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Seja bem-vindo ao Relatório de Sustentabilidade 
2017 do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 

Pensado para ser um instrumento de transparência 
e aproximação com a rede de relacionamentos da 
Instituição, o documento traz uma síntese das con-
quistas, dos projetos e dos indicadores de desem-
penho que resumem o ano, mais uma vez com base 
na metodologia da Global Reporting Initiative (GRI).

Para conferir foco ao relato, foram priorizados os 
assuntos ligados à estratégia e à visão dos públi-
cos internos e externos sobre os impactos gerados 
pelas atividades do Hospital. Os dados cobrem o 
ano completo (1º de janeiro a 31 de dezembro) e 
abrangem aspectos econômico-financeiros, sociais 
e ambientais.

Para acessar edições anteriores e saber mais  
sobre este documento, acesse  
www.hospitaloswaldocruz.org.br.

Boa leitura! 

Boas-vindasHospital Alemão 
Oswaldo Cruz
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O ano de 2017 foi um marco importante 
para o nosso Hospital, pois comemora-
mos no dia 26 de setembro 120 anos de 
história com uma operação robusta e 
que cresce em bases sustentáveis. 

A Instituição se manteve posicionada en-
tre os principais centros hospitalares da 
América Latina, e foram concretizadas 
diversas ações previstas no Planejamen-
to Estratégico, preparando a organiza-
ção para manter seu protagonismo em 
um contexto de profundas transforma-
ções setoriais.

Destaco, nesse aspecto, as conquistas 
nos pilares de negócio de Saúde Privada, 
Educação e Pesquisa e Responsabilida-
de Social. Uma delas foi a inauguração 
da Unidade Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro, que implantou um modelo de 
negócio pioneiro no Brasil.

Na ocasião dos 120 anos, passamos por 
um importante reposicionamento de 
nossa marca com o propósito de mo-
dernizar a imagem da organização e 
apresentar o novo posicionamento da 
Instituição rumo ao crescimento e à ex-
celência, com a expressão alemã  
“immer besser” – ou seja, “Fazer sempre 
o melhor para você”. 

Ao longo do ano, também elaboramos 
um novo Planejamento Estratégico espe-
cífico da área de Educação e Pesquisa, 
que incorporou a Inovação em seu nome 
e em suas metas, de olho na moderni-
zação de nossas instalações, práticas e 
tecnologias. Esta iniciativa reforça nosso 
desejo de estar à frente, em especial nas 
áreas-ênfase de Oncologia e Doenças 
Digestivas, oferecendo tratamentos ino-
vadores, pesquisas de impacto e práticas 
médicas e assistenciais condizentes com 
nosso porte e reputação.

Além disso, no processo de consolidar 
a governança corporativa da Instituição, 
ampliamos a participação dos associa-
dos na gestão por meio da implantação 
de quatro comitês permanentes – Co-
mitê de Associados, Comitê de Ética 
e Governança Corporativa, Comitê de 
Auditoria e Comitê Consultivo de Educa-
ção, Pesquisa e Inovação.

Essas e outras ações realizadas ao longo 
de 2017 traduzem o cuidado com que 
asseguramos a geração de valor da Ins-
tituição diante de um cenário instável e 
complexo no Brasil.

Hospitais com o nosso porte e perfil têm 
sido instigados a lidar com os desafios 
em torno da saúde privada, fruto do au-
mento da expectativa de vida da popu-
lação. O cenário de recessão econômica 
nos últimos anos reduziu a quantidade 
de vidas da saúde suplementar, gerando 
impacto sob o mercado da saúde priva-
da no país. 

Há de se notar ainda a crescente de-
manda por serviços em áreas nas quais 
somos especialistas – caso da oncologia, 
uma de nossas áreas-ênfase. 

Após nossa marcante expansão de 
atividades em 2017, o fortalecimento da 
nossa marca, a ampliação do planeja-
mento estratégico e a implementação 
da cultura de alta performance em nossa 
Instituição, estamos confiantes quan-
to ao modelo vencedor que o Hospital 
construiu para trilhar seu futuro.

2017: Ano marcante na nossa história 

Mensagem do Presidente do Conselho Deliberativo 102-14

Celebramos 120 anos de 
história posicionados entre os 
grandes centros hospitalares 
do País e da América Latina

Unidos temos mais força para continu-
ar a direcionar o nosso Hospital rumo 
ao crescimento e a uma medicina de 
excelência e alta performance, que alia 
acolhimento e tecnologia de ponta para 
proporcionar a melhor experiência e 
resultado em saúde para os nossos pa-
cientes. 

Agradeço aos nossos associados, ao cor-
po clínico e assistencial e colaboradores 
pelo seu apoio e pela sua confiança,  
que nos possibilitam superar novos de-
safios e nos consolidar como uma das  
melhores instituições de saúde da  
América Latina.

Immer Besser 

Julio Muñoz Kampff
Presidente do Conselho Deliberativo 
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Mensagem do Superintendente Executivo 102-14

Excelência e alta performance

Nos últimos anos, a liderança executiva 
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi 
desafiada a expandir, tornar mais efi-
ciente e qualificar uma operação com 
mais de um século de história. O Pla-
nejamento Estratégico 2016-2020 nos 
indicou horizontes muito claros: para 
continuarmos relevantes no segmento, 
crescermos em áreas de ponta e corres-
pondermos às expectativas de nossos 
pacientes, corpo clínico e assistencial, 
colaboradores e associados, precisamos 
unir a tradição à inovação – esta, funda-
mental a um centro hospitalar de alta 
complexidade.

2017 foi o ano de aprofundar as ações 
táticas nos pilares de nossa estratégia e 
começar a colher seus resultados. Mes-
mo cercados por um ambiente econômi-
co difícil, tivemos receita líquida de  
R$ 765 milhões (10% acima do ano 
anterior) e registramos crescente produ-
ção em praticamente todas as áreas do 
Hospital, com destaque para o Centro 
Especializado em Oncologia – que teve 
mais de 40% de crescimento nos atendi-
mentos – e para o Centro Especializado 
em Obesidade e Diabetes, ambos alinha-
dos às nossas áreas de ênfase.

Em contrapartida, tivemos mais um 
ciclo vigoroso de investimentos, com                
R$ 102 milhões aplicados a infraestrutura 
e tecnologias nesse ano, sendo R$ 140 
milhões exclusivamente direcionados 
à Unidade Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro, desde 2016, que abriu as por-
tas durante o ano e ampliou substancial-
mente nossa capacidade. Dentro de um 
modelo inovador e disruptivo, a unidade 
é o primeiro hospital brasileiro a implan-
tar um modelo de remuneração no qual 
os tratamentos e procedimentos permi-
tem às fontes pagadoras previsibilidade 
de custos.

Os recursos disponibilizados por uma 
boa liquidez nos permitiram realizar 
melhorias nas instalações hospitalares; 
investir em recrutamento, qualificação e 
desenvolvimento de pessoas; ampliar a 
capacidade de atendimento; e promover 
melhorias em sistemas e tecnologias, 
com foco em digitalização e automatiza-
ção de processos – um caminho sem vol-
ta para incrementarmos nossa eficiência.

