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IDEOLOGIA INSTITUCIONAL
VALORES

MISSÃO
Proporcionar a todos os grupos sociais ações
de saúde e bem-estar, de forma humanizada e
agindo como misericórdia.

Ética,

Humanização,

Responsabilidade

socioambiental, Tecnologia, História, Capital
humano, Misericórdia, Credibilidade, Ensino e
Pesquisa.

VISÃO

NEGÓCIO

Assegurar a posição no mercado regional com

Prevenção, promoção e tratamento da saúde.

excelência em serviços de saúde.

POLÍTICA DA QUALIDADE
Atender às necessidades e expectativas dos clientes, preservando e valorizando a vida e o
meio ambiente, através de um processo contínuo de aperfeiçoamento humano, técnico, baseado
no conhecimento, na tecnologia e na humanização.
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DADOS DA INSTITUIÇÃO
Exercício do relatório anual – 2021

NOME

ENDEREÇO COMPLETO

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, nº. 3353,
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Bairro - Passos. 36021-630 - Juiz de Fora Estado de Minas Gerais

CNPJ
21.575.709/0001-95

Telefone:(32) 3229-2290
E-mail:presidencia@santacasajf.org.br
Site:www.santacasajf.org.br
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PERFIL DA INSTITUIÇÃO

A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

7

Pinto, e por sua esposa, a Baronesa Maria José

completou 167 anos de existência em 2021 dedica-

Miquelina da Silva, sendo a terceira Instituição mais

dos à promoção da cidadania e à defesa da vida da

antiga de Juiz de Fora, só ficando atrás da

população de Juiz de Fora e região. Essa Institui-

fundação da Vila de Santo Antônio do Paraibuna,

ção centenária foi fundada em 6 de agosto de 1854

em 1850, e da instalação da Câmara Municipal,

pelo Barão da Bertioga, José Antônio da Silva

em 1853.

Atualmente, a Santa Casa tornou-se
o maior hospital de referência da Zona
da Mata Mineira e tal fato deve-se à
sua tradição,
, modernização
,
,
e qualidade
no atendimento.

7

RELATÓRIO 2021

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
MANDATO DOS INTEGRANTES

08/01/2019 a 08/01/2022

VICE-PRESIDENTE

PRESIDENTE

Arnaldo Macedo Villela
de Andrade

Renato Villela Loures

DIRETOR-SECRETÁRIO
José Leles da Silva, Pe.
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RELATÓRIO 2020

IRMANDADE NOSSO
SENHOR DOS PASSOS
A Irmandade Nosso Senhor dos Passos

lução Provincial de 03 de abril do mesmo

da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de

ano e reorganizada pela Mesa Administrati-

Fora, foi fundada nesta cidade, onde tem

va em maio de 1897. É uma Instituição cató-

sua sede e foro, por José Antônio da Silva

lica, privada, de caráter filantrópico, sem fins

Pinto e por sua esposa Maria José Miquelina

lucrativos, regida pelas leis canônicas e

da Silva, Barões de Bertioga, regida pelo

dedicada à promoção da cidadania e à

compromisso aprovado por provisão de Dom

defesa da vida da população de Juiz de Fora

Antônio Ferreira Viçoso, Bispo de Mariana, em

e região.

15 de março de 1855, confirmado pela Reso-

-

DIRETORIA DA IRMANDADE
Provedor: Gláucio Mendes Franco
Vice-Provedor: Renato Alves, Pe.
Secretária: Vanessa Maria Paletta Guedes
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IRMÃOS EFETIVOS
Alacyr Beghini de Moraes
Alexandre Vicente Timóteo Tostes
Aloísio da Silva Lopes
Ana Luiza Cunha Veiga Venturelli
Angela Maria Bandeira Oliveira
Angela Maria Pereira Gravina
Antônio Carlos Castanõn Mattos
Antônio Henrique Weitzel
Antônio Mainenti
Arnaldo Macedo Villela de Andrade
Celma Miguel Mesquita
Chafy Bara
Cícero de Lima Rena
Clarisse Araújo Pereira
Clélia Maria Miranda de Castro
Clesson Francisco Millen
Conceição Aparecida Stroppa Rodrigues
Cyriaco Bernardino Pereira de Almeida Brandão
Dalva Carolina de Menezes Yazbeck
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Deuziana Miranda Levasseur Rocha
Eber Luiz Halfeld
Edson Campos Porto
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Eny Mauro de Faria
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Geraldo Emetério de Melo
Gláucio Mendes Franco
Guilherme Sperandio Ventura
Ismair Zaghetto
Jean Claude Bonfim
João Batista Picinini Teixeira
Joel Moreira Batitucci
Jorge Baldi
José Aparício Mariense
José Carlos de Oliveira Teixeira

José Custódio de Oliveira, Pe.
José Eduardo Araújo dos Santos
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José Henrique Fonseca
José Leles da Silva
José Mansueto Fiorilo
José Sebastião Pedrosa
José Ventura
Juarez Carvalho Venâncio
Lúcia Tristão Bastos Zenkner
Luiz Carlos de Paula, Mons.
Luiz Carlos Heidenreich
Luiz Kingma Lanziotti
Luiz Quinet Belfort de Andrade
Manoel José da Silva
Manoel Teixeira Lopes
Marcus Guedes Barra
Maria Alice Bandeira de Moraes
Maria Hebe Abreu dos Santos
Maria José Guedes Gondim Almeida
Maria Matilde Rodrigues
Marilde Lopes de Lima e Mendes
Ney Antônio de Oliveira
Paulo Afonso Torres
Paulo Rogério de Rezende Moreira
Pedro Duarte Gaburri
Regina Maria de Oliveira
Renato Alves Rodrigues, Pe.
Renato Villela Loures
Robert Charles Ferreira
Roberto Lima Guedes
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Sérgio Augusto Rezende Moreira
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Waldir Mattoso
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Walter Monachesi
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA
P
Renato Villela Loures
Presidente:

Vi
Vice-presidente:
Arnaldo Macedo Villela de Andrade

Diretor-secretário: José Leles da Silva, Pe.

MEMBROS EFETIVOS

Aloisio da Silva Lopes

Arnaldo Macedo Villela
de Andrade

Geraldo Emetério de Melo

Joel Moreira Batitucci

José Sebastião Pedrosa

Manoel José da Silva

Celma Miguel Mesquita

José Henrique Fonseca

Manoel Teixeira Lopes

Waltencir Norberto Fregúglia

Chafy Bara

Emanuel Rodrigues
de Mattos

José Custódio de
Oliveira, Pe.

José Leles da
Silva, Pe.

Paulo Rogério de
Rezende Moreira

Renato Villela Loures
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REPRESENTANTE ARQUIDIOCESANO: Luiz Carlos de Paula, Mons.
Suplentes:
Eduardo Miguel Passarela Freire

Guilherme Sperandio Ventura

José Custódio de Oliveira, Pe.

Luiz Quinet Belfort de Andrade

Luiz Kingma Lanziotti

CONSELHO FISCAL

Presidente:
José Eduardo
de Medeiros

Vice-presidente

Deuziana Miranda
Levasseur Rocha

MEMBROS EFETIVOS

Dalva Carolina de
Menezes Yazbeck

João Batista

Picinini Teixeira

Membros suplentes:

Secretário:

Clarisse Araújo Pereira

Waldir Mattoso
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Seguindo os princípios da beneficência e

filantropia, a gestão de instituições filantrópicas
de saúde no Brasil continua sendo uma missão
desafiadora. Isto posto, a Santa Casa, cumprindo disposições estatutárias, submete à apreciação da sua Irmandade, das autoridades constituídas e da sociedade juiz-forana o seu Relatório Anual.
Nesse relatório reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a prestação de
contas, princípios esses que norteiam a admi-

nossos limites, crescemos como instituição,

nistração da Instituição e, em especial, das enti-

exploramos o mundo virtual e, acima de tudo,

dades

olhamos para o futuro.

que

utilizam

recursos

públicos.

Em 12 meses temos a sensação de ter

Chegamos ao final de 2021 com esperança,

vivido muitos anos. Vivemos tempos frenéticos

mesmo depois de mais um ano de tirar o

e surpreendentes, capazes de causar os mais

fôlego. E chegamos aqui porque temos, antes

distintos sentimentos: alegrias e tristezas, medo

de tudo, amor pela vida. Vale lembrar que

e coragem. Em meio a um turbilhão de emo-

nada disso seria possível sem o apoio de

ções, a nossa Santa Casa seguiu seu passo,

todos os nossos colaboradores, médicos,

desafiou seus limites e foi em frente, salvando

enfermeiros, doadores, voluntários, parlamen-

vidas, cumprindo seu propósito social e humani-

tares, poder público, além dos membros do

tário. O que segue é uma breve retrospectiva do

Conselho de Administração e da Irmandade

que foi feito em diversas frentes.
Mais de 2.400 colaboradores juntos. Renovamos a vida, enfrentamos mais um ano de pandemia, fomos todos protagonistas, tivemos

Nosso Senhor dos Passos.

Nossa caminhada continua.
Desejo-lhe uma boa leitura!

números impressionantes na assistência, cuidamos o melhor possível de nossos colaboradores, avançamos em tecnologia, desafiamos

Renato Loures
Presidente
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SUPERINTENDÊNCIA

SUPERINTENDENTE GERAL
Aloysio Goreske

SUPERINTENDENTE ADJUNTA
Cláudia Maria Ribeiro Marques

Coube à Superintendência planejar, organi-

Em 2019 foi implantado o programa de inte-

zar, dirigir e coordenar as atividades administra-

gridade que é um instrumento Institucional rigo-

tivas e burocráticas, gerindo equipes com

roso que reforça o comportamento idôneo, ético

profissionalismo e ética, capazes de eliminar

e previne condutas inadequadas ilegais que

vícios decorrentes de entidades complexas

trazem riscos reputacionais e de sanções de

como o desperdício, além de controlar estrate-

qualquer natureza à Instituição.

gicamente os estoques e equipamentos.

Programa de Integridade da SCMJF contribui

Portanto, o

Estratégico de Prevenção e Combate a incên-

diretamente para o cumprimento da MissãoInstitucional de “Proporcionar a todos os grupos

dios e o Plano de Evacuação, possuindo pode-

sociais ações de saúde e bem-estar, de forma

res também para assinar eletronicamente e

humanizada e agindo com misericórdia”. Do

digitalmente contratos de qualquer natureza e

mesmo modo, fortalece os valores Institucionais

termos aditivos contratuais, rescisões contratu-

de

ais, a serem firmados pela Santa Casa de Mise-

Socio-Ambiental, Tecnologia, História, Capital

ricórdia de Juiz de Fora com fornecedores e

Humano, Misericórdia, Credibilidade, Ensino e

prestadores de serviços. Participa ainda do

Pesquisa.

A Superintendência também lidera o Comitê

Conselho Estratégico e Integridade, CEI.

