidade
ao histórico de publicação de relatórios
anuais, o documento apresenta indicadores, projetos e informações sobre
a estratégia e a gestão para o ano
de 2016, priorizando os temas mais
relevantes para a organização e sua
rede de públicos de relacionamento.
G4-28, G4-29
O relatório foi planejado e produzido em sintonia com as diretrizes de
relato da Global Reporting Initiative
(GRI) – metodologia internacionalmente conhecida para publicações
dessa natureza. Adotando a versão

Em sintonia com o Planejamento
Estratégico 2016-2020, a materialidade
aborda assuntos como o aprimoramento
da experiência do paciente, a garantia da
qualidade nos processos hospitalares, a
inovação e excelência e a contribuição
da Instituição ao aprimoramento da
saúde pública brasileira. G4-27
Adicionalmente aos indicadores GRI
reportados, que cobrem as unidades
do Hospital em operação em 2016
(Complexo Hospitalar, Unidade de
Sustentabilidade Mooca e Unidade
Campo Belo), com exceções descritas
ao longo do texto, a gestão opta por
apresentar alguns dados próprios do
setor médico que são de alta relevância para seu posicionamento. É o caso
das taxas de infecções e do quantitativo de atendimentos e infraestrutura
de operação. Eventuais diferenças em
relação a anos anteriores e mudanças em métricas, para adaptação dos
antigos relatórios anuais aos padrões
da GRI, são descritas no documento.
G4-17

G4 do framework, na opção Essencial,
o Hospital apresenta um conjunto de
conteúdos gerais e específicos que
abrangem sua gestão, sua estratégia,
suas iniciativas ambientais e suas práticas em aspectos como a qualidade e
segurança do paciente, a contribuição
ao desenvolvimento da saúde pública
e a valorização de seu capital humano.
G4-32
Como parte da adequação às diretrizes
GRI, a Instituição realizou, entre o final
de 2016 e o início de 2017, um processo de materialidade – que consiste
na consulta direta aos stakeholders
internos e externos, a fim de identificar
os principais impactos e assuntos socioambientais e econômico-financeiros
que devem ser tratados pela gestão.

A lista de temas materiais, que influenciou a definição dos indicadores
GRI e dos conteúdos deste relatório,
foi construída com base em estudos
setoriais, em uma consulta on-line que
mobilizou públicos como fornecedores,
especialistas, colaboradores, jornalistas, operadoras de planos de saúde,
corpo clínico e concorrentes (total de
1.111 participações), além de entrevistas com especialistas, representantes
do setor e com as superintendências e
algumas gerências-chave do Hospital.
G4-18, G4-24, G4-25, G4-26

Ao sintonizar-se às práticas de referência em comunicação de resultados financeiros e não financeiros, o
Hospital Alemão Oswaldo Cruz acredita
estar reforçando seu compromisso com
operações eficientes, responsáveis e
centradas na contribuição para o desenvolvimento da saúde brasileira e de
seus stakeholders. Para tirar dúvidas ou
dar feedbacks sobre o conteúdo deste
relatório, entre em contato pelo e-mail
marketing@haoc.com.br. G4-31
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nossa materialidade
Temas
materiais
G4-19

Foco e
abordagem

Extensão dos
impactos*
G4-20, G4-21

Aspectos GRI

Temas
estratégicos
do Hospital

Qualidade
e segurança
assistencial

Cuidado diferenciado
no atendimento aos
pacientes, individualizado, integral e
humanizado, focado
também em sua
satisfação e de seus
familiares; tipos de
serviços disponibilizados, resultados
de tratamentos
e segurança em
relação aos dados de
pacientes, registros
médicos e outras
ferramentas que garantam o bem-estar
do paciente

Gestores
Colaboradores
Pacientes
Operadoras de saúde
Médicos
Imprensa
Fornecedores
Concorrentes

PR – Saúde e segurança do cliente
PR – Rotulagem de
produtos e serviços
PR – Privacidade
do cliente
PR – Conformidade

- Eficiência
Operacional
- Responsabilidade
Social

Desenvolvimento
e retenção de
talentos

Treinamento, qualificação profissional e
acadêmica dos colaboradores e análise
de desempenho