Evoluímos substancialmente nos pro-
gramas de relacionamento médico, com 
um novo modelo de reconhecimento 
que valoriza aspectos como qualidade, 
segurança e produção científica, além 
de indicadores e critérios objetivos para 
a avaliação dos clínicos e cirurgiões 
atuantes no Hospital. Quanto aos cola-
boradores assistenciais e administrativos, 
repaginamos o modelo de avaliação de 
desempenho e investimos em treinamen-
to e educação, além de termos efetuado 
mais de 800 contratações alinhadas 
à expansão operacional do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz e do seu Instituto 
Social.

Com relação aos nossos pacientes, des-
taco os bons resultados em qualidade 
e segurança: mantivemo-nos com taxas 
de infecções comparáveis aos melhores 
centros hospitalares do mundo e implan-
tamos novos protocolos, além de termos 
criado um ritual de gestão diário (safety 
huddles) para discutir riscos e otimizar 
soluções, envolvendo mais de 50 profis-
sionais de todas as unidades e áreas da 
Instituição. Promovemos, ainda, diversas 
melhorias na área assistencial, evoluímos 
nos estudos sobre desfechos e publi-
camos um livro sobre o Modelo Assis-
tencial Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 
disseminando nosso jeito de cuidar para 
além dos muros do Hospital.

Para além de bons resultados 
operacionais, nosso 
compromisso central é com 
o desenvolvimento da saúde 
brasileira

Outras ações alinhadas à estratégia 
também promovem impacto positivo na 
sociedade. No pilar Responsabilidade 
Social, investimos R$ 164 milhões no 
último triênio 2015-2017.

Por meio do Complexo Hospitalar dos 
Estivadores, administrado por nosso Ins-
tituto Social Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, realizamos dezenas de milhares de 
atendimentos dentro do sistema público 
de saúde da Baixada Santista, levando a 
marca e a qualidade do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz para novos pacientes.

Medidas como essa confirmam que, 
para além de bons resultados opera-
cionais que nos permitam reinvestir na 
estrutura hospitalar, nosso compromisso 
central é com o desenvolvimento da 
saúde brasileira – algo que remonta à 
nossa origem, quando um grupo de imi-
grantes de língua alemã retribuiu o aco-
lhimento dado pelos brasileiros cons-
truindo um hospital de excelência. Neste 
Relatório de Sustentabilidade, conheça 
uma síntese dos projetos e indicadores 
que traduzem nossa jornada por 2017 
e saiba como continuaremos honrando 
essa tradição e trilhando um caminho 
de crescimento. 

Paulo Vasconcellos Bastian 
Superintendente Executivo



8 9HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017

Destaques de 2017

PERFORMANCE E INVESTIMENTOS R$ 765 milhões receita líquida do ano

R$ 102 milhões total dos investimentos do ano

32.714 procedimentos cirúrgicos realizados,
115.706 consultas clínicas e 22.584 internações, 
considerando as Unidades Paulista e Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro

120 anos e nova marca
A nova marca tem como objetivo transmitir atributos 
como modernidade e excelência médica e  
assistencial

CAPITAL HUMANO

RELACIONAMENTO COM  
OPERADORAS DE SAÚDE

EDUCAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO

15.541 atendimentos no âmbito do Programa  
Bem-Estar

66,18 horas de treinamento por colaborador

+ previsibilidade
Por meio da Unidade Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro, relações com operadoras passam a 
mensurar custos e riscos de atendimento aos  
pacientes previamente, por meio de pacotes  
de serviços

38
protocolos de pesquisa aprovados pela Instituição

64
publicações em periódicos científicos no ano

INDICADORES QUE DEMONSTRAM O 
DESEMPENHO DO HOSPITAL ALEMÃO 
OSWALDO CRUZ EM SEUS PRINCIPAIS  
TEMAS DE GESTÃO
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Destaques de 2017

QUALIDADE E SEGURANÇA

CONTRIBUIÇÃO À SAÚDE

CORPO CLÍNICO

ECOEFICIÊNCIA

0,7%
Taxa bruta de infecção hospitalar

80,5%
Adesão do corpo clínico ao protocolo de profilaxia  
de TEV

+ de 190 cirurgias
realizadas na Unidade de Sustentabilidade Mooca
27,5 mil atendimentos na unidade

18 projetos realizados no triênio 2015-2017 do  
Proadi-SUS
R$ 164 milhões investidos no triênio 2015-2017 

6% de aumento do corpo clínico credenciado ativo  
em 2017

2 programas de relacionamento médico ativos no ano

3.973 médicos submetidos ao Programa de Avaliação 
de Desempenho do Corpo Clínico

26,68%
Aumento na reciclagem de resíduos

5%
Redução no consumo de água/energia

INDICADORES QUE DEMONSTRAM O 
DESEMPENHO DO HOSPITAL ALEMÃO 
OSWALDO CRUZ EM SEUS PRINCIPAIS  
TEMAS DE GESTÃO
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A Instituição

Quem somos, como estruturamos 
nossas atividades e quais valores 
orientam nossa atuação
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Com 120 anos de história celebrados em 
2017, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
é um dos maiores e mais relevantes 
complexos hospitalares do Brasil e da 
América Latina. A Instituição, fundada 
por um grupo de imigrantes de língua 
alemã na cidade de São Paulo (SP), atua 
em serviços de alta complexidade, com 
operações que abrangem assistência, 
tratamento, ensino e pesquisa em deze-
nas de especialidades médicas, tendo 
Oncologia e Doenças Digestivas como 
áreas de ênfase. 102-1, 102-2

Unindo a vocação para a assistência – 
reflexo de décadas de construção de 
laços com pacientes e comunidade – e a 
excelência em prática médica, a Insti-
tuição mantém um plano estratégico 
com metas claras de crescimento, tendo 
acumulado mais de R$ 592 milhões em 
investimentos de expansão nos últimos 
sete anos. Ao final de 2017, contava com 
um quadro de 2.936 colaboradores em 
regime CLT e 1156 terceiros e um corpo 
clínico com mais de 3,9 mil médicos 
cadastrados ativos.

As instalações em atividade incluem 
a sede situada na região da Avenida 
Paulista, com mais de 96 mil metros 
quadrados de área instalada; a Unidade 
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro, 
inaugurada em 2017 com um modelo 
de negócio inédito no País, que envolve 
procedimentos médicos realizados com 
previsibilidade de custo; e as unida-
des Campo Belo (consultas, exames e 
procedimentos) e Mooca (Unidade de 
Sustentabilidade – programas de atendi-
mento e qualificação em parceria com o 
setor público). 102-3, 102-4

Outras frentes relevantes são as de ensi-
no e pesquisa, representadas pelo Insti-
tuto de Educação e Ciências em Saúde 
(IECS), pela Faculdade de Educação 
em Ciências da Saúde (FECS) e pela 
Escola Técnica de Educação em Saúde 
(ETES) – que oferecem cursos técnicos, 
de graduação e de pós-graduação lato 
sensu credenciados e reconhecidos pelo 
poder público. Entre eles está a gradua-
ção em Enfermagem, iniciada em 2017 e 
avaliada com nota máxima pelo Ministé-
rio da Educação.