Ética,

Humanização,

Responsabilidade

ASSISTENCIAL

ASSIS
TEN
CIAL
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DESEMPENHO ASSISTENCIAL DA INSTITUIÇÃO

ASSISTENCIAL
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Aliando tradição, filantropia, modernização permanente e qualidade no atendimento ao longo
de sua trajetória, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora tornou-se o maior hospital da Zona
da Mata Mineira, sendo a segunda maior filantrópica do estado de Minas Gerais e uma das maiores empresas da cidade. Desenvolve suas funções e ações na área de assistência social desem-penhando seus serviços em todas as especialidades, predominantemente ao Sistema Único de
Saúde – SUS.

NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
NSP - ADESÃO AO PROTOCOLO
DE LESÃO POR PRESSÃO

Percentual obtido 95,62%, sendo a
meta anual 95%
NSP - ADESÃO AO PROTOCOLO DE
QUEDA

Percentual obtido 95,39%, sendo a
meta anual 95%

NSP - ÍNDICE DE QUEDAS

Percentual obtido 0,47

por mil,

sendo a meta do Ano 1,00 por mil

O NSP atingiu a meta anual o que demonstra
as boas práticas em relação à aplicação dos
protocolos de segurança do paciente, relacionados à lesão por pressão.
O NSP atingiu a meta anual o que demonstra
as boas práticas em relação à aplicação dos
protocolos de segurança do paciente, relacionados à incidentes de queda.
O NSP atingiu a meta anual o que demonstra
as boas práticas em relação às medidas
preventivas estabelecidas nos protocolos de
segurança do paciente, relacionadas à
incidentes de queda.

A meta do indicador não foi atingida, porém consideramos o resultado satisfatório, o que demonstra
NSP - TAXA DE ADESÃO AO
CHECK LIST DE CIRURGIA SEGURA

Percentual obtido 99,66%, sendo
a meta do Ano 100%

boas práticas em relação a aplicação do Protocolo
de Cirurgia Segura, reduzindo a ocorrência de
incidentes, eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, possibilitando o aumento da segurança na
realização de procedimentos cirúrgicos, no sítio
cirúrgico correto e no paciente correto, por meio
do uso do Checklist Cirurgia Segura.

17
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AAA - ADESÃO AO PLANO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

Percentual obtido 96,94%, sendo
a meta do Ano 100,00%

A meta do indicador não foi atingida, porém
consideramos o resultado satisfatório, o que
demonstra boas práticas em relação a aplicação dos protocolos de segurança do paciente,
possibilitando um aumento da segurança na
assistência.

O Núcleo de Segurança do Paciente, durante o ano de 2021, desenvolveu novos projetos com
objetivo de promover a assistência segura aos pacientes, uma boa experiência do paciente durante
todo seu percurso na Instituição, e realizou capacitações e treinamentos visando à disseminação da
cultura de segurança no Hospital.
Elaboração do Protocolo de Acompanhamento
dos Pacientes no Pós-Alta;
Elaboração do Protocolo de Abordagem a
Segunda Vítima do Evento Adverso;
Desenvolvimento do Painel de Cirurgia Segura
disponibilizado nas salas dos Centros cirúrgicos dos 14° e 1° andares;
Organização do II Congresso de Segurança
do Paciente NSP;

Projeto “O que importa pra você?”;
Reformulação e publicação do Protocolo de
Cuidados Paliativos;
Elaboração do Protocolo de Disclosure Estratégia de Comunicação;
Elaboração Protocolo Aplicativo Paciente
Seguro;

ASSI
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Organização de fluxo de entrada de gestantes;
Constituição da Comissão de Cuidados Paliativos através da Portaria número 014/2021,
com a participação do NSP.
Participação da Avaliação da Cultura de Segurança hospitalar da Anvisa/E-QUESTIONÁRIO

Em 2021 o NSP alcançou a classificação de alta conformidade
na Avaliação das Práticas de Segurança do Paciente.

ASSISTENCIAL
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SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
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ASSISTENCIAL
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Na taxa de infecção hospitalar estamos com bons índices se comparado ao indicador nacional. Atingimos a meta de alcance de higienização das mãos, dentro do que é proposto pela Organização Mundial
de Saúde, visando à segurança do paciente
Mesmo durante a pandemia, a Santa Casa alcançou as metas de segurança do paciente na prevenção e
controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, conforme tabelas abaixo:
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SERVIÇO MÉDICO

DIRETORA MÉDICA E TÉCNICA
Eunice Caldas de
Figueiredo Dantas

ASSISTENCIAL
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DIRETOR CLÍNICO
Geraldo Antônio
de Souza

O Corpo Clínico é assim composto: médico Consultor, médico Efetivo, Médico Temporário (Estágio
Probatório, Contratado, Residentes e Pós-graduando) e Médico Cadastrado, com um total de 1.090 médicos, sendo que as várias clínicas médicas acham-se assim agrupadas nos seguintes departamentos
médicos:

Médicos Contratados:
65

No ano de 2021 foi realizada pela Direção
Técnica supervisão à execução das atividades
de assistência médica na Instituição, participando das atividades médicas administrativas, e
ensino, participação em todos os programas
instituídos no hospital e das diversas reuniões

Médicos Residentes:
60

com órgãos competentes de saúde inclusive
participando dos vários comitês da Instituição.
Participou do Comitê Gestor COVID, sendo a
presidente, atuando ativamente na coordenação
de todas as ações necessárias para atendimento à pandemia na Instituição.
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VICE RESPONSÁVEL TÉCNICA
Marlene Gervásio
Silva

RESPONSÁVEL TÉCNICA
Mara Lúcia Welerson
Sott Daldegan

PLASC

cardíacas

Cirurgia por especialidade médica
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SERVIÇO DE ENFERMAGEM
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Serviço de Urgências Especializadas (SUE) Número de atendimentos no ano de 2021
SUS:11.312
Particulares: 1.662

-

Plasc: 36.908

ASSISTENCIAL
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Total:58.826

Convênios: 8.944

Cirurgias por especialidade
Índice com leve aumento devido à retomada do fluxo de cirurgias eletivas.
Indicadores Dep. Toco-ginecologia mantendo vocação do hospital de ser referência em
gestação de alto risco e da ampliação do Programa Natureza Perfeita.

Pontos Fortes
Ações visando controle da COVID-19.
Redimensionamento de quadro no CTI Geral visando
reestruturação financeira.
Reabertura do CTI 5º andar como clínico e cirúrgico.

Encaminhado ao Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG) listagem
com nome, endereço e documentação de todos os funcionários do hospital, para que seja liberado o
certificado de Responsabilidade Técnica do Departamento de Enfermagem.
Acompanha fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem sempre que necessário.
Participação em diversas reuniões e nas comissões e comitês. Também manutenção das normas
Hospital Amigo da Criança e do Projeto Assistencial para todos os setores abertos com um enfermeiro exclusivo para área administrativa visando uma assistência de qualidade. O departamento
também participou da Jornada Médica da SCMJF e forneceu dados estatísticos para o PROHOSP.
Manteve ainda o trabalho do Time de Resposta Rápida.
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Realizamos treinamento com incentivo a

responsável pelo contrato do Serviço de

toda equipe buscando não só Acreditação,

Consultoria do Instituto Israelita Albert Eins-

mas, principalmente, a qualidade do serviço,

tein com a Santa Casa que tem o objetivo de

segurança do paciente e do profissional de

caracterizar o Cenário Institucional em

saúde.

relação à Governança Clínica.

Realocamos todas as funcionárias gestan-

Mantivemos o Serviço de Classificação de

tes cumprindo assim a LEI Nº 13.287, DE 11

Paciente /Projeto Manchester com enfermei-

DE MAIO DE 2016, Art. 1o A Consolidação

ro 24h. E apoiamos a criação do novo CTI no

das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo

5º andar, com capacidade de 20 leitos.

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,

Gerenciamos ainda o serviço de qualidade

passa a vigorar acrescida do seguinte

dos setores.

Art. 394-A.
Analisamos os indicadores e os lançamos
no MV Sistema Estratégico, participamos
efetivamente das auditorias para Acreditação
Hospitalar ONA e ISO. O setor também é

RELATÓRIO 2021

Coordenação de Enfermagem

As coordenações participam da revisão e

Promovem treinamento dos enfermeiros

manutenção da sistematização da assistên-

admitidos para avaliação do Treinamento

cia padronizando os procedimentos;

Básico Introdutório (TBI);

Realizam acompanhamento da qualidade
da assistência;

Analisam o lançamento dos indicadores
com os enfermeiros; orientam e auxiliam os

Proporcionam condições de trabalho com-

enfermeiros na elaboração do orçamento por

patíveis com a assistência de enfermagem;

setor para previsão de custos do próximo

Participam das reuniões do Departamento

ano;

de Enfermagem e com a equipe de enferma-

Acompanham a Classificação de Pacientes

gem dos setores de nossa responsabilidade;

(Escala de Braden, TISS 28, Classificação de

Acompanham as auditorias internas e

risco UTI neonatal e Risco de Queda) de

externas (ONA e ISO 9001);

todos os setores;

Orientam, supervisionam e auxiliam os

Participam das discussões das linhas de

enfermeiros quanto ao processo de gestão das

cuidados materno-infantil e iniciaram o projeto

unidades;

piloto de checagem eletrônica nas Unidades

Supervisionam o cumprimento do Manual
de Normas e Rotinas;
Participam das reuniões multidisciplinares
das UPI's e CTI's;
Integram comissões e comitês; participam
das reuniões de aperfeiçoamento e melhorias das rotinas do Centro Cirúrgico 14º andar
e da Central de Esterilização;

de Prática Integrada.
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SERVIÇO DE APOIO AO
ALEITAMENTO MATERNO - SAAM
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O setor desenvolve diversas ações para assistência à saúde de qualidade e em promoção,
proteção, incentivo e apoio ao aleitamento materno, buscando o comprometimento e conservação das normas exigidas e com os critérios preconizados em um Hospital Amigo da Criança.

RELATÓRIO 2021

Atividades Realizadas
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Orientações sobre aleitamento materno e cuidados com o bebê às gestantes e puérperas
internadas na maternidade. O contato permanece no pós-alta via telefone e/ou mensagem.
Também realizamos trabalho educativo e de abordagem junto às doadoras que procuram o Posto
de Coleta, educando sobre a coleta domiciliar e a doação do leite materno para o Banco de Leite
Humano de Juiz de Fora.
Ao longo do ano foram realizados treinamentos internos sobre aleitamento materno para
residentes, enfermeiras da Obstetrícia e da Neonatologia e equipe do Centro Cirúrgico.
Curso “Promovendo e incentivando a

Live “Começando uma vida”: a live foi

amamentação em um Hospital Amigo da

uma mesa redonda sobre a gestação e

Criança (Curso 20 horas) para profissionais da

cuidados com o recém-nascido com as

Santa Casa de Juiz de Fora e do Hospital João

Médicas Pediatras, Dra. Maria Zélia Tava-

Penido.

res Moreira e Dra. Mariângela Duarte,

Treinamento do Método Canguru: para
equipe da Neonatologia, realizado em
28/07/2021, voltado para as práticas do
manejo do Método Canguru na Unidade de
Neonatologia, com a participação de 20
colaboradoras da Enfermagem.
Programa

Natureza

Médicas Obstetras e Ginecologistas, Dra.
Regina Maria de Oliveira e Dra. Rosely
Bianco.
Semana Mundial da Amamentação
2021/ Agosto Dourado: durante o mês de
agosto, em especial entre os dias 02 a 06,

Perfeita/Projeto

atividades que envolveram toda a equipe,

Parto Adequado Plasc: a médica coorde-

decoração do 10º andar e entrega de lem-

nadora do SAAM, Dra. Maria Zélia Tavares

brança para mães hospitalizadas e de

Moreira falou sobre aleitamento materno em

camisas promocionais para a equipe.

reuniões do Programa Natureza Perfeita, do
Plasc.
Comemoração dos 40 anos da NBCAL: para marcar os 40 anos da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras (NBCAL), a equipe do SAAM promoveu ações e a live “Todos somos protetores do aleitamento
materno”, no Youtube da Santa Casa.