Diretoria
Gestores
Colaboradores
Pacientes
Operadoras de saúde
Fornecedores

LA – Emprego
LA – Treinamento
e Educação

- Desenvolvimento
Humano
- Educação e
Pesquisa

Ofertas de serviço
de qualidade à população de baixa renda,
além do atendimento e contribuição
para o desenvolvimento do SUS

Diretoria
Especialistas
Imprensa
Fornecedores
Operadoras de saúde

EC – Impactos Econômicos Indiretos
SO – Comunidades
Locais

- Responsabilidade
Social
- Educação e
Pesquisa

Modelo de negócios
e receita diante do
aumento de operações e da necessidade de manutenção
da qualidade dos
serviços

Diretoria
Especialistas

EC – Desempenho
Econômico
SO – Combate
à corrupção
SO – Conformidade

- Expansão e
Capilaridade

Atuação no
desenvolvimento
dos sistemas de
saúde e iniciativas
de acesso a
tratamento

Desempenho
econômico
eficiente na
utilização de
recursos
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Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

SAÚDE E
BEM-ESTAR

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

SAÚDE E
BEM-ESTAR

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

TRABALHO DECENTE
E CRESCIMENTO
ECONÔMICO

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

SOBRE ESTE RELATÓRIO

Temas
materiais
G4-19

Foco e
abordagem

Extensão dos
impactos*
G4-20, G4-21

Aspectos GRI

Temas
estratégicos
do Hospital

Relacionamento
com as operadoras

Participação das
operadoras na
receita do hospital
e manutenção das
relações comerciais

Especialistas
Médicos

PR – Conformidade

- Fortalecimento
da Marca
- Relacionamento
com Operadoras

Engajamento do
corpo clínico

Fidelização, benefícios oferecidos,
plano de carreira e
ferramentas de avaliação de desempenho dos médicos

Médicos

EC – Desempenho
Econômico
LA – Emprego

- Relacionamento
com Médicos
- Fortalecimento
da Marca

Educação,
pesquisa e
inovação

Valorização da
produção, gestão e
difusão de conhecimento, buscando
inovação em processos e tecnologia em
saúde

Diretoria

LA – Treinamento e
Educação
SO – Comunidades
locais

- Educação e
Pesquisa
- Fortalecimento
da Marca

Sustentabilidade
ambiental

Eficiência no uso de
recursos naturais e
controle dos impactos, com foco nos
temas emissões/
energia, resíduos e
água

Diretoria
Especialistas

EN – Energia
EN – Água
EN – Resíduos

- Eficiência
Operacional
- Fortalecimento
da Marca

Objetivos do
Desenvolvimento
Sustentável

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

SAÚDE E
BEM-ESTAR

PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES
EFICAZES

PARCERIAS E MEIOS
DE IMPLEMENTAÇÃO

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE

INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURA

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

*A extensão dos impactos indica os principais públicos internos e externos que ressaltaram a relevância dos temas durante o processo de
consulta e priorização.
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SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI
CONTEÚDOS-PADRÃO GERAIS
Conteúdos-padrão

Página/resposta

Verificação externa

8

–––

14

–––

G4-4 Principais marcas,
produtos e serviços

14

–––

G4-5 Localização da sede
da organização

14

–––

G4-6 Número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais
suas principais operações estão localizadas
ou são especificamente relevantes para os
tópicos de sustentabilidade abordados no
relatório

14

–––

G4-7 Natureza da
propriedade e forma
jurídica da organização

20

–––

G4-8 Mercados em que a organização atua
(com discriminação geográfica, setores cobertos e tipos de clientes e beneficiários)

14

–––

14 e 16

–––

70

–––

Estratégia e análise
G4-1 Declaração do decisor mais graduado
da organização (p. ex.: seu diretor-presidente, presidente do Conselho de Administração
ou cargo equivalente) sobre a relevância da
sustentabilidade para a organização e sua
estratégia de sustentabilidade
Perfil organizacional
G4-3 Nome da organização

G4-9 Porte da organização

G4-10 Número total de empregados UNGC
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CONTEÚDOS-PADRÃO GERAIS
Conteúdos-padrão

Página/resposta

Verificação externa

G4-11 Percentual do total de empregados
cobertos por acordos de negociação coletiva
UNGC

Todos os colaboradores são abrangidos
pelo reajuste sindical coletivo, independentemente de pertencer a categoria
própria ou preponderante