De perfil filantrópico, o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz tem entre seus compro-
missos contribuir com o desenvolvi-
mento da saúde brasileira – por isso, há 
uma década figura entre os hospitais 
de excelência vinculados ao Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Insti-
tucional do Sistema Único de Saúde 
(Proadi-SUS), do Ministério da Saúde. 
O programa, financiado com recursos 
de isenção fiscal, viabiliza investimen-
tos, capacitações e projetos voltados à 
qualificação do SUS brasileiro, contando 
com a expertise da Instituição para es-
tudar modelos de eficiência, protocolos 
de qualidade e aplicações de inovações 
e tecnologias em equipamentos públi-
cos em saúde.

Em 2017, o Hospital avançou 
na execução de sua  
estratégia, ampliando a  
capacidade operacional e o 
leque de produtos e serviços 
para pacientes

Também a fim de demonstrar seu im-
pacto positivo sobre a saúde pública, o 
Oswaldo Cruz, por meio de seu Instituto 
Social, assumiu ao final de 2016 a admi-
nistração do Complexo Hospitalar dos 
Estivadores em Santos (SP) – hospital 
de média complexidade que é referên-
cia na Baixada Santista em áreas como 
clínica cirúrgica, ginecologia e cirurgia 
vascular.

Em 2017, ano em que celebrou os 120 
anos de sua fundação, a Instituição 
revisitou sua identidade, lançando uma 
nova marca. Dando sequência à revisão 
de Missão, Visão, Valores e estratégia, 
executada no ano anterior, o projeto 
marca o propósito de modernização da 
imagem institucional e reforço de sua 
posição no competitivo setor de saúde 
privada do País.

Reflexo das medidas adotadas no 
âmbito do Planejamento Estratégico 
2016-2020, em 2017 o Hospital voltou 
a colher bons resultados, com Receita 
Líquida de R$ 765 milhões (10% acima 
do ano anterior) e um salto acumulado 
no Ebitda de 102% (2012-2017). Também 
avançou nos investimentos em capital 
humano, inovação e qualidade, bem 
como aprimorou suas práticas no âmbi-
to da sustentabilidade empresarial.

3,9 mil
médicos cadastrados 

ativos no corpo clínico

2.900
colaboradores em  

regime CLT
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Torre A
Centro de Diagnóstico por Ima-
gem, Centro Especializado em On-
cologia, Centro Especializado em 
Ortopedia, Pronto Atendimento 
Ortopédico, Centro Especializado 
em Nefrologia e Diálise, Ambulató-
rio de Especialidades, Neurofisio-
logia Clínica, Cardiologia e Clínica 
Médica

Torre B
Centro Cirúrgico, Centro de Inter-
venção Cardiovascular, unidades 
de internação, cardiologia não 
invasiva, Day Clinic, endoscopia e 
colonoscopia, centro de especiali-
dades 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 Edu-
cação em Saúde (ETES), Centro 
Especializado em Urologia, Centro 
de Atenção à Saúde e Segurança 
do Colaborador (CASSC), Unidade 
de Onco-hematologia, restaurante 
e área de lazer e convivência

Torre E
Internação, UTI, Centro Cirúrgico e 
apartamentos do serviço Premium

Unidade Paulista 

• 96 mil m² de área construída
• Pronto Atendimento, serviços 
diagnósticos e ambulatoriais, 
centro cirúrgicos e de 
especialidades e unidades de 
educação técnica e superior
• 306 leitos de internação, 22 salas 
de cirurgia e 44 leitos na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI)

Nossa operação    
102-7

D

A

E

C

B
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Unidade Campo Belo

1.485 m² de área construída

• Atendimento ambulatorial e 
diagnóstico especializado

Brooklin

Campo
Belo

Moema

Jardins

Parque
do  
Ibirapuera

ESPECIALIDADES MÉDICAS ATENDIDAS 102-6

• Acupuntura
• Alergia e Imunologia
• Anestesiologia
• Cancerologia
• Cancerologia cirúrgica
• Cardiologia
• Cirurgia bariátrica
• Cirurgia bucomaxilofacial
• Cirurgia cardiovascular
• Cirurgia de cabeça e pescoço
• Cirurgia geral
• Cirurgia plástica
• Cirurgia torácica 
• Cirurgia robótica 
• Cirurgia vascular 
• Clínica médica
• Cuidados paliativos
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Endoscopia
• Gastroenterologia
• Geriatria
• Ginecologia
• Hematologia
• Hemoterapia

• Hepatologia
• Infectologia
• Mastologia
• Medicina Esportiva
• Medicina Física e Reabilitação
• Medicina nuclear
• Neurologia
• Neurocirurgia
• Nutrologia
• Oftalmologia
• Ortopedia
• Otorrinolaringologia
• Patologia
• Pneumologia
• Procedimentos minimamente  
   invasivos da coluna
• Proctologia
• Psiquiatria
• Nefrologia
• Radiologia e Diagnóstico por Imagem
• Radioterapia
• Reumatologia
• Terapia Intensiva
• Urologia

Centro Especializado em 
Obesidade e Diabetes

578 m² de área construída

• Tratamento multiprofissional 
e integrado de obesidade e 
diabetes

Unidade Paulista

96 mil m² de área construída

• Pronto Atendimento, serviços 
diagnósticos e ambulato-
riais, centros cirúrgicos e de 
especialidades e unidades de 
educação técnica e superior
• 306 leitos de internação, 22 
salas de cirurgia e 44 leitos na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI)

Unidade Referenciada  
Oswaldo Cruz Vergueiro 

25,5 mil m² de área construída

• Serviços de internação, UTI, 
centro cirúrgico e centros de 
especialidades Unidade de Sustentabilidade 

Mooca

1.701 m² de área construída

• Especializada no atendi-
mento a pacientes do Sistema 
Único de Saúde (Proadi-SUS) 
e capacitação de profisssionais

Estuário

Embaré

Centro

Av. Afonso 

Pena

Vila Mariana

SANTOS

SÃO PAULO

Paraíso

Av. 2
3 de M

aio Ipiranga

Mooca
Liberdade

Complexo Hospitalar  
dos Estivadores

11.600 m² de área  
construída

• Localizado em Santos 
(SP) e administrado pelo 
Instituto Social  
Hospital Alemão  
Oswaldo Cruz
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Destaques históricos

1897  
1905

1914
1922

1923

2014
2015

2009
2011

2012
2013

Fundação da Associa-
ção Hospital Alemão, 
em 26 de setembro.

 Aquisição de terreno 
de 23.550 m  na 

região da Avenida 
Paulista.

Eclosão da Primeira 
Guerra Mundial e 

adiamento das obras.

Início da construção 
do Hospital.

Início das atividades 
e construção do pavi-

lhão do jardim.

Inauguração da Faculdade de 
Educação em Ciências da Saúde 

(FECS) e do Centro Especializado 
em Obesidade e Diabetes e cria-
ção do Instituto Social Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz.