Foto feita antes da pandemia
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CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO –
CME

A Central de Material Esterilizado – CME é o setor responsável pela limpeza, desinfecção e esterilização dos materiais, instrumentos ou instrumentais de uso na assistência à saúde, conservando-os
isentos de vírus e/ou bactérias até a sua utilização pelas equipes médicas ou multidisciplinares da
área clínico-assistencial.
A tabela demonstra o número de materiais esterilizados, separados
por equipamentos, ao longo dos meses.

28

Conforme análise do quadro acima, que
mostra o desempenho dos indicadores da
CME no ano de 2021, podemos observar
que o único indicador que teve um desempenho negativo foi o de “Produtividade do
Trabalhador” que é calculado com base no
total de produção pelo total de colaboradores
ativos. Devido ao cenário do ano de 2021,
com a pandemia no auge, tivemos uma
grande redução da quantidade de procedi-

Pontos Fortes
Iniciada a implantação de rastreabilidade
com empresa terceirizada;
A Santa Casa possui uma CME Externa,
localizada próximo ao Ambulatório SUS. Este
espaço é dedicado aos materiais de oxigenoterapia: as unidades de internação entregam
o material usado, que é encaminhado a uma
empresa terceirizada para esterilização. Esta
empresa devolve o material, que permanece
na CME Externa para ser retirado e utilizado
pelas unidades de internação da Santa Casa.
A centralização dos materiais de oxigenoterapia na CME Externa permite maior controle
de uso, de custos para esterilização e de
manutenção e necessidade de reposição.

ASSISTENCIAL
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mentos cirúrgicos e também um afastamento de colaboradores infectados e/ou com
suspeita, tendo muitos atestados médicos
devido a ter que garantir a segurança dos
profissionais com a contaminação e cuidados médicos. Esses fatos influenciaram
negativamente neste indicador, uma vez que
ocorreu uma grande redução na quantidade
de materiais para preparo na CME.
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UNIDADES DE PRÁTICA INTEGRADA (UPI’s)
UPI de Cirurgia Geral
Internação em 2021:240

O setor possui 15 leitos e presta assistência multidisciplinar especializada em pacientes em pré e
pós-operatório de cirurgia geral. A equipe é multidisciplinar composta por cirurgiões gerais, enfermeiros,
fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, psicólogo, serviço de nutrição, assistente social, auxiliar
administrativo e auxiliar de limpeza.
Adesão às rotinas estabelecidas pelo
SCIH: indicador com bom desempenho,

obteve a meta de 100% de adesão atingida em oito meses do ano. Toda equipe é
treinada, orientada e supervisionada
quanto ao cumprimento das rotinas de
prevenção de infecção hospitalar.

Adesão ao plano de segurança do
paciente: indicador com bom desempe-

nho, com meta de 100% de adesão atingida em nove meses do ano. Atribuímos
esse bom resultado ao empenho das
equipes de enfermagem no cumprimento
dos protocolos relacionados a segurança
do paciente.

Como pontos
fortes, destacamos:
Taxa de infecção hospitalar:

obtivemos baixo índice de infecção
hospitalar no período, justificado pelo
cuidado e cumprimento das rotinas e
protocolos do SCIH.

A equipe multidisciplinar atuante; a
disponibilidade dos médicos residentes
durante 24h, a implantação do projeto-piloto de checagem eletrônica à beira
leito e a aquisição de um carrinho de
medicamentos com suporte para tablet
para execução da checagem eletrônica.
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UPI de Medicina Interna
Internação em 2021: 210

O setor tem 24 leitos e presta assistência multidisciplinar especializada em pacientes clínicos das
seguintes especialidades: neurologia, cardiologia, pneumologia, gastroenterologia e nefrologia.

Adesão às rotinas estabelecidas pelo
SCIH: indicador teve meta de 100% de
adesão atingida em 11 meses do ano.

Adesão ao plano de segurança do
paciente: indicador com meta de 100% de
adesão atingida em 10 meses do ano.

Como pontos fortes, destacamos:
Como pontos fortes do setor em 2021, o
comprometimento da equipe de enfermagem,
realizando com seriedade os protocolos e
rotinas institucionais; a aquisição oxímetros
para o setor; aquisição de mobiliários: camas

elétricas, carrinho de medicação, maca e carrinho de medicação com suporte para tablet; o
projeto- piloto de checagem eletrônico à beira
leito e pintura de duas enfermarias da unidade.

UPI de Ortopedia
Internação em 2021: 449

O setor possui 16 leitos e presta assistência multidisciplinar especializada em
pacientes clínicos e cirúrgicos da especialidade de ortopedia;
Adesão às rotinas estabelecidas pelo SCIH:

este indicador teve a meta de 100% de adesão
atingida em nove meses do ano.

Taxa de Infecção hospitalar:

o setor teve meta atingida em onze meses do
ano de 2021, e em nove deles com taxa zero.
Toda equipe de enfermagem executa os
cuidados e assistência de enfermagem seguindo rigorosamente os protocolos da SCIH,
desta forma observamos os impactos positivos
do comprometimento de toda equipe do setor.
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Como pontos fortes, destacamos:
A equipe multidisciplinar atuante, com boa
interação entre os profissionais, sendo realizadas reuniões multidisciplinares semanais,
com discussões de casos refletindo positivamente no cuidado ao paciente; a pintura da
enfermaria masculina; a implantação do

projeto-piloto de checagem eletrônica à
beira leito, trazendo benefício ao cuidado e
segurança do paciente; e a aquisição de
tablet e carrinho de medicação com suporte
para a execução dachecagem eletrônica à
beira leito.

UPI Transplantes
O setor possui 10 leitos e presta assistência multidisciplinar especializada em pacientes em pré e pós-operatório de transplante
renal e hepático e em pacientes clínicos
transplantados.
Em 2021, foram realizados 150 transplantes
Adesão ao Plano de Segurança do
Paciente: indicador com ótimo desempenho, atingindo a meta de 100% de
adesão em todos os meses do ano.

de rins na Santa Casa JF, sendo 26 de
doador vivo e 124 de doador falecido. Este
é o maior número anual de transplantes
renais desde 2017. A idade média dos
pacientes transplantados é de 49 anos e
58,4% são do sexo masculino.
Adesão às rotinas estabelecidas pelo
SCIH: indicador com bom desempenho,
tendo meta de 100% de adesão atingida
em oito meses do ano.

Como pontos fortes, destacamos:
A equipe multidisciplinar, médicos coordenador e médicos da equipe atuantes na
unidade; a instalação de ponto de hemodiálise na unidade trouxe grande benefício aos
pacientes, já que este procedimento é realizado em grande parte dos pacientes internados
no setor, principalmente nos pós-operatórios.
Também o projeto piloto de checagem
eletrônica à beira leito; a aquisição de carrinho de medicações com suporte para tablet.
A coleta de exame PCR para COVID antes
da admissão dos pacientes na unidade e

baixa taxa de óbito de pacientes transplantados.
De acordo com dados da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de
Órgãos), a Santa Casa de Juiz de Fora é o
hospital que mais transplanta rins em
Minas Gerais e ocupa o sexto lugar no
Brasil entre as unidades transplantadores.
Índice que foi alcançado mesmo diante
das adversidades encontradas durante a
pandemia.
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SERVIÇO DE APOIO E DIAGNÓSTICOS
TERAPÊUTICOS (SADT)
O Serviço de Apoio e Diagnóstico e Tera-

Os resultados de exames laboratoriais e

pêutico (SADT) da Santa Casa de Misericór-

de imagem ficam disponíveis no site da

dia de Juiz de Fora tem como foco principal

Santa Casa e do Plasc, de forma que o clien-

auxiliar na gestão dos setores definindo

te pode visualizar seus exames online.

metas e indicadores para o melhor desempenho da qualidade dos serviços prestados
aos nossos clientes. Além de realizar o
acompanhamento dos serviços próprios de
apoio da Instituição: Laboratório de Análises
Clínicas,

Laboratório

de

Imunologia,

Radiologia, Ultrassonografia, Neurofisiologia
Clínica e Unidade Transfusional. Atuando
em parceria com os serviços terceirizados
para garantir a confiabilidade dos resultados
dos procedimentos realizados na Santa
Casa.

O Laboratório de Análises Clínicas é
equipado com um parque tecnológico de alta
precisão atendendo a todas as especialidades. Além do nosso atendimento na Matriz
(Av. Rio Branco), contamos com o atendimento dos postos de coleta em Benfica, na
Rua Espírito Santo e na Rua São João.
Ponto de destaque no time do Laboratório
é a participação nas reuniões das UPI de
Cirurgia, UPI Ortopedia, UPI Transplante,
UPI de Clínica, CTI Clínico, CTI Infantil, CTI
Cirúrgico, Unidade Coronariana e CTI 5º
Andar, para discussão de casos focando na
melhoria contínua.

ASSISTENCIAL
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A Unidade Transfusional representa o Hemominas dentro da Santa Casa e é responsável
pelas transfusões internas. O maior foco são as cirurgias cardíacas que trabalhamos em parceria com os Anestesistas com a conscientização da utilização dos hemocomponentes, evitando
perda. Contamos com um setor próprio de Captação de Doadores de Sangue, focando na
conscientização dos nossos clientes em doar para reposição dos hemocomponentes ofertados
para a instituição.

Atendimentos realizados em 2021
SUS:2515

Plasc:949

Convênios: 267

Particulares:13

Total: 3744

No setor de Neurofisiologia Clínica o paciente tem um atendimento priorizado onde passa
por uma avaliação diferenciada, com uma anamnese citando o seu histórico, o que remete a
interação entre o cliente e o médico, fornecendo laudos bem elaborados.
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O setor de Radiologia possui equipamentos de captura da imagem digital, disponibilizando-a
para a tomada de decisão do corpo clínico. Completamos um ano utilizando a metodologia digital com um percentual de 95% de adesão de envio das imagens para o PACs. A qualidade dos
serviços prestados é evidenciada na satisfação dos clientes interno e externo, com índice
de satisfação do Cliente Externo de 99,48%.
Em 2021 aumentamos em 65% o número de exames de Raio-X, com uma redução de 11%
nos custos e uma queda em média de 85% de impressão de películas, comparando com 2020.