–––

G4-12 Descrição da cadeia de fornecedores
da organização

75

–––

G4-13 Mudanças significativas ocorridas no
decorrer do período coberto pelo relatório
em relação a porte, estrutura, participação
acionária ou cadeia de fornecedores da
organização

Não houve

–––

G4-14 Se e como a organização adota a
abordagem ou princípio da precaução

80

–––

G4-15 Lista das cartas, princípios ou outras
iniciativas desenvolvidas externamente de
caráter econômico, ambiental e social que a
organização subscreve ou endossa

84

–––

G4-16 Lista da participação em associações
(p. ex.: associações setoriais) e organizações
nacionais ou internacionais de defesa

58 e 75

–––

G4-17 Lista de todas as entidades incluídas
nas demonstrações financeiras consolidadas
ou documentos equivalentes da organização

105

–––

G4-18 Explicação do processo adotado para
definir o conteúdo do relatório e os limites
dos aspectos

105

–––

G4-19 Lista de todos os aspectos materiais
identificados no processo de definição do
conteúdo do relatório

106

–––

G4-20 Para cada aspecto material, relate o
limite do aspecto dentro da organização

106

–––

Aspectos materiais identificados e limites
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CONTEÚDOS-PADRÃO GERAIS
Conteúdos-padrão

Página/resposta

Verificação externa

G4-21 Para cada aspecto material, relate
seu limite fora da organização

106

–––

G4-22 Efeito de quaisquer reformulações
de informações fornecidas em relatórios
anteriores e as razões para essas reformulações

Em caso de reformulações, notas
explicativas foram inseridas na reposta
do indicador.

–––

G4-23 Alterações significativas em relação
a períodos cobertos por relatórios anteriores
em escopo e limites de aspecto

Em caso de reformulações, notas
explicativas foram inseridas na reposta
do indicador.

–––

G4-24 Lista de grupos de stakeholders
engajados pela organização

105

–––

G4-25 Base usada para a identificação e
seleção de stakeholders para engajamento

105

–––

G4-26 Abordagem adotada pela organização para envolver os stakeholders, inclusive
a frequência do seu engajamento discriminada por tipo e grupo, com uma indicação de
se algum engajamento foi especificamente
promovido como parte do processo de preparação do relatório

105

–––

G4-27 Principais tópicos e preocupações
levantados durante o engajamento de
stakeholders e as medidas adotadas pela
organização para abordar esses tópicos
e preocupações, inclusive no processo de
relatá-los. Relate os grupos de stakeholders
que levantaram cada uma das questões e
preocupações mencionadas

105

–––

Engajamento de stakeholders
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CONTEÚDOS-PADRÃO GERAIS
Conteúdos-padrão

Página/resposta

Verificação externa

105

–––

O último relatório da Instituição foi
veiculado em 25/04/2016 durante a
Assembleia Geral. Este conteúdo não
elaborado conforme as diretrizes da GRI.

–––

G4-30 Ciclo de emissão de relatórios (anual,
bienal etc.)

Anual

–––

G4-31 Ponto de contato para perguntas
sobre o relatório ou seu conteúdo

105

–––

G4-32 Opção “de acordo” escolhida pela
organização

105

–––

Não foi feita verificação
externa dos indicadores
socioambientais

–––

22

–––

25

–––

Perfil do relatório
G4-28 Período coberto pelo relatório (p.
ex.: ano fiscal ou civil) para as informações
apresentadas

G4-29 Data do relatório anterior
mais recente (se houver)

G4-33 Política e prática corrente adotadas
pela organização para submeter o relatório a
uma verificação externa
Governança
G4-34 Estrutura de governança da organização, incluindo os comitês do mais alto
órgão de governança. Identifique todos os
comitês responsáveis pelo assessoramento
do conselho na tomada de decisões que
possuam impactos econômicos, ambientais
e sociais
Ética e integridade
G4-56 Valores, princípios, padrões e normas
de comportamento da organização, como
códigos de conduta e de ética
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CONTEÚDOS-PADRÃO específicos
Aspecto

DMAs e indicadores

Página/resposta

Verificação externa

CATEGORIA ECONÔMICA

Desempenho
econômico UNGC

G4-DMA Forma de gestão

–––

G4-EC1 Valor econômico direto
gerado e distribuído

–––

O governo não patrocina direta
ou indiretamente as operações
da Instituição.