Inauguração do Centro Especia-
lizado em Oncologia; segunda 

reacreditação pela JCI; revisão e 
implementação do planejamen-
to estratégico, Missão, Visão e 

Valores; inauguração do serviço 
Premium.

Primeira conquista da 
certificação da Joint 
Commission Interna-

tional (JCI).

Hospital adota pres-
crição eletrônica

Inauguração da Torre 
E, com 25 pavimen-

tos; primeira reacredi-
tação da JCI.

Inauguração da 
Escola Técnica de 

Educação em Saúde 
(ETES).

Implementação do planejamento 
estratégico (2016-2020); Instituto 
Social Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz vence chamamento público 

para administrar o Complexo Hos-
pitalar dos Estivadores, em Santos; 
o Hospital também formaliza con-
trato de aluguel da Unidade Refe-
renciada Oswaldo Cruz Vergueiro, 

na região central de São Paulo.

Celebração dos 120 anos do Hos-
pital Alemão Oswaldo Cruz; início 
das operações na Unidade Refe-

renciada Oswaldo Cruz Vergueiro; 
lançamento da nova marca institu-
cional; início da primeira turma da 

graduação em Enfermagem.

Por exigência do 
governo brasileiro, 

mudança de nomen-
clatura para Associa-
ção Hospital Rudolf 

Virchow.

Nova mudança de 
nome, para Hospital 

Oswaldo Cruz.

Surgimento das em-
presas de convênio 

médico.

Investimentos diver-
sos em moderniza-
ção, controle eletrô-
nico e conclusão do 

centro cirúrgico.

Adoção do nome 
Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz.

Comemoração do 
centenário do hos-
pital e inauguração 
de garagem de três 
pavimentos e hall de 

entrada.

Inauguração da Torre 
B, com 14 andares e 

heliponto.

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

Estabelecimento da 
parceria com o Minis-
tério da Saúde para  

a execução do  
Proadi-SUS.

2017
2016

1941
1942

1960
1980

1991

1997
2002

2006
2008
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O Hospital Alemão Oswaldo Cruz busca sintonizar 
seus processos de tomada de decisão a práticas de 
referência do setor e do mercado em geral. Cons-
tituído como associação sem fins lucrativos, de ca-
pital fechado e modelo filantrópico, conta com um 
grupo de associados com 122 membros. 102-5

Nos últimos anos, os esforços se voltaram à profis-
sionalização da governança, com base em valores 
como eficiência, profissionalismo, agilidade e trans-
parência. Cabe à liderança construir o plano estraté-
gico de longo prazo da Instituição, além de revisá-lo, 
supervisionar sua implantação e avaliar  
sua execução.

Governança 
corporativa

122
membros associados

PRINCIPAIS INSTÂNCIAS 102-18
O principal órgão de governança é a 
Assembleia Geral de Associados, que 
elege presidentes e vice-presidentes dos 
conselhos Deliberativo e Fiscal.

Cabe ao Conselho Deliberativo atuar na 
discussão do planejamento estratégico, 
na avaliação de resultados e na análi-
se do desempenho de executivos; sua 
estrutura é composta de dez membros, 
dos quais dois, desde 2016, participam, 
também, da construção do orçamento 
anual junto à liderança executiva. 

A renovação periódica dos membros 
– que não são remunerados – e a apli-
cação de critérios específicos para sua 
seleção têm sido priorizadas; a ideia é 
conferir profissionalismo e independên-
cia ao pensamento de longo prazo da 
Instituição. 

Em 2017, um fato relevante foi a transi-
ção da presidência do Conselho De-
liberativo, ocupada até maio de 2017 
por Marcelo Lacerda. O sr. Julio Muñoz 
Kampff assumiu o cargo, tendo como 
responsabilidade dar continuidade à 
implantação do planejamento estraté-
gico, que está fundamentado em oito 
eixos prioritários: fortalecimento da 
marca, desenvolvimento humano, rela-
cionamento com operadoras, educação 
e pesquisa, expansão e capilaridade, 
relacionamento com médicos, eficiência 
operacional e responsabilidade social.

Com foco em aspectos contábeis e 
de divulgação de dados econômico-
-financeiros de desempenho, o Conselho 
Fiscal é mantido com seis membros e 
vincula-se diretamente à alta liderança.

A Superintendência Executiva é a 
responsável pela gestão operacional e 
tática do Hospital, liderada pelo CEO e 
composta de cinco funções subordina-
das atuantes nos braços da operação 
– Assistencial; Médica; Desenvolvimento 
Humano; Educação e Ciências; e Ope-
racional. Seguindo linhas normativas do 
Conselho Federal de Medicina (CFM), há 
ainda uma diretoria clínica eleita por um 
corpo clínico aberto.

GESTÃO E DESEMPENHO
As reuniões do Conselho Deliberativo 
ocorrem mensalmente, com participa-
ção da Superintendência Executiva e 
demais superintendentes, de acordo 
com as pautas em questão. Quanto à 
Diretoria Executiva, são realizadas reu-
niões semanais para avaliação contínua 
do desempenho. 

Mensalmente, a Reunião de  
Performance Organizacional (RPO) per-
mite a interação entre a liderança e seus 
subordinados diretos (gerentes, super-
visores e coordenadores) e o acompa-
nhamento de projetos estratégicos, bem 
como da execução do orçamento. 
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Assembleia Geral

Conselho Deliberativo Conselho Fiscal

Auditoria interna

CLEUSA  
RAMOS ENCK 
SUPERINTENDENTE 
DE 
DESENVOLVIMENTO 
HUMANO

PAULO VASCONCELLOS 
BASTIAN 
SUPERINTENDENTE 
EXECUTIVO

FÁTIMA SILVANA  
FURTADO GEROLIN 
SUPERINTENDENTE 
ASSISTENCIAL

ANTONIO DA SILVA 
BASTOS NETO 
SUPERINTENDENTE 
MÉDICO

JEFFERSON GOMES 
FERNANDES 
SUPERINTENDENTE 
DE EDUCAÇÃO E 
CIÊNCIAS

JULIO KAMPFF  
PRESIDENTE

MARCELO LACERDA 
VICE-PRESIDENTE

FABIO FUTOSHI 
KATAYAMA 
SUPERINTENDENTE 
OPERACIONAL

ANA PAULA 
NEVES MARQUES 
DE PINHO 
DIRETORA DO 
INSTITUTO 
SOCIAL HOSPITAL 
ALEMÃO 
OSWALDO CRUZ

GILBERTO 
TURCATO JUNIOR 
DIRETOR CLÍNICO

Conselho Deliberativo

JULIO KAMPFF  
PRESIDENTE

MARCELO LACERDA 
VICE-PRESIDENTE

BERNARDO  
WOLFSON 
CONSELHEIRO

LIDIA  
GOLDENSTEIN 
CONSELHEIRA

RONALDO LEMOS 
CONSELHEIRO

MÁRIO PROBST 
CONSELHEIRO

LUIS TEREPINS 
CONSELHEIRO

EDGAR GARBADE 
CONSELHEIRO

RONALD SCHAFFER 
CONSELHEIRO

MARK ESSLE 
CONSELHEIRO
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ÉTICA E COMPLIANCE 
103 | 205, 103 | 418, 102-16
Por meio de seu Programa de Integri-
dade, diretamente vinculado à Superin-
tendência Executiva, o Hospital busca 
gerenciar adequadamente riscos ligados 
a compliance e reforçar sua reputação de 
excelência e integridade.