No último ano investimos em melhorias:
A aquisição de três equipamentos móveis de
Raio x, com isso, atendemos de forma mais
rápida e eficiente os pedidos de exames nos
leitos e nas unidades fechadas. Agora, além de
um equipamento de fácil mobilidade aos andares, a modalidade DR permite o envio das imagens para o PACS imediatamente após o
exame realizado no leito.
Aquisição de um equipamento de ultrassom
com tecnologia moderna, fornecendo todos os
dados necessários para as demandas obstétricas
mais complexas.

Implantação do fluxo de contato via celular
corporativo (técnico de RX e enfermagem)
para atender as demandas de exames da
Emergência após as 20h. O atendimento ficou
mais rápido e eficiente por esse meio de
comunicação.
Entrega do Protocolo de resultado de
exames durante a alta hospitalar do paciente
internado. Em parceria com a hotelaria disponibilizamos o protocolo com a senha para
acesso virtual dos resultados de exames de
imagem realizados durante a internação.
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LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA

Desde 2014, o Laboratório de Imunologia

recebidos de cada genitor caracterizam a

de Transplantes da Santa Casa de Miseri-

tipificação HLA de um indivíduo e, atualmen-

córdia de Juiz de Fora é uma referência e

te, são conhecidas mais de 6.500 diferentes

um dos elos mais importantes no fluxo cap-

moléculas.

tação-doação de órgãos, além de oferecer

A Histocompatibilidade consiste em deter-

serviços próprios com a finalidade de

minar e comparar o HLA do par doador-re-

garantir maior agilidade nos processos.

ceptor e, consequentemente, para que um

A partir de 2016, o laboratório foi creden-

transplante, em especial o de medula óssea,

ciado para realizar o exame de tipagem

aconteça, faz-se imprescindível que haja o

HLA, sendo o único na cidade e região que

máximo de compatibilidade HLA entre

realiza o exame pelo SUS.

doador e receptor. O laboratório determina o

O HLA é um dos principais determinantes

tipo de HLA de cada indivíduo e a compatibi-

da histocompatibilidade em transplantes,

lidade representa o número de moléculas

sendo seus genes herdados dos progenito-

que dois indivíduos têm em comum.

res. A expressão simultânea dos genes HLA
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Média do ano foi de 11 dias em uma meta de 15 dias para liberação do resultado.
Conseguimos atingir a meta em quase todos os meses do ano ficando somente janeiro,
março e setembro acima de 15 dias.

Satisfação do Cliente Externo
Nossa média de janeiro a julho foi de 4,77, sendo que a meta era 4,88. Durante esse
período a pesquisa de satisfação era feita em uma metodologia que não estava sendo
eficiente.

A partir de agosto, a metodologia mudou e a meta passou para 90. Nossa

média foi de 98,22, mostrando que de fato precisávamos melhorar a forma de avaliação.

Pontos fortes
Referência regional em Laboratório de
Histocompatibilidade;
Aumento na demanda de Prova Cruzada
Virtual;
Atualização nos procedimentos SUS:
O Valor pago e metodologia para realização dos exames de painel e Tipificação HLA;
Autorização do projeto de implantação da
metodologia de sequenciamento de nova
geração para atender à demanda de tipifica-

ção HLA para o Transplante de Células
Tronco Hematopoiéticas Aparentado e
Não Aparentado (REDOME);
Início do projeto de validação da tipificação
HLA para doador falecido com Bomba de
Vácuo;
Aceitação de dois trabalhos no Congresso
da ABTO.

37
26
ASSISTENCIAL

RELATÓRIO 2021

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
O nutricionista hospitalar exerce um papel de

suma importância, pois cuida da alimentação,

de cada um de acordo com as recomendações
dos médicos e/ou profissionais assistenciais.

do processo de produção de alimentos (prepa-

Uma Unidade de Alimentação e Nutrição –

ro, higiene e distribuição), elaboração de cardá-

UAN desempenha atividades relacionadas à

pios e atendimento aos pacientes – com monito-

alimentação e nutrição, como o fornecimento de

ramento do estado nutricional - e cuidado

refeições, tendo como objetivo fornecer uma

personalizado multidisciplinar.

dieta equilibrada e adequada ao comensal

Através da nutrição clínica, o Setor trabalha

(consumidor em alimentação coletiva).

de modo a atender às necessidades nutricionais

O serviço de Alimentação e Nutrição
produz

em

média

1.500

refeições/dia,

atende em torno de 50 pacientes-dia em
terapia nutricional e conta com um sistema
de cardápios que permite informações completas de composição de nutrientes e custo.
O lactário funciona 24 horas por dia, sendo o
único na região que recebe e distribui o leite
humano da puérpera para o próprio filho
(outras instituições fornecem somente leite
pasteurizado). Todo o processo de rastreabilidade do leite humano é realizado: da
ordenha ao fornecimento ao recém-nascido.

Hoje a Santa Casa é a instituição mais
cobiçada para realização de estágios do
curso de Nutrição.
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HEMODINÂMICA
O Serviço de Hemodinâmica da Santa
Casa de Misericórdia de Juiz de Fora foi
pioneiro em Minas Gerais, em 1978. Nesse
tempo, superou dificuldades, sempre ciente
da sua responsabilidade em ofertar os maiores avanços na área e, hoje proporciona aos
pacientes do SUS, convênios e particulares
uma das infraestruturas mais completas e
sofisticadas do país, contando com equipamentos de última geração que apresentam,
com rapidez e precisão, em 2D e 3D, imagens totalmente digitalizadas e de alta resolução, fundamentais tanto em procedimentos cardíacos quanto em vasculares, além
de grande agilidade, essencial na redução
do “tempo porta-balão”.
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DESENVOLVIMENTO HUMANO

O Setor de Desenvolvimento Humano é uma
área de destaque devido à complexidade de seus
processos. Em decorrência dos avanços tecnológicos, diversas mudanças tornaram as automatizações de suas atividades imprescindíveis. Destarte,
investir e valorizar esse setor é primordial para
mantê-lo em competitividade no âmbito institucional.
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A seguir, é exibida uma coletânea de gráficos
quantitativos e comparativos referentes às atividades
do setor ano de 2021.
A situação em dezembro de 2021 é 2406
empregos diretos e 06 estagiários nas mais
diversas áreas do conhecimento.
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MEIO AMBIENTE

MEIO AMBIENTE
também

é́

SAÚDE

Atividades diárias:
Recolhimento de material reciclável e segregação deste de acordo com a especificação;
Controle de entrega de recicláveis e acompanhamento da saída para pesagem e venda;
Recolhimento diário dos resíduos recicláveis no setor de farmácia do 6º andar;
Acompanhamento na jardinagem no entorno da instituição, área do PRAD e mata, estabelecendo as prioridades de acordo com estação do ano bem como manutenção das espécie
nativas existentes para atendimento ao PRAD, registrando em planilha;
Recebimento e encaminhamento para tratamento dos resíduos dos grupos A1, B e E;
Recebimento da movimentação de equipamentos de osmoses e encaminhamento para
SCIH com laudos de potabilidade anexados;
Emissão de manifesto em site para atendimento às normas;
Visita técnica em abrigo final de resíduos e pátio interno registrando em planilha e
readequando material para reciclagem.

Atividades semanais:
Participação de reuniões;
Monitoramento de área externa para prevenção e combate a focos de mosquito, avaliando
calhas, ralos, telhados, lajes etc. e envio de ordens de serviços, se necessário;
Avaliação de andamentos das ações que envolve o setor bem como relatos de não conformidades em sistema interno.
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Atividades mensais:
Acompanhamento na coleta de amostras da água potável e purificada de acordo com
cronograma setorial, publicação dos laudos após avaliação da Consultoria Ambiental e
validação do SCIH e setores assistenciais;
Acompanhamento na coleta de amostras de água em sistema gerador de vapor;
Recebimento e publicação de laudos de amostras de água purificada para hemodiálise
recebidas das empresas contratadas terceiras;
Alimentação de sistemas estratégicos atualizando dados para consulta e ou controle;
Publicação de cronogramas atualizados das atividades do setor.

Atividades trimestrais:
Reunião de Melhoria de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, preparação
de ata e publicação no sistema de gestão;
Preparo de aceiros, adubação, controle das espécies no entorno da mata e área do
PRAD para atendimento a condicionante.

Atividades quadrimestrais:
Reunião de Monitoramento da Qualidade da água do Sistema Gerador de Vapor, preparação de ata e publicação em sistema;
Acompanhamento na coleta de amostras de efluentes, para laudos de caracterização do
efluente sanitário bruto, apresentação do laudo para a Consultoria Ambiental e publicação deste no sistema de gestão, bem como para Consultoria Ambiental protocolar em
órgão público e validar na Secretaria de Meio Ambiente para atendimento de condicionante.

Atividades semestrais:
Acompanhamento na coleta de amostras da qualidade do ar em ambientes climatizados (setores críticos) de acordo com cronograma, avaliação dos resultados, dos setores interessados e publicação de laudo para os setores interessados para atendimento

RELATÓRIO 2019
2021

Apresentação de documentos para a Consultoria Ambiental para atualizar dados
de planilhas mensais de controle de geração e disposição dos resíduos sólidos
gerados, bem como para protocolar em órgão público e validar na Secretaria de
Meio Ambiente para atendimento de condicionante;
Levantamento de Fauna da área do PRAD para atendimento a condicionante
para a Consultoria Ambiental protocolar em órgão público e validar na Secretaria
de Meio Ambiente para atendimento de condicionante;

Atividades anuais:
Acompanhamento na coleta de amostras da qualidade do ar do Sistema Gerador
de Vapor, publicação do laudo no sistema de gestão e encaminhar para a Consultoria Ambiental validar na Secretaria de Sustentabilidade e Meio Ambiente
para atendimento de condicionante;
Acompanhamento do PGRSS simplificados dos postos de Coleta e Laboratório de
Imunologia para a Consultoria Ambiental validar na Secretaria de Sustentabilidade
de Meio Ambiente para emissão do Certificado de conformidade Ambiental pela
Consultoria Ambiental;
Treinamentos on line de PGRSS sistêmico para 944 colaboradores.
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SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT
O SESMT é subdividido em 2 setores: a
Segurança do Trabalho e a Medicina do Traba-
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ao trabalho, redução do absenteísmo e ações
de valorização à qualidade de vida.

lho, sendo responsáveis por promover e preser-

Atentar-se às regras gerais de segurança e

var a saúde, assim como proteger a integridade

higiene orientadas pelo SESMT é imprescindí-

física dos colaboradores no seu local de trabalho.

vel, bem como a utilização obrigatória de todo

As atividades desenvolvidas pelos setores no

os equipamentos de proteção individual (EPI’s)

âmbito hospitalar têm como foco principal a

para a execução do trabalho.