–––

G4-DMA Forma
de gestão

88 e 95

–––

G4-EC8 Impactos econômicos
indiretos significativos, inclusive a
extensão dos impactos

88 e 95

–––

G4-DMA Forma de gestão

101

–––

G4-EN3 Consumo de energia dentro
da organização

101

–––

G4-DMA Forma
de gestão

101

–––

G4-EN8 Total de retirada de água
por fonte

101

–––

G4-DMA Forma
de gestão

101

–––

G4-EN23 Peso total
de resíduos, discriminado por tipo e
método de disposição

101

–––

G4-EC4 Assistência financeira
recebida do governo

Impactos econômicos indiretos

CATEGORIA AMBIENTAL UNGC

Energia

Água

Efluentes e
resíduos
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CONTEÚDOS-PADRÃO específicos
Aspecto

DMAs e indicadores

Página/resposta

Verificação externa

CATEGORIA SOCIAL – PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE UNGC
G4-DMA Forma de gestão

Emprego

Treinamento e
educação

72 e 73

–––

G4-LA1 Número total e taxas de
novas contratações de empregados
e rotatividade de empregados por
faixa etária, gênero e região

72

–––

G4-LA2 Benefícios concedidos a
empregados de tempo integral que
não são oferecidos a empregados
temporários ou em regime de meio
período, discriminados por unidades operacionais importantes da
organização

73

–––

G4-DMA Forma de gestão

68

–––

G4-LA9* Número médio de horas de
treinamento por ano por empregado,
discriminado por gênero e categoria
funcional

68

–––

G4-DMA Forma de gestão

88 e 95

–––

G4-SO1 Percentual de operações
com programas implementados de
engajamento da comunidade local,
avaliação de impactos e desenvolvimento local

88 e 95

–––

25

–––

Não houve casos
em 2016 de corrupção

–––

25

–––

Não houve casos
em 2016

–––

CATEGORIA SOCIAL – SOCIEDADE

Comunidades
locais UNGC

Combate à
corrupção UNGC

G4-DMA Forma de gestão
G4-SO5 Casos confirmados de
corrupção e medidas tomadas
G4-DMA Forma de gestão

Conformidade

G4-SO8 Valor monetário de multas
significativas e número total de
sanções não monetárias aplicadas
em decorrência da não conformidade
com leis e regulamentos

* O valor refere-se à média de horas de treinamento por colaborador da Instituição.
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CONTEÚDOS-PADRÃO específicos
Aspecto

DMAs e indicadores

Página/resposta

Verificação externa

CATEGORIA SOCIAL – RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO
G4-DMA Forma
de gestão

Saúde e segurança
do cliente

56, 59 e 76

–––

G4-PR1 Percentual de categorias
de produtos e serviços significativas
para as quais são avaliados impactos
na saúde e segurança buscando
melhorias

56 e 76

–––

G4-PR2 Número total de casos de
não conformidade com regulamentos
e códigos voluntários relacionados
aos impactos causados por produtos
e serviços na saúde e segurança
durante seu ciclo de vida, discriminado por tipo de resultado

59

–––

59, 64 e 66

–––

59

–––

64 e 66

–––

25

–––

G4-DMA Forma
de gestão

Rotulagem de
produtos e serviços

G4-PR3 Tipo de informações sobre
produtos e serviços exigidas pelos
procedimentos da organização referentes a informações e rotulagem de
produtos e serviços e percentual de
categorias significativas sujeitas a
essas exigências
G4-PR5 Resultados de pesquisas
de satisfação do cliente
G4-DMA Forma de gestão

Conformidade
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G4-PR9 Valor monetário de multas
significativas aplicadas em razão de
não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e
uso de produtos e serviços

Não foram registradas multas e/ou
sanções em 2016
–––
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certificações e prêmios
2003

2005

(Gestão integrada)

(Excelência)

2007

2008

(Excelência)

2009

2010

2011

Acreditação JCI

Prêmio
Gestão com Qualidade

Cirurgia bariátrica

2012

Programa bem-Estar.
Prêmio nacional de Qualidade de vid a

Reacreditação JCI

2013

serviço de nutrição
selo Green Kitchen

Prêmio saúde
Programa bem-Estar

2014

2015

Reacreditação JCI

JCI: Avaliação de extensão - Torre E

2016

Recertificação do Centro de
Cirurgia Bariátrica

Prêmio Latino-Americano de
Excelência em Higienização das Mãos

JCI
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