Disponibilizado a todos os colaborado-
res e abordado periodicamente em trei-
namentos, o Manual de Conduta Ética 
tem sua aplicação checada e avaliada 

cotidianamente; casos de descumpri-
mento ou desvios comportamentais po-
dem ser reportados ao Canal Confiden-
cial. Esta ferramenta é gerenciada por 
uma empresa especializada, que asse-
gura o sigilo e a privacidade dos conta-
tos. Eventuais casos e ocorrências são 
discutidos, ainda, no Comitê de Conduta 
Ética. Cabe ao órgão tomar decisões e 
fazer recomendações à alta liderança 
sobre as tratativas para cada caso.

MICHAEL LEHMANN 
PRESIDENTE

ERNESTO  
NIEMEYER FILHO 
VICE-PRESIDENTE

CHARLES KRIECK 
CONSELHEIRO

KURT HUPPERICH 
CONSELHEIRO

BEATE BOLTZ 
CONSELHEIRA

WEBER PORTO 
CONSELHEIRO

Conselho Fiscal

Em 2017, não houve denúncia de viola-
ção de privacidade de dados no Canal 
Confidencial. Os demais casos, vinte e 
quatro em 2016 e oito em 2017, foram 
registrados na Ouvidoria e referem-se a 
tentativas de golpe com informações de 
pacientes, oriundas de ligações fraudu-
lentas sofridas por familiares e acom-
panhantes para realização de depósitos 
bancários. 418-1

A Instituição mantém, ainda, área de 
Auditoria Interna, responsável por exa-
minar os controles adotados em rela-
ção aos riscos existentes nos principais 
processos da organização e mapeá-los 
conforme as atividades executadas 
pelos colaboradores; e um cronograma 
detalhado de capacitações sobre diver-
sos temas, inclusive sobre ética.

Ao longo do ano, a Instituição reforçou 
os mecanismos de segurança da infor-
mação, comunicando aos pacientes, no 
ato na internação, que o Hospital ou 
seus médicos não solicitam por telefo-
ne pagamentos de quaisquer despesas 
hospitalares por meio de depósito em 
conta bancária. Todos os pagamentos 
devem ser realizados na Tesouraria do 
Hospital. Também foi disponibilizado um 
ramal específico em caso de dúvidas.

Em 2017, não foram registrados quais-
quer casos de corrupção. 205-3

Canal confidencial permite 
o acolhimento, a apuração 
e a tomada de decisões 
relacionadas a casos de 
desvios de comportamento
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Estratégia  
e visão
Nosso olhar para o futuro da 
saúde: como pretendemos 
crescer combinando excelência 
médica, acolhimento, tradição  
e inovação
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Consolidando um ano de oportunida-
des, após a execução de um processo 
minucioso de análise de cenários que 
permitiu a construção do Planejamento 
Estratégico 2016-2020, o Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz se posiciona frente 
aos desafios do setor de saúde em de-
corrência de um ambiente de negócios 
cada vez mais competitivo.

Elaborado pela alta liderança, o plano 
estabelece direcionadores e projetos 
responsáveis por expandir e capilarizar 
os serviços oferecidos pelo Hospital e 
introduzir ao mercado um novo modelo 
de posicionamento, em que as fontes 
pagadoras são colocadas lado a lado 
diante das necessidades de saúde da 
população, potencializando suas rela-
ções com públicos estratégicos, incre-
mentando seus impactos sociais positi-
vos e concentrando esforços em áreas 
promissoras da medicina.

O posicionamento foi acompanhado 
de uma profunda revisão da Visão, da 
Missão e dos Valores organizacionais. 
Alicerçada em sua história de mais de 
um século, a Instituição entende que é 
fundamental manter o protagonismo na 

Missão
Ser preciso e humano para garantir a melhor experiên-
cia e resultado em saúde para o paciente.

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

Valores
• Segurança do paciente – Atenção e precisão para   
entregar o essencial para nossos pacientes: segurança.
• Acolhimento – É na relação humana do toque e do 
olhar que se dá a mais profunda medicina.
• Verdade – A confiança é nosso meio, e a credibilida-
de, nosso fim. Somos íntegros com nós mesmos e com 
o mundo à nossa volta.
• Protagonismo colaborativo – O hospital é um orga-
nismo vivo. Cada um precisa exercer seu papel, mas, 
sobretudo, ter iniciativa, se enxergar no outro e traba-
lhar em conjunto.
• Tradição inovadora – Preservação da cultura e dos 
marcos históricos de um hospital centenário, mas que 
sabe se reinventar para evoluir continuamente.

assistência ao paciente, mantendo em 
primeiro plano as bases humanas dos 
serviços prestados.

A harmonia entre conhecimento e aco-
lhimento, presente na Visão, traduz-se 
em precisão e humanidade e em uma 
experiência qualificada para os pacien-
tes – e também se expressa nos Valores 
do Hospital, que abrangem a segurança 
do paciente, o olhar atento à inovação e 
a integridade (veja quadros).

2016-2020
Planejamento Estratégico 

reforça valores 
institucionais e orienta o 
crescimento do negócio

De olho no futuro e aprofundando os 
cenários de envelhecimento da popula-
ção, comum a outros países, e atuando 
de forma proativa na disponibilização de 
serviços para tratamento de condições 
agudas e prevenindo o acometimento de 
doenças crônicas, foi optado por dire-
cionar os esforços para duas grandes 
áreas de ênfase: Oncologia e Digestiva. 
A seleção de áreas de ênfase tem como 
objetivo manter a diferenciação da sua 
atuação, a manutenção da construção 
de um conhecimento diferenciado em 
alta complexidade, atuando de forma 
mais relevante no segmento.

Segundo estimativas do Instituto Na-
cional do Câncer (INCA), 600 mil novos 
casos de Câncer serão descobertos nos 
próximos anos, com incidência expres-
siva em áreas como pulmão, urologia, 
intestino, estômago, ginecologia, pele, 
entre outros.

A área oncológica mobiliza investimen-
tos do Hospital há décadas, e, já em 
2017, representou 32,4% da receita, com 
os volumes de atendimento abaixo:

• 6.834 consultas;
• 713 radioterapias;
• 7.608 quimioterapias.

Com relação às doenças digestivas, a 
área abarca um amplo espectro de es-
pecialidades médicas responsáveis pelo 
atendimento, detecção, tratamento e 

reabilitação de pacientes com doenças 
atinentes a especialidades como gas-
troenterologia e cirurgias do aparelho 
digestivo.