prevenção de acidentes e doenças relacionadas
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Durante o ano de 2021 o SESMT realizou ações para
o bem-estar de todos os colaboradores como descrito abaixo:
Perfil epidemiológico: tem como objetivo
investigar as doenças que mais acometem a
instituição, sua frequência e causa. O perfil epidemiológico foi traçado através de formulário do
google forms onde foram coletados dados dos
colaboradores e assim desenvolver ações com
base nas principais patologias que acometem os
profissionais;
Campanha de vacinação contra a COVID-19:
foi aplicada em janeiro e fevereiro de 2021 as primeiras e segundas doses, a vacina contra o coronavírus
(SARS-COV-2) em parceria com a Prefeitura de
Juiz de Fora;
Acompanhamento de afastamento pelo INSS:
controlar e acompanhar os colaboradores afastados
pela Previdência Social, mantendo contato com o
funcionário para atualização da situação do
benefício;
Acompanhamento da saúde dos funcionários suspeitos de COVID-19: realizamos, durante
todo o ano, o acompanhamento dos colaboradores
contactantes ou com suspeita de coronavírus,
através de coletas e atendimento individualizado e
humanizado;

Projeto Yoga na Santa: foi criado com o objetivo de levar aos colaboradores um momento para
trabalhar o relaxamento do corpo e mente.
O programa foi realizado em meio à pandemia
seguindo todos os protocolos de distanciamento
social;
Acompanhamento das funcionárias gestantes e lactantes: a comunicação da gestação é feita
diretamente na Medicina do Trabalho juntamente
com o exame de sangue, acrescenta-se na planilha
com informações pessoais. E, por fim, recebem
orientações quanto ao afastamento do trabalho;
Acompanhamento de acidentes de trabalho
com material biológico: fazemos o monitoramento
e andamento dos exames do colaborador durante
todo o processo do acidente até a consulta com o
Médico do Trabalho, prestando atendimento individualizado para o seu bem-estar;
SIPAT: realizada com a Semana da Qualidade
com atividades interativas e na sexta feira foi feita
gincana com as equipes. Foram abordados conhecimentos gerais sobre saúde e segurança do trabalho.

M
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ARQUITETURA E ENGENHARIA

Obras realizadas e inauguradas
Ampliação Espaço Clínico:
Desenvolvimento do projeto e execução da
obra da ampliação do Espaço Clínico no 1°, 2° e
3° pavimentos com a criação de dezoito consultórios e dos ambientes de apoio necessários.
Além de uma Sala de Telemedicina e uma
Recepção/ Espera, que priorizou o conforto dos
pacientes e usuários.
Os novos ambientes e instalações foram
interligados às estruturas existentes pelas
circulações principais dos três pavimentos.
O projeto contemplou também as vias, calçadas e paisagismo de todo entorno da edificação.

Obra da ampliação do Espaço Clínico no
1°, 2° e 3° pavimentos com a criação de
dezoito consultórios e dos ambientes
de apoio necessários.
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Reforma da sede administrativa do Plasc
Desenvolvimento do projeto e execução da
obra de reforma da casa localizada na Avenida
Barão do Rio Branco, n° 3.545 do Plasc,
sede administrativa.
A reforma contemplou os dois pavimentos
com remodelação das divisões internas,

modernização das instalações e revestimentos e novos mobiliários.
Os ambientes modernizados e os novos
layouts mais funcionais otimizaram os fluxos e
geraram mais conforto para os colaboradores
e usuários em geral.
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Reforma Clínica Meu Médico
Desenvolvimento do projeto e execução da
obra de reforma da casa alugada para implantação da Clínica Meu Médico, localizada na rua
Doutor José Cesário, n° 57, no Alto dos
Passos.
A reforma contemplou os dois pavimentos
da casa com intervenções de adequações das
instalações existentes para implantação dos
consultórios de atendimento e ambientes de
apoio, de acordo com as necessidades da
clínica e atendimento às normas da Vigilância
Sanitária vigentes.

Os novos mobiliários, cores e decoração
objetivaram a criação de espaços
funcionais e humanizados.
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Reforma e ampliação da Presidência
Desenvolvimento do projeto e execução da
obra de reforma e ampliação da Presidência.
A reforma contemplou a atualização dos
revestimentos e instalações das circulações
e instalações sanitárias e a ampliação da

recepção, sala de reunião, sala do presidente e sala do vice-presidente.
Os novos espaços ficaram mais funcionais,
fluidos e modernos.

Os novos espaços ficaram mais
funcionais, fluidos e modernos.
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SEGURANÇA CORPORATIVA
A Santa Casa, através do setor de

Segurança Corporativa, iniciou em
2021 a implementação da Assinatura
com Certificação Digital, recurso que
reforça a segurança, troca de informações, agilidade de processos e a comunicação em ambientes virtuais. Até o
final do ano foram feitas 1.120 certificações digitais.
A Assinatura com Certificação Digital vai levar a
Santa Casa de Juiz de Fora para um novo patamar de tecnologia, possibilitando a transmissão de informações importantes para o processo de faturamento em real time, dando certificação de qualidade e garantias jurídicas.
No ano de 2021, buscamos treinar as equipes de forma a acentuar a habilidade no tratamento às
ocorrências envolvendo evasões no hospital, isso se demonstra nas 32 tentativas de evasão que
foram frustradas pela equipe do setor.

TIPOS DE ATENDIMENTOS - CONTROLE DE SINISTROS
TOTAL SINISTROS ANO 2021

Tentativa de Evasão

189

32

Atrito Verbal Evasão de Paciente Furto
46

5

13

A aquisição de novas câmeras, que atualmente promovem o patrulhamento da área perimetral da
Santa Casa foi um grande avanço para auxiliar a melhor tomada de decisões, bem como na segurança
externa.
O atendimento em telecomunicações, que envolve redes de telefone, internet e câmera é responsabilidade da Segurança Corporativa, que recebe as demandas através de Ordens de Serviço, via sistema
MV. Esse trabalho, feito com mão de obra própria, significa uma redução nos custos de aproximadamente
33%. Em 2021, foram atendidas mais de 700 demandas, separadas da seguinte forma:

ORDENS DE SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES
TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO

Reparo de Telefone

Atendimento Redes

Reparo/Solic. de Câmeras

776

439

246

25
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MANUTENÇÃO
Há uma forte relação entre a estrutura física

acompanhamento dos processos assistenciais.

hospitalar e a segurança do paciente, ou seja, o

A manutenção hospitalar é imprescindível

ambiente pode contribuir para o aumento das

para a estratégia, harmonia e, sobretudo, plane-

taxas de infecção, danos por queda, recuperação

jamento.

lenta do paciente, entre outros eventos adversos.

O Serviço de Manutenção da Santa Casa de

A ACREDITAÇÃO ONA certifica a existência

Misericórdia de Juiz de Fora utiliza indicadores

de processos que visam garantir a segurança do

que medem seu desempenho durante o ano,

paciente. Diz respeito também, aos aspectos

conforme abaixo:

estruturais, seja na execução e/ou como no

CMG - adesão ao cronograma de manutenção
preventiva de equipamentos:
Meta: 100 %. Média: 52,21%.
Indicador abaixo da meta, mas apresentando aumento
gradativo ao decorrer do ano.nas principais
patologias que acometem os profissionais;
Adesão ao cronograma de inspeção predial:
Meta 100%. Média: 90,00%.
Redução do quadro de colaboradores por afastamentos contribuiu para não totalidade do indicador durante
o ano.

CMG - ordens de serviço pendentes
Meta:25% Média: 7,75%.
Diversos fatores, entre eles soluções alternativas para
falta de material ou mão de obra específica ajudaram
na diminuição das O.S. pendentes
CMG - percentual de atendimento o.s
Meta:75% Média: 92,24%
Mesmo com as dificuldades encontradas de falta de
material e mão de obra, as áreas de planejamento,
supervisão e operacional agindo conforme previsto
em nossos procedimentos foram suficientes para
manter o indicador acima da meta.

CMG- ordens de serviço executadas no prazo:
Meta: 50% Média: 62,86%
As áreas de planejamento, supervisão e operacional
agiram conforme previsto em nossos procedimentos
e foram suficientes para manter o indicador acima da
meta.
Mesmo com as dificuldades encontradas no mercado, as áreas de planejamento, supervisão e operacional, agindo conforme previsto em nossos procedimentos, foram suficientes para
manter o indicador acima da meta.
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No ano de 2021 tivemos um total de 10.600 O.S’s
solicitadas e 9.957 concluídas. Dentre os serviços
do setor temos distribuídos :

Hidráulica – 2.488

Gases – 473

Marcenaria – 1.550

Eletrônica – 455

Elétrica – 1.314

Vidros / persianas – 411

Mecânica – 1.266

Pintura – 266

Refrigeração – 710

Alvenaria – 253

Dispenser – 598

Elevador – 80

O.S cancelada/ incorreta – 520
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HOTELARIA
Em 2021, duas importantes ações da Hotelaria da Santa
Casa de Juiz de Fora otimizaram processos. Uma delas é a
utilização de um novo sistema de liberação de leitos, via
aplicativo de celular (app).
A partir de agora não é mais necessária a utilização de
computador ou ramal fixo para liberação dos leitos no sistema,
após o registro de alta hospitalar, tudo é feito pelo app, desenvolvido pela MV Saúde e implantado pelas equipes de
Hotelaria e Tecnologia da Informação (T.I.).

Outra tecnologia que foi implementada é o
rastreamento do enxoval através de chip, de
forma que roupas de cama e de banho podem
ser localizadas em qualquer lugar que estiverem
no hospital em tempo real. Isso facilita o controle
de distribuição, consumo e estoque das peças,
identificação de não-circulação do enxoval,
controle de evasão, além de estatísticas de
consumo por setor.

Dentro dos principais indicadores
da Hotelaria em 2021, temos:
Tempo médio de liberação de leitos – convênios: 1h33min
Resultado acima da meta proposta de 1h30.
Tempo médio de liberação de leitos – SUS: 1h36 min
Resultado positivo, pois está abaixo da meta proposta de 1h50 min.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A atuação do setor de Tecnologia da Informação (T.I.) da
Santa Casa e Plasc permitiu a implantação de diversas melhorias
nos setores, com destaque para:

Implantação do Sistema PACS/RIS
Imagens e Laudos integrados ao
Prontuário do Paciente;

Implantação de processo sistematizado para registro de atendimento
(protocolo ANS);

Aplicativo para beneficiários Plasc
realizarem agendamento de consultas.

Implementação do detalhamento de
coparticipação nos boletos de cobranças
Plasc;

Migração do módulo contas médicas para nova plataforma HTML5;
Implantação
telemedicina;

de

sistema

para

Implantação de sistema de chat
integrado ao Whatsapp para atendimento aos beneficiários do Plasc;

Implementação de ferramenta para
gerenciamento de senhas compartilhadas;
Implementação de ferramenta para
auxílio ao suporte ao cliente (Base de
conhecimento);
Implantação do Active Directory,
um serviço que garante mais segurança de dados e rastreabilidade de
acessos.
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ENGENHARIA CLÍNICA
No ano de 2021 fizemos 3.255 manutenções preventivas e 2.685 calibrações.
Taxa disponibilidade autoclave
Tivemos neste ano 62 ordens de serviço corretivas e 108 manutenções preventivas para as autoclaves, considerando as 4 unidades em funcionamento.