Várias delas estão entre os desafios da 
saúde brasileira: no caso do diabetes, 
por exemplo, dados do Ministério da 
Saúde apontam que o número de pes-
soas diagnosticadas com a doença no 
País cresceu 61,8% entre 2006 e 2016.

Hoje, a Instituição já mantém ao menos 
três centros dedicados à área-ênfase: 
Centro Especializado em Obesidade 
e Diabetes; Centro Especializado em 
Hérnia; e Centro Especializado em En-
doscopia, além de uma área dedicada à 
Cirurgia Geral do Aparelho Digestivo e 
Parede Abdominal. Nos próximos anos, 
a expectativa é fortalecer a atuação 
no segmento, à maneira da evolução já 
registrada na área oncológica e em sua 
participação nos resultados.

Para as demais áreas de interface, e 
mantendo seu atendimento geral ao 
público, o hospital também apresenta 
resultados de crescimento expressivos:
Tornando cada vez mais palpável, e 
investindo não somente na ampliação 
do número de leitos, iniciamos de uma 
maneira disruptiva e inovadora um novo 
modelo de atendimento ao paciente e 
de relacionamento com as operadoras 
representando na Unidade Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro.

EXPANSÃO, RELACIONAMENTO COM AS 
OPERADORAS E EXCELÊNCIA OPERACIONAL  
EM 2017l

Especialidade Número de 
internações

Número de 
atendimentos 

no Pronto 
Atendimento

Ortopedia 703 24.292

Cardiologia 411 7.392

Neurologia 353 1.341
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Nossos 
direcionadores
Oito eixos direcionadores e 18 pro-
gramas estratégicos a eles vinculados 
materializam o planejamento de longo 
prazo do Hospital Alemão  
Oswaldo Cruz.

1  FORTALECIMENTO DA MARCA

Foco Ampliar investimentos em comunicação e marketing, 
de olho no posicionamento de mercado da organização e na 
ampliação de sua presença em ambiente digital, impactando 
atuais e novos pacientes 

2017 Lançamento da nova marca

2  EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Foco Garantir uma experiência qualificada a pacientes 
e familiares/acompanhantes, por meio da melhoria de 
infraestrutura, da automatização de processos, da inovação 
digital e de uma melhor equação de custo-efetividade 

2017 74,2% foi o resultado do Net Promoter Score (NPS)

Relações com públicos 
estratégicos, fomento à saúde 
pública, ao ensino e à pesquisa, 
eficiência e gestão da marca 
estão entre as prioridades

Com produtos bem estabelecidos, os 
pacientes têm previsibilidade de investi-
mento e tratamento para sua condição 
de saúde. Além disso, as fontes paga-
doras também têm maior segurança, 
por meio de um valor fixo em relação à 
especialidade a ser tratada, o que for-
talece a parceria com a Instituição, que 
tem mais de 120 anos de história.

Com isso, o objetivo é garantir a pere-
nidade e a oferta adequada de serviços 
para os pacientes nas diversas espe-
cialidades que compõem a tradição do 
Hospital, além de observar seu posicio-
namento quanto às áreas-ênfase  
de oncologia e doenças digestivas,  
compreendendo sua contribuição para  
os resultados operacionais e  
econômico-financeiros. 

4  DESENVOLVIMENTO HUMANO

Foco Investir no bem-estar, na saúde, no aprimoramento 
técnico e na integração cultural dos colaboradores à 
Instituição, fomentando o protagonismo e a cultura 
colaborativa

2017 66,18 horas de treinamento por colaborador 

3  EXPANSÃO E CAPILARIDADE

Foco Promover crescimento orgânico e inorgânico por 
meio de novos leitos, abertura de unidades avançadas e 
especializadas e parcerias com os setores público e privado 

2017 Nova Unidade Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro, 
com 232 leitos de capacidade
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232
leitos é a capacidade 

total instalada da Unidade 
Referenciada Oswaldo 

Cruz Vergueiro

5  RESPONSABILIDADE SOCIAL

Foco Contribuir para o avanço sistêmico da saúde no Brasil, 
por meio de parcerias com governos, convênios e programas 
conjuntos que melhorem a gestão de equipamentos públicos, 
qualifiquem o atendimento e reforcem o vínculo entre o 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o impacto social positivo 

2017 R$ 73,3 milhões investidos no último ano do triênio 
2015-2017 do Proadi-SUS
27,5 mil atendimentos na Unidade de Sustentabilidade Mooca

6  EDUCAÇÃO E PESQUISA

Foco Fomentar, construir, disseminar e aplicar novos 
conhecimentos nos tratamentos de alta complexidade, dando 
impulso à nova visão de futuro da Instituição 

2017 Início da graduação em Enfermagem
Construção de um Planejamento Estratégico próprio para 
a área, alinhado ao mapa estratégico 2016-2020 do Hospital

7  RELACIONAMENTO COM MÉDICOS

Foco Estudar ações de relacionamento e desenvolvimento 
do corpo clínico, a fim de reter os melhores profissionais, 
reconhecer seus esforços e méritos e incentivar a excelência 
na prática médica 

2017 Manutenção de 2 programas de 
relacionamento e desenvolvimento do corpo clínico

8  RELACIONAMENTO COM OPERADORAS

Foco Aprimorar e testar modelos de relacionamento 
comercial, a fim de garantir relações de ganho mútuo 
pautadas por crescimento e rentabilidade 

2017 Modelo inovador e disruptivo na Unidade  
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro, com 
maior previsibilidade de custos e risco 
compartilhado entre Hospital e planos de saúde

UNIDADE REFERENCIADA  
OSWALDO CRUZ VERGUEIRO: 
MODELO DE NEGÓCIO  
DISRUPTIVO
Inaugurada em 2017, a nova unidade do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz ocu-
pa um prédio na região central de São 
Paulo, no bairro da Liberdade, e é a mais 
recente aposta na frente de expansão 
dos negócios.

Com capacidade para 232 leitos, sen-
do 30 de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), o espaço de 25.500 m² de área 
construída ainda conta com 13 salas 
cirúrgicas, consultórios clínicos e centro 
de diagnósticos. Atualmente, cerca de 
100 leitos já estão em operação e rece-
bem pacientes para consultas, procedi-
mentos e testes diagnósticos de média 
e alta complexidade, realizados em um 
modelo ainda pioneiro na saúde privada 
brasileira. 

Foram estabelecidos preços fechados 
para 257 procedimentos cirúrgicos, 
além de diárias e taxas globais fechadas 
para internações clínicas, quimioterapia 
e exames. Com isso, as operadoras de 
planos de saúde conhecem os protoco-
los de atendimento definidos pelo corpo 
clínico, visando aos melhores desfechos 
possíveis para os pacientes. 

Considerado disruptivo, esse sistema 
oferece uma mudança de pensamento 
para o setor, trocando o modelo fee for 
service – ou seja, de custo por volume 
de produção em cada caso atendido – 
por pacotes fechados de preços, garan-
tindo ganhos mútuos para o Hospital  
e seus parceiros de negócios em  
saúde privada.

+ de R$ 592 mi  
em investimentos nos últimos sete anos 
(equipamentos, tecnologias e infraestrutura)

R$ 140 mi previstos em 

investimentos na Unidade Referenciada Oswaldo 
Cruz Vergueiro até a entrada em operação de 
100% de sua capacidade total

Projetos e 
investimentos
Os últimos anos foram marcados por 
vigorosos investimentos em expansão, 
modernização e implantação de novos 
modelos operacionais e tecnologias. 
Essas medidas estão alinhadas aos 18 
projetos em andamento na Instituição 
e foram pensadas para produzir re-
sultados sustentados no longo prazo, 
alinhando a alocação de recursos ao 
cumprimento da estratégia.

Por meio da área de Business Intelligence, 
um escritório de projetos corporativos 
acompanha as iniciativas e mensura 
seus progressos por meio de 15 indica-
dores. Entre os investimentos em curso, 
destacam-se os de gestão de saúde 
populacional e recursos humanos, 
relacionamento com médicos e opera-
doras de planos de saúde e as parcerias 
institucionais para aprimoramento da 
saúde pública.
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Quando estiver em pleno funcionamen-
to, em 2018, a Unidade Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro deve se tornar 
responsável por 30% do faturamento 
total da Instituição, elevando de modo 
significativo o resultado bruto de ne-
gócio. Em plena capacidade, a nova 
unidade deve gerar 1,2 mil postos de 
trabalho – considerando corpo clínico, 
colaboradores assistenciais e pessoal 
administrativo.

EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS:  
ESTRATÉGIA INTEGRADA
As atividades de educação, pesquisa e 
difusão de conhecimento do Hospital 
ganharam duas importantes novida-
des em 2017: a primeira, já prevista nos 
planos de expansão, foi a abertura do 
primeiro processo seletivo para Enfer-
magem – curso superior que, antes de 
sua abertura, já foi avaliado com nota 
máxima pelo Ministério da Educação 
(leia mais na p.72 e 73). 

1.200
postos de trabalho serão 

gerados em sua plena 
operação

do faturamento da 
Instituição deverá vir da 
Unidade Referenciada 

Oswaldo Cruz Vergueiro, 
quando estiver em pleno 

funcionamento

30%

Condizente com a tradição de cuida-
do e assistência da Instituição, a nova 
graduação se soma ao curso superior 
de Tecnologia em Gestão Hospitalar, 
aos cursos de pós-graduação lato sensu 
e MBA e ao Programa de Residência 
Médica para formar equipes multipro-
fissionais de excelência para as saúdes 
pública e privada.

Outra iniciativa, alinhada às necessi-
dades específicas do segmento, foi a 
elaboração do Planejamento Estratégico 
em Educação e Ciências. Com apoio de 
uma consultoria especializada, foram 
estudadas oportunidades, ameaças e 
trilhas de crescimento do Hospital neste 
ramo, em diálogo direto com as áreas-
-ênfase, as frentes de saúde privada 
e sustentabilidade social e o plano de 
investimentos previsto na estratégia 
2016-2020 (leia mais na p.72).

SAÚDE PÚBLICA:  
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E  
FORTALECIMENTO DA MARCA
Em 2016, foi iniciada a gestão do Com-
plexo Hospitalar dos Estivadores, em 
Santos (SP), pelo Instituto Social Hos-
pital Alemão Oswaldo Cruz no modelo 
de organizações sociais em saúde (OS). 
Com perfil de média complexidade e 
atendimentos encaminhados pela regu-
lação municipal em áreas que incluem 

Estratégia própria para 
educação, pesquisa e 
inovação foi desenvolvida 
pelo Hospital em 2017

materno-infantil, cirúrgica e atendimento 
clínico-cirúrgico, o hospital recebeu o 
Modelo Assistencial Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, além de contar com a 
expertise da Instituição na gestão de 
recursos, na padronização de processos 
e protocolos e na qualidade assistencial.

Em 2017, foram recebidos R$ 54,788 
milhões para o Instituto Social gerir o 
hospital. Em dez meses de atendimen-
tos do ano, foram 884 procedimentos 
cirúrgicos, 25.566 exames laboratoriais 
e 3.739 exames por imagem, com um 
atendimento superior a 12 mil vidas. 

Uma pesquisa independente contrata-
da pela Prefeitura Municipal de Santos 
detectou que 96,1% dos pacientes do 
Complexo Hospitalar dos Estivadores 
aprovam o serviço oferecido pela unida-
de, que, entre fevereiro e dezembro de 
2017, realizou mais de 2 mil partos e mais 
de 10 mil atendimentos. 

Além de atender aos santistas, o Hospital 
teve uma parcela de 40% dos pacientes 
vindos de outras cidades da região. 

Os resultados mostram a eficiência do 
modelo de gerenciamento de hospitais 
públicos por meio de Organizações So-
ciais e pode ser uma ferramenta estraté-
gica para aprimorar a qualidade do aten-
dimento médico e assistencial ofertado.
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Sustentabilidade

A atenção a temáticas financeiras e não 
financeiras vinculadas aos aspectos da 
sustentabilidade em suas diversas frentes 
também faz parte do posicionamento da 
Instituição. Junto a outros pares do setor, 
o Hospital tem convivido com o desafio 
de combinar a gestão de indicadores 
técnico-operacionais próprios de um cen-
tro hospitalar à mensuração e ao controle 
de impactos gerados pelas atividades 
sobre comunidades, pacientes, parceiros 
de negócios e o meio ambiente.

Refletindo seu compromisso com o tema, o 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz realizou em 
2016 uma consulta direta aos públicos de 
relacionamento internos e externos a fim de 
identificar tópicos ambientais, sociais e eco-
nômicos de relevância para suas atividades.

A consulta envolveu duas etapas: on-line, 
com mais de 1.100 participações (forne-
cedores, especialistas, colaboradores, 
corpo clínico, jornalistas e operadores 
de planos de saúde); e uma fase de 
entrevistas com especialistas (repre-
sentantes do setor e lideranças). 102-42, 
102-43

Oito temas foram identificados como 
de maior relevância pelos públicos. 
Conectados ao Planejamento Estraté-
gico 2016-2020 e aos desafios para a 
humanidade propostos nos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas (veja quadro), eles 
abrangem desde aspectos de qualidade, 
segurança e rentabilidade das ativida-
des até o fomento à educação, à pes-
quisa e ao desenvolvimento humano.

Após dois anos de esforços em gestão e 
comunicação desses tópicos, o Hospital 
iniciou, em 2018, um novo processo de 
materialidade, abrangendo, entre outras 
novidades, a transição para a versão Stan-
dards das diretrizes de relato da Global 
Reporting Initiative (GRI).