2.685
3.255

Manutenções
preventivas

Calibrações
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Pontos fortes (melhorias implementadas, novos projetos
desenvolvidos, aquisições, mudanças de procedimentos)

Criação da sala de metrologia, onde são
realizadas todas as manutenções preventivas,
calibração e segurança elétrica;
Implantação dos requisitos para atender à
norma IEC 17025:2017, ação contínua de
melhoria no setor;
Ampliação dos pontos de ar comprimido e
oxigênio para atender às demandas de
testes nos equipamentos do setor;

Finalização do processo de implantação
da execução de manutenção preventiva no
sistema SLA em tempo real;
Elaboração de procedimento de manu tenção preventiva para todos os equipamen tos, sendo eles de fácil entendimento entreos técnicos que executam.
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO - NES

Iniciamos o ano de 2021 com todo o planejamento e execução dos treinamentos em dia,
conforme programado no Levantamento de
Necessidade de Treinamento (LNT).
Em parceria com a ASCOM foram realizadas gravação e edição de vídeos de treinamentos sistêmicos e do Programa de Desenvolvimento das Lideranças (PDL). Os vídeos
tiveram uma repercussão positiva diante do
quadro vivenciado no momento (pandemia).
Com a nova proposta de treinamentos, via
vídeos, houve um aumento expressivo na
adesão, principalmente dos treinamentos
sistêmicos.
Outro ponto que destacamos durante o ano
de 2021 foi o amadurecimento das equipes
assistenciais e a melhoria no comprometimento
no que se refere às capacitações/treinamentos.
Meados do ano, começamos a desenvolver, junto à TOTVs, a estrutura da nova plataforma de treinamentos no FLUIG/TESTES.
Foram realizadas várias reuniões com o objetivo de alinharmos os processos, otimizando
tempo/espaço e deixando a plataforma de fácil
manuseio.
Em novembro, com a nova plataforma
semipronta, iniciamos os treinamentos com
alguns representantes da assistência.

Foram convidadas as coordenadoras de
enfermagem e algumas enfermeiras para
serem treinadas on-line, em tempo real, com a
equipe da TOTVs via Plataforma Teams.
Encerramos o ano de 2021 com o projeto
do novo sistema (FLUIG/TESTES) em fase de
elaboração avançada.
Com relação ao treinamento da nova plataforma, ficou acordado com as enfermeiras
participantes do primeiro teste que elas serão
multiplicadoras junto ao NES para disseminar
o conteúdo.
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DIREÇÃO DE ENSINO
COMPOSIÇÃO DA DIREÇÃO DE ENSINO
Diretor de Ensino:

Coordenador da COREME:

Vice-Diretor de Ensino:

Vice-Coordenador da COREME:

Dr.Áureo de Almeida Delgado
Dr.Gláucio Mendes Franco

Ao longo de 2021, com a permanência da
situação de emergência referente à pandemia
de Covid-19, a Direção de Ensino e Biblioteca
precisaram dar continuidade aos cuidados,
uma vez que, o número de contaminações
continuava alto, sobretudo no primeiro semestre

Dr.Renato Villela Loures
Dr.Cícero de Lima Rena

do ano. Com a chegada da primeira dose de
vacinação aos colaboradores da Santa Casa
no fim de janeiro, foi possível recobrar o fôlego,
mesmo diante de um ano desafiador que se
desenhava.

A Santa Casa oferece ao residente:
Acesso ao UpToDate – Plataforma
disponível em todos os computadores da
instituição;
Salas de aula;
Sala de treinamento.
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Estágios obrigatórios com instituições conveniadas
UNIPAC INTERNATO
Clínica médica

78 acadêmicos

Cirurgia

56 acadêmicos

Ginecologia e
Obstetrícia

57 acadêmicos

Pediatria

67 acadêmicos
TOTAL: 258

UFV(Universidade Federal de Viçosa)
Nutrição

10 acadêmicos

UFJF(Universidade Federal
de Juiz de Fora)
Pediatria

96 acadêmicos

Clínica Médica

02 acadêmicos
01 acadêmico

CTI Cirúrgico
Serviço Social
Nutrição
Ginecologia e
Obstetrícia
Enfermagem

01 acadêmico
39 acadêmicos
247 acadêmicos
41 acadêmicos
TOTAL: 435

703

acadêmicos
estagi ando
na instituição

Em fevereiro, houve a retomada dos
estágios após o recesso de fim de ano –
mesmo com redução significativa no número
de acadêmicos por rodízio, egressos das
Faculdades de Medicina conveniadas Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) e Universidade Presidente Antônio
Carlos (UNIPAC), como forma de oferecer
oportunidade de aprendizado prático, como
também de evitar a proliferação do coronavírus. Os acadêmicos das demais áreas de
saúde conveniadas não retornaram ao
nosso campo de prática no primeiro semestre, diante do cenário pandêmico. Retornando, aos poucos, no segundo semestre.
A interrupção – abrupta– ocorreu em março
de 2020, diante da deflagração de pandemia
pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Mediante a retomada dos estágios, no mês
em março de 2021, a Prefeitura de Juiz de
Fora, que havia se desvinculado do Programa
Estadual Minas Consciente de retomada
social e econômica e lançado o Programa Juiz
de Fora pela Vida, no dia 08 de março de 2021
orienta um novo isolamento social e suspensão de diversas atividades, incluindo os estágios da área da saúde. Decisão posteriormente também seguida pelo Governo Estadual,
orientando os demais municípios mineiros.
Esta suspensão dos estágios, na Santa Casa,
ocorreu entre os meses de março e abril,
sendo retomados os estágios do ponto de
onde foram interrompidos, gerando pouco
impacto nas agendas. A retomada ocorreu de
maneira tranquila e conforme planejamento.
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Residência Médica
Santa Casa de Misericórdia oferece vagas
para residência nas áreas de:
Anestesiologia;

Nefrologia;

Cardiologia;

Neonatologia;

Cirurgia Geral;

Obstetrícia e Ginecologia;

Clínica médica;

Ortopedia e Traumatologia e

Endocrinologia e Metabologia;

Pediatria.

Em março de 2021 recebemos novos residentes, conforme segue:

ESPECIALIDADE

nº de
residentes

Supervisor

Anestesiologia

02

Dr. Rodrigo Machado Saldanha

Cardiologia

02

Dr. Sérgio Castro Pontes

Cirurgia Geral

04

Dr. Gláucio Silva de Souza

Clínica Médica

06

Dr. Vinícius Sardão Colares

Endocrinologia
e Metabologia

01

Dr. Alberto Aloysio Larcher de Almeida

Obstetrícia e Ginecologia

02

Dr. Clayton Leite Brandão

Ortopedia e Traumatologia

02

Dr. Arnaldo Gonçalves de Jesus Filho

Nefrologia

01

Dr. Gustavo Fernandes Ferreira

Pediatria

05

Dr. Renato Villela Loures

TOTAL: 25
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Treinamentos obrigatórios para residentes
Compliance;

Treinamento SESMT e
Medicina do Trabalho;

Engenharia Clínica;

Treinamento CCIH;

Gestão Corporativa;
TI Prontuário eletrônico;

Treinamento Comissão de Prontuários
e Regras do SUS;

Treinamento MV (Prontuário eletrônico);

Treinamento PGRSS (Meio Ambiente).

Intercâmbio de Residentes
Hospital Universitário/UFJF
Cardiologia

03 residentes

Nefrologia

03 residentes

Endocrinologia
e Metabologia
Ginecologia e
Obstetrícia

01 residente

Otorrinolaringologia
Gastroenterologia

03 residentes

Cirurgia plástica

04 residentes

Infectologia

01 residente

11 residentes

04 residentes

TOTAL: 28

Hospital e Maternidade
Therezinha de Jesus

Cardiologia

Endocrinologia
e Metabologia

03 residentes

10 residentes
TOTAL: 13

RELATÓRIO 2021

Cursos e Jornada Médica

Logo no primeiro semestre, os cursos ofertados pela Direção de Ensino ocorreram de
maneira on-line e presencial.
Como o caso do Simpósio de Ortopedia,
promovido pela Residência de Ortopedia e Traumatologia, ocorrido de forma totalmente on-line,
com a participação dos residentes da SCMJF e
dos demais hospitais da cidade. Este simpósio
teve edições ao longo do ano nos meses de
abril, julho, setembro e novembro, como forma
de intercâmbio de conhecimento entre os
residentes.
Nos meses de maio e junho, o Dr. Henrique
Salles Barbosa, Cirurgião Geral e Vascular,
ministrou o curso de Punção Venosa aos
residentes e médicos do corpo clínico, na sala do
NES, conferindo certificado aos participantes.
Também entre os meses de maio e junho, foi
ofertado curso de Epidemiologia: Medicina
Baseada em Evidências, para os residentes de
Clínica Médica, de forma obrigatória e, facultativo,
aos demais.
No mês de agosto, houve a XXIII Jornada
Médica, totalmente on-line entre os dias 09, 10 e
11. Os médicos palestrantes, participaram,
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remotamente nos três dias de evento, dando
contribuições acerca de suas pesquisas à comunidade médica e comunidade interessada, por meio
de transmissão oficial pelo canal do Youtube da
Santa Casa de Misericórdia, pelo segundo ano
consecutivo.
Em novembro, o Serviço de Aleitamento Materno, promoveu um Curso de Aleitamento, obrigatório para os residentes de Ginecologia e Obstetrícia
e Pediatria.
Em outubro 2021 foram realizadas 655 inscrições para o PSU/2022 – Processo Seletivo Unificado da Residência Médica, conforme segue:
Anestesiologia
61
Cardiologia
19
Cirurgia Geral
186
Clínica Médica
163
Endocrinologia e Metabologia 24
Nefrologia
8
Neonatologia
8
Obstetrícia e Ginecologia
97
Ortopedia e Traumatologia
33
Pediatria
56
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Novos espaços e equipamentos para o ensino
O ano de 2021 foi de ganhos para a Direção de Ensino. A montagem e entrega da Sala de Treinamentos da Residência Médica. A sala conta com equipamentos de última geração para o aprendizado
dos médicos residentes da Santa Casa.
Uma outra aquisição foi a nova sala de aula nº 5, agregada à Sala 04, que também é de responsabilidade da Direção de Ensino.

Biblioteca
Ao longo do ano, a Biblioteca foi voltando a
receber colaboradores e demais visitantes, com
marcação de horário e distanciamento social,
que variava, conforme legislação municipal. Ao
longo do ano, deu-se continuidade ao processo
de catalogação digital do acervo; serviço a ser
retomado e concluído em 2022. Foram adquiridos novos títulos, recém-publicados, proporcionando atualidade acadêmica e editorial.

Novos Convênios
Em 2021, foi firmado convênio para os acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem, da
Faculdade UniAcademia/JF, aprovado pelo MEC com nota 04.
CONVÊNIOS: A Santa Casa de Misericórdia possui vários convênios para o desenvolvimento
das atividades práticas de ensino e pesquisa.

Acadêmicos
Convênio SCMJFxUFJF: – Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Nutrição e Serviço Social.
Convênio SCMJFxUFJF: Medicina.
Convênio SCMJFxUFJF: Ginecologia e Obstetrícia.
ConvênioSCMJFxUNIPAC: Internato- Clínica Médica,
Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria.
Convênio SCMJFxUFV: Nutrição.
Convênio SCMJFxUniAcademia: Enfermagem

Residentes
Convênio SCMJFxHU/UFJF: Residências Médicas
Convênio SCMJFxHU/UFJF: Ginecologia e
Obstetrícia
Convênio SCMJFxHMTJ: Endocrinologia e
Metabologia e Cardiologia
Convênio SCMJFxFHEMIG: Residências Médicas
Convênio SCMJFxHSVP: Residência em Nefrologia
Convênio SCMJFxHospital Estadual: Transplante,
Câncer e Cirurgia Infantil (RJ)

FINANCEIRO
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FINANCEIRO
O ano de 2020 foi financeiramente muito bom
para a SCMJF. Apesar de todo o sofrimento que
o mundo passou com a pandemia, nossos
resultados financeiros foram bons.
Porém o ano de 2021 começou com uma
alta ocupação dos pacientes Covid-19, o que se
manteve até meados de julho. Além disso, fora
do hospital, as clínicas e consultórios médicos

voltaram ao atendimento, com aumento de
pacientes, a chamada “demanda reprimida”.
Este movimento foi agravado com a redução
de 8,19% nas mensalidades dos planos de
saúde, conforme determinação da ANS, o que
ocasionou uma forte queda em nosso
fluxo de caixa.
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Recursos próprios
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CONTABILIDADE
O Setor de Contabilidade tem a responsabilidade de registrar todos os atos administrativos
da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora,
demonstrando a realidade econômico-financeira
e proporcionando um controle eficaz, com o
propósito de facilitar as tomadas de decisões
pela Diretoria. As conciliações contábeis
seguem uma padronização independente,
revisada e aprovada pela auditoria externa.
Trimestralmente é enviado à ANS – Agência

Nacional de Saúde Suplementar, o DIOPS –
Documento de Informações Periódicas da Operadora de Plano de Saúde, e anualmente é enviado à Receita Federal a Escrituração Contábil Digital
– o ECD e Escrituração Contábil Fiscal – ECF,
instrumentos estes, que substituem a tradicional
Declaração do Imposto de Renda PJ. Internamente é informado, a cada mês, o Balancete da
movimentação contábil para a Diretoria e Setor
Custos e Orçamentos.

PLASC

PLASC
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PLASC – PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE
COMPLEMENTAR

No decorrer dos seus 37 anos de história, o
PLASC segue apresentando um crescimento
significativo na saúde suplementar em Juiz de
Fora e em outras quatro cidades da região: Lima
Duarte, Rio Pomba, Santos Dumont e São
Joao Nepomuceno.
Cabe ressaltar que o cuidado da saúde não
se resume a ir ao médico e realizar exames
periódicos, mas sim, um processo da inclusão
de hábitos saudáveis, como atividade física,
alimentação e saúde mental. Atuar em todas
essas frentes é a grande deliberação do PLASC,

que oferece assistência completa e multidisciplinar a mais de 52 mil pessoas, com planos individuais, familiares e empresariais.
Em 2021, iniciamos o processo para implementação da RN 452, que estabelece critérios
para acreditação das operadoras de saúde pela
ANS e implementação da RN 443 que estabelece critérios de governança corporativa e gestão de
risco. Para tanto, foram contratadas consultorias
para orientação dos processos de implantação das
Resoluções Normativas.
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CLÍNICA DA SAÚDE PLASC
A Clínica da Saúde PLASC presta atendimento nas áreas de Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia
e Psicopedagogia, através do apoio de profissionais qualificados no exercício de suas atribuições,
tendo como foco primordial a prevenção, reabilitação e recuperação da saúde do beneficiário.

Atendimentos em 2021:

12.702

FONOAUDIOLOGIA

2.879

NUTRIÇÃO

20.407

PSICOLOGIA
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2.664

PSICOPEDAGOGIA

Total: 54.762

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL PLASC

A Clínica de Fisioterapia e Terapia Ocupacional PLASC, fundada em 2017, possui um amplo
espaço e conta com profissionais capacitados a
fim de auxiliar na recuperação dos pacientes.
São oferecidos atendimentos nas áreas de
Fisioterapia Convencional, Respiratória, Neuro-infantil, Pélvica, Drenagem Linfática Pós-mastectomia, Reeducação Postural Global e Método
Bobath.

O bom relacionamento com os pacientes, a
boa estrutura e a rapidez no atendimento reduzem o tempo de espera. Os processos terapêuticos são embasados em uma cultura ética e científica, com validade comprovada e coerente a
cada caso apresentado.
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Atendimentos da Clínica de Fisioterapia em 2021:

29.427

FISIOTERAPIA

4.015

TERAPIA
OCUPACIONAL

VIDA SAUDÁVEL PLASC
O Programa Vida Saudável PLASC, fundado
em 2010, é um programa para aqueles que
buscam a completude dos cuidados com a
saúde e visam ao estímulo de hábitos saudáveis. O Programa conta com uma equipe multidisciplinar: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogas, Assistentes
Sociais e Psicólogas. Consequentemente, os
diferentes saberes possibilitam a promoção de

resultados significativos na qualidade de vida.
O Vida Saudável trabalha com visitas domiciliares de equipe multidisciplinar, consultas ambulatoriais, acompanhamento e gestão de risco de
idosos crônicos, incentivo ao parto natural,
reunião e palestras com beneficiários, orientações de autocuidado e atividades de incentivo à
qualidade de vida em empresas associadas.

Em 2021, foram 3.457 visitas domiciliares e 980 consultas ambulatoriais.
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Meu Médico Plasc
O serviço Meu Médico foi inaugurado em
agosto de 2021 e tem como objetivo a Atenção
Primária à Saúde (APS), com uma equipe de
médicos de família e enfermagem. Com o
aumento do fluxo de pacientes, houve a necessidade de realizar atendimentos de pediatria.
Entre as atividades, é destaque o apoio ao

Serviço de Urgência, recebendo casos de baixa
complexidade, com foco em reduzir a sobrecarga do setor. Procedimentos que antes eram
feitos no SUE (troca de sonda uretral, lavagem
de ouvido, administração de injeções, retirada de
pontos, curativos de origem vascular etc.),
podem ser feitos no Meu Médico.

79
PLASC

RELATÓRIO 2021

Ações para a comunidade, ofertando educação
em saúde e divulgando nossos serviços, como:
Setembro Vermelho (mês da prevenção
dos riscos cardiovasculares): realizamos a
blitz da hipertensão com aferição da pressão
arterial de forma gratuita para a comunidade,
mesa redonda no salão nobre com o tema
“Prevenção do Risco Cardiovascular na APS”,
palestras para os pacientes já gerenciados
nos grupos de risco (reduzindo agravamento
do quadro clínico com o controle das
comorbidades);

Outubro Rosa (mês de prevenção
do câncer de mama): as enfermeiras
realizaram durante todo o mês a consultoria voltada para a avaliação clínica
e o autoexame das mamas. As pacientes com alterações mamárias foram
encaminhadas para os médicos realizarem o rastreio clínico completo. Houve
também campanha para arrecadação
de lenços para doação à Ascomcer;

Novembro Azul (mês de prevenção do câncer de próstata):
live com participação de um urologista convidado e nosso médico de
família, transmitido no Youtube da Santa Casa. Atendimento médico
ao nosso público de risco com rastreio realizado pelos profissionais.
Palestra em empresa cliente com ações educativas relacionadas
aos cuidados com a saúde preventiva dos colaboradores. Participamos também de uma feira de saúde e palestra em uma igreja, trabalhando a educação da saúde, no homem e na prevenção do câncer
de próstata.

Atendimentos em 2021:
Exames:147
Consultas:953
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ESPAÇO CLÍNICO SANTA CASA PLASC
Como destaque do Espaço Clínico Centro,
citamos a ampliação do local com 18 consultórios. A clínica possui 66 profissionais médicos
em 23 especialidades médicas.
O Espaço Clínico Zona Norte, localizado no
bairro Benfica, teve adequação do horário de
funcionamento, passando a funcionar das 8h às
18h. Lá o beneficiário ainda conta com o Posto
de Coleta do Laboratório de Análises Clínicas e o
atendimento administrativo e de vendas na loja
localizada no primeiro andar.

TELEORIENTAÇÃO
A Teleorientação é um serviço gratuito em
que é possível entrar em contato com médicos
para quaisquer esclarecimentos de saúde, inclusive sobre a Covid-19, como, por exemplo, horário de medicações, em qual especialista ir, se
precisa ir ao Serviço de Urgência. O setor funciona com 4 médicas, que se revezam em turnos
de 6 horas, cobrindo todo o horário de funcionamento de 7h a 19h de segunda a sexta-feira.

Em 2021, foram realizados 2750 atendimentos de Teleorientação. Conseguimos resolver
grande parte da demanda de COVID/sintomas
gripais leves sem sinais de alarme, sem a necessidade de deslocamento do paciente e deixando
o serviço de urgência e emergência apenas para
os casos com necessidade de avaliação presencial
devido a sintomas graves.
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ASSESSORIA JURÍDICA
O Setor Jurídico da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora conduz e assessora os
processos judiciais em que esta Instituição figure
como parte (Autora ou Ré), bem como todos os
procedimentos administrativos de cunho
jurídico/legal.
A Assessoria Jurídica da Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora é exercida pelos
escritórios de advocacias Marcus Moreira Advogados Associados e Cúgula Guedes Advogados
Associados.
Compreende-se a Assessoria Jurídica como

ASSESSORIAS
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um serviço que um escritório de advocacia
presta para uma Organização, com o intuito de
oferecer segurança jurídica para o negócio em
suas diferentes áreas. Sua orientação técnica
faz-se imprescindível e tem como objetivo prevenir danos judiciais, auxiliando diferentes setores
da Instituição a organizarem suas atividades em
conformidade com a lei vigente, além de proporcionar uma postura adequada sobre cada situação a ser adotada, evitando, assim, uma possível ação contrária aos interesses do hospital.

ASSESSORIAS
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
A Assessoria de Comunicação (Ascom)

coordena todo o fluxo de comunicação interna e externa com os públicos de interesse da
Instituição e demais envolvidos no Grupo
Santa Casa de Juiz de Fora. Para isso, utiliza
estratégias de assessoria de imprensa,
marketing, eventos, endomarketing, comunicação interna e marketing digital. Todas as
ações visam à manutenção da reputação
positiva da marca e dos profissionais do
hospital, e da operadora.

Mídia Espontânea
Mídia espontânea são reportagens jornalísticas positivas sobre tudo que envolve o
hospital e que a Ascom conquistou sem
investimento financeiro, mas que se comparadas às tabelas comerciais dos veículos de
comunicação demonstra uma grande economia, além do impacto extremamente positivo
na reputação da marca.

Em 2021, o valor de mídia espontânea
foi de R$ 969.729,66. Os melhores meses
de mídia espontânea no ano foram, nesta
ordem: janeiro, fevereiro e maio.
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OUVIDORIA
A Ouvidoria atua como facilitadora do processo de comunicação organizacional, na otimização do fluxo de informações e na
mediação de conflitos. Com isso, é possível identificar gargalos
institucionais e acelerar os processos de mudança organizacional, contribuindo para uma experiência positiva dos clientes.
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CERTIFICAÇÕES E PREMIAÇÕES
Santa Casa JF está entre os melhores hospitais do mundo
A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora

foram consideradas as recomendações feitas

está entre os melhores hospitais do mundo,

por profissionais e especialistas em saúde, resul-

conforme o ranking da revista americana

tados de pesquisas com pacientes e outros

Newsweek em parceria com a Statista, empresa

indicadores de desempenho dos hospitais.

global especializada em pesquisa de dados. O

A Santa Casa de Juiz de Fora sente-se

ranking World´s Best Hospitals 2021 – Brazil traz

honrada de integrar a lista de melhores hospitais

a Santa Casa JF no top 100 hospitais brasileiros

do mundo pela primeira vez. "Isso é resultado da

entre 6 mil hospitais no país.

busca diária pela qualidade e mérito dos nossos

A lista global possui 2 mil hospitais de 25
diferentes países. Como critérios de avaliação

mais de 2.600 colaboradores, entre assistenciais
e administrativos e 850 médicos.
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Presidente da Santa Casa é um dos
gestores mais influentes da saúde

Eleito entre os gestores mais influentes da

saúde há 49 anos.

saúde no Brasil na década, o Presidente da

O reconhecimento, celebrado entre profissio-

Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, Dr.

nais de todo o país, apresenta-se, também,

Renato Loures, recebeu, no dia 1º de julho, em

como resultado de um trabalho árduo de toda a

São Paulo, o prêmio “100 Mais Influentes da

equipe da Santa Casa de Juiz de Fora, com

Saúde” – edição especial. A premiação, organi-

seus 2.400 colaboradores e 1090 médicos, que

zada pelo Grupo Mídia, é considerada o Oscar

buscam, incansavelmente, a qualidade no aten-

da Saúde e já soma oito edições. A edição histó-

dimento aos pacientes. Além disso, a própria

rica de 2021 reuniu as personalidades da área

carreira de Dr. Renato Loures na instituição,

que mais se destacaram nos últimos dez anos,

nesses dez anos, merece destaque pelas

valorizando o trabalho prestado pela classe

inúmeras ações que colocam o hospital como

durante a pandemia. Nascido, formado e atuan-

referência na cidade e no país.

te em Juiz de Fora, Renato Loures se dedica à
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Santa Casa JF é recertificada
com ONA Excelência
A Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora

dade e a segurança na assistência prestada,

recebeu a recertificação ONA nível 3 Excelência

bem como ciclos de melhorias e maturidade

– versão 2018 no dia 29 de abril de 2021. O

institucional.

hospital passou por auditoria, realizada pela
DNV GL.

Ser certificado ONA Excelência significa que
a Santa Casa atende a padrões e requisitos de

Durante a auditoria foram encontradas

segurança do paciente, gestão integrada e exce-

evidências de conformidade com os padrões do

lência em gestão, com ciclos de melhorias e

Manual Brasileiro de Acreditação nas diversas

maturidade institucional.

áreas, incluindo a gestão organizacional, a quali-
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Santa Casa de Juiz de Fora conquista Prêmio
Excelência da Saúde pela segunda vez consecutiva
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Entre as instituições filantrópicas do Brasil, o

sos, finanças seja em qualidade no atendimento.

hospital foi reconhecido pela alta performance

Pelo segundo ano consecutivo, a Santa Casa

das estratégias de enfrentamento à Covid-19,

de Misericórdia de Juiz de Fora recebeu o

consolidada pela eficiência e pelo sucesso da

Prêmio Excelência da Saúde conferido pelo

profissionalização da gestão com inegáveis

Grupo Mídia com abrangência e repercussão

resultados em qualidade do atendimento.

nacionais. O reconhecimento como instituição

Para o presidente da instituição, Renato

filantrópica de destaque em 2021 está direta-

Loures, a conquista do Prêmio Excelência da

mente relacionado à alta performance do hospi-

Saúde 2021 tem relevância especial, porque

tal nas estratégias de enfrentamento à Covid-19

consolida as estratégias gerenciais e a assertivi-

que envolve fatores, como capacidade, estrutura

dade de profissionalizar a gestão, com o apoio

e preparo da equipe.

de consultorias especializadas, seja em proces-
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COMISSÃO DE HUMANIZAÇÃO
Em fevereiro, promovemos um “encontro
entre amigos”. Um paciente internado, sem
previsão de alta, manifestou à equipe de enfermagem da Unidade em que estava, o desejo de
encontrar-se com seu Pet de estimação. E, para
realizar este sonho, a Comissão de Humanização entrou em ação. Pensou-se na possibilidade de o paciente descer até a praça do hospital,
o que não foi possível devido ao seu estado de saúde. Porém a cadela foi autorizada a ir até o leito,
em uma caixa de transporte, causando muita alegria e emoção ao paciente e seus familiares. Três
dias depois do encontro, o paciente foi a óbito.

Em comemoração ao dia do profissional de
saúde, em maio, foi oferecida a todos os colaboradores da Instituição uma homenagem:
“Profissionais de Ouro”. Na oportunidade,
todos receberam um kit contendo uma necessaire, um troféu Palmas de Ouro, uma máscara
e um frasco de álcool em gel com a logo da
Humanização. Durante os dias 12 e 13, além do
kit, todos os colaboradores foram homenageados com uma decoração especial e som de
violino na entrada do plantão.

Em junho, a Semana de Comidas Típicas no refeitório ofereceu no cardápio alguns dos alimentos mais
comuns de festa junina.
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uma mensagem escrita pelo presidente da

Instituição, em agosto, a Comissão de Humani-

Comissão de Humanização, Padre José Leles

zação e o setor de Recrutamento e Seleção

da Silva:

promoveram uma homenagem aos colabora-

“A vida é travessia, sucessão de jornadas.

dores que trabalham na Santa Casa há 40

Há mais de quarenta anos você é companhei-

anos ou mais. Estes foram homenageados

ro/a nesta grande travessia de cento e

com uma Moção de Aplauso que aconteceu no

sessenta e sete anos de Santa Casa de Mise-

Salão Nobre, acompanhado de um coquetel.

ricórdia de Juiz de Fora. Fizemos com êxito:

Os 15 colaboradores receberam das mãos
da Diretoria um quadro com sua caricatura, uma

passamos do luto para a luta. Com sua cumplicidade,

conquistamos

belas

vitórias.

caneca com sua foto, a logo da Humanização e

Hoje, convidamos você para subir no

o tempo de casa, além de uma plaquinha com

podium conosco. A vitória, também, é sua!”

Também em agosto, aconteceu o “Correio do Afeto” espaço em que foram divulgados os
cartões/orações, encaminhados pela comunidade cristã aos colaboradores da linha de frente.
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Em setembro, iniciamos no CTI Cirúrgico

memórias afetivas do paciente. O psicólogo,

mais uma maneira de humanizar o cuidado: o

colhe as informações com o próprio paciente,

“Cantinho do Afeto”. Trata-se de um quadro

quando possível, ou com os familiares. A ação

fixado à beira do leito que contém as principais

traz benefícios para a equipe, que percebe a

informações da vida social do paciente. Gosto

influência no tratamento do paciente, podendo

musical, crença, time de futebol são algumas

conversar e abordar temas que ele gosta; para

informações do espaço que permitem aos

a família, que se sente mais confortável saben-

profissionais do CTI conhecerem aquele

do do atendimento humanizado que seu familiar

paciente. A iniciativa foi implementada pelo

está recebendo, e para o paciente que se sente

Serviço de Psicologia Hospitalar, trazendo

mais acolhido, favorecendo sua recuperação.

humanização para o atendimento e resgatando

Um paciente de 14 anos, internado há
mais de quatro meses, manifestou à
equipe de enfermagem da unidade onde
estava internado o desejo de encontrar-se
com os irmãos, um de nove e outro de
dois anos, de quem estava com muita
saudade. Então, a equipe de enfermagem, de psicologia hospitalar e os membros da Comissão de Humanização
sugeriram à mãe do paciente um encontro na praça do hospital, o que foi prontamente acolhido por ela.
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Ainda em setembro, mês da Bíblia, a Comissão de Humanização recebeu a biblioteca itinerante,
projeto da Paulus Livraria. A kombi Livraria permaneceu durante todo dia no período de 15 a 16, no
Adro da Capela, oferecendo a oportunidade aos colaboradores de comprar um livro para si
ou presentear.
Em homenagem ao Dia das Crianças, os

a Comissão quis saber como cada um e sua

membros da Comissão de Humanização entre-

família se divertem no dia das crianças com a

garam às crianças internadas um kit contendo:

ação “Eu me divirto assim”. Funcionários

um caderno de desenho, uma caixa de giz de

enviaram vídeos e/ou fotos, evidenciando um

cera, uma “mola maluca” e um jogo da memória.

momento de lazer com uma criança da família.

Já para filhos (as), irmãos(ãs), sobrinhos(as) dos

Posteriormente os conteúdos foram postados

colaboradores, como não foi possível a apresenta-

nas redes sociais da Santa Casa.

ção do teatro infantil, devido à Pandemia,
Em dezembro, os membros da Comissão de Humanização entregaram brinquedos para as crianças internadas. A ação contou com a presença do colaborador João Miguel Couri vestiu-se de Papai
Noel para alegrar as crianças e os colegas de trabalho.
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CAPELA SENHOR DOS PASSOS

A Capela Senhor dos Passos, que integra o
conjunto arquitetônico da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, foi a primeira Igreja Católica construída na cidade, no ano de 1840, pelo
comendador José Antônio Silva Pinto que, futuramente, veio a tornar-se Barão da Bertioga. No
interior, seus vitrais, que retratam o Calvário

PASTORAL DA SAÚDE E SOCIAL
A Pastoral dos Enfermos, fundada em
novembro de 2003, tem a finalidade de humanizar e cristianizar os ambientes de assistência à saúde e, ainda, encorajar o enfermo a
tomar uma atitude de fé e esperança perante
a dor, além de contribuir para a construção de
uma sociedade justa e solidária a serviço da
vida. A partir do ano de 2011, a Pastoral em
parceria com a Comissão de Humanização e
a Assistência Social da Santa Casa, realiza
doações de roupas e enxovais para adultos,
jovens e recém-nascidos para pacientes
carentes internados.

de Cristo e a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, são um convite à oração e à meditação.
Desde o seu primórdio, o objetivo da Capela é
oferecer um espaço para que familiares e amigos
dos pacientes encontrem refúgio para pedidos e
orações.

TV CAPELA
As missas celebradas na Capela Senhor
dos Passos podem ser assistidas nos leitos
da Santa Casa, através da TV Capela e, aos
domingos, é transmitida através do canal do
Youtube da Instituição.
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www. santacasajf.org.br