Amadurecimento em temas 
socioambientais é um 
dos principais desafios do 
Hospital, que dialoga com 
seus públicos para colher 
percepções sobre seus 
processos, impactos  
e relações

TEMAS MATERIAIS 102-47, 102-44 EXTENSÃO DOS IMPACTOS*  
102-40 

QUALIDADE E 
SEGURANÇA 
ASSISTENCIAL

Ambição: 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

GRI  
102-43; 102-44; 
416-1; 416-2; 417-1; 
418-1; 419-1

ODS  
3

 Gestores
 Colaboradores
 Pacientes
  Operadores de saúde
 Médicos
 Imprensa
 Fornecedores
 ConcorrentesTemas estratégicos

- Eficiência Operacional
- Responsabilidade Social

DESENVOLVIMENTO 
E RETENÇÃO DE 
TALENTOS

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

GRI  
102-8;102-41;  
401-1; 404-1; 404-3

ODS  
4

 Diretoria
 Gestores
 Colaboradores
 Pacientes
  Operadores de saúde
  Fornecedores

Temas estratégicos
- Desenvolvimento Humano
- Educação e Pesquisa

ATUAÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO 
DOS SISTEMAS DE 
SAÚDE E INICIATIVAS 
DE ACESSO A 
TRATAMENTO MÉDICO

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

GRI  
203-2; 413-1

ODS  
3  16  17

 Diretoria
 Especialistas
 Imprensa
 Fornecedores
 Operadores de saúdeTemas estratégicos

- Responsabilidade Social
- Educação e Pesquisa

DESEMPENHO 
ECONÔMICO 
EFICIENTE NA 
UTILIZAÇÃO DE 
RECURSOS

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

GRI  
201-1; 201-4
205-3; 419-1

ODS  
8

 Diretoria
 Especialistas

Temas estratégicos
- Expansão e Capilaridade

RELACIONAMENTO 
COM AS 
OPERADORAS

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

GRI   
419-1

ODS  
17

 Especialistas
 Médicos

Temas estratégicos
- Fortalecimento da Marca
- Relacionamento com Operadoras

ENGAJAMENTO DO 
CORPO CLÍNICO

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

GRI  
401-1; 401-2; 201-3

ODS  
3  16  17

 Médicos

Temas estratégicos
- Relacionamento com Médicos
- Fortalecimento da Marca

EDUCAÇÃO, 
PESQUISA E 
INOVAÇÃO

Ambição: Valorização da produção, gestão e 
difusão de conhecimento, buscando inovação em 
processos e tecnologias em saúde

 

ODS  
4  9

 Diretoria

Temas estratégicos
- Educação e Pesquisa
- Fortalecimento da Marca

SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

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

GRI  
302-1; 303-1

ODS  
12

 Diretoria
 Especialistas

Temas estratégicos
- Eficiência Operacional
- Fortalecimento da Marca

*  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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Resultados 
econômico- 
-financeiros
Principais indicadores  
de desempenho do negócio 
demonstram o cumprimento do 
Planejamento Estratégico 103 | 201
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A condução criteriosa do Planeja-
mento Estratégico, somada ao moni-
toramento de indicadores-chave de                        
performance, à disciplina de custos e 
à busca de eficiência operacional, fez 
com que o Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz mantivesse sua rota de crescimen-
to ao longo de 2017.

Por ser uma instituição sem fins lu-
crativos, o Hospital reinveste 100% do 
resultado financeiro na operação, a fim 
de ampliar a geração de valor e melhor 
atender seus pacientes e a sociedade 
brasileira. A sustentabilidade financeira 
é um requisito para a manutenção dos 
serviços prestados e para garantir a sin-
tonia da Instituição às melhores práticas 
do mercado, com tecnologia de ponta, 
profissionais de referência e instalações 
condizentes com seu perfil de alta  
complexidade.

Também houve crescimento importante 
no patrimônio líquido, nos ativos totais e 
nos investimentos, refletindo um ano de 
expansão operacional, com a abertura 
da Unidade Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro.

Por ainda estar em seu primeiro ano 
de operação, a unidade não impactou 
profundamente em volume, porém 
influenciou a variação no EBITDA entre 
2016 e 2017 em função de seus custos 
e investimentos iniciais. Mesmo assim, o 
indicador está em patamares acima dos 
anos anteriores (veja detalhes na página 
seguinte) e tem tendência de cresci-
mento para os próximos anos.

Em 2017, repetiu-se o cenário de ex-
pansão do faturamento, com R$ 765 
milhões em receita líquida, acima dos 
R$ 694,7 milhões em 2016. Entre os 
principais fatores de destaque estão o 
crescimento nas áreas de diagnóstico, 
internação e quimioterapia; e a con-
tribuição em volume de pacientes na 
Unidade Paulista, onde a meta orça-
mentária foi cumprida. Outras alavancas 
de resultado foram:

Crescimento de 23% no volume de atendimentos 
do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes

Aumento de 28,7 mil para 32 mil procedimentos 
cirúrgicos na Unidade Paulista

Crescimento de 48% nos atendimentos da 
Oncologia, contemplando consultas ambulatoriais

Expansão no volume de consultas da Unidade 
Campo Belo (de 1.876 em 2016 para 2.149 em 2017)

Aumento de 76,5% (2016) para 82,7% da média de 
ocupação da internação

48%

foi o aumento total de 
atendimentos ambulatoriais 

da Oncologia

 SÍNTESE DE INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

Em R$ MIL 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Variação
2012-2017

Receita líquida (RL) 765.049 694.728 589.635 557.223 493.504 410.129 87%

Superávit 
operacional 56.511 80.251 54.714 33.983 35.361 24.294 133%

EBITDA 92.467 109.973 81.353 58.647 55.952 45.667 102%

Superávit do 
Exercício 53.168 78.689 48.411 22.842 26.160 27.377 94%

Ativos totais 1.084.542 1.043.069 948.735 906.809 907.702 854.969 27%

Patrimônio líquido 874.154 820.985 742.296 693.885 671.043 644.883 36%

2014

28.984

2013

43.789

2012

150.095

2015

40.374

2017

102.154

2016

69.610

INVESTIMENTOS (R$ MIL)
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VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO (R$ MIL) 201-1

2015 2016 2017

Receitas 614.310 726.112 829.510

VALOR ECONÔMICO RETIDO (R$ MIL) 201-1

2015 2016 2017

Valor econômico direto gerado menos valor 
econômico distribuído 64.659 105.083 91.501

 Os dados são apresentados em regime de competência.

VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO (R$ MIL) 201-1

2015 2016 2017

Salários e benefícios  182.410 207.022 259.248

Outras despesas operacionais  310.932 353.611 395.333

Aplicações no Proadi-SUS 42.694 48.469 73.308

Despesas financeiras 13.615 11.927 10.120

Total 549.651      621.029 738.009

VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO (%) 201-1

2015 2016 2017

Salários e benefícios 33,19 33,34 35,13

Outras despesas operacionais 56,57 56,94 53,57

Aplicações no Proadi-SUS 7,77 7,80 9,93

Despesas financeiras 2,48 1,92 1,37

Total 100,00 100,00 100,00

R$ 64 mi 
Investimentos em infraestrutura, instalações e 
equipamentos para o centro cirúrgico e os centros de 
especialidades

Geração e 
distribuição  
de valor 201-1 
Sob influência do início da Unidade Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro, o Hospital teve incremento 
no valor de salários e benefícios, bem como em 
outras despesas operacionais. 2017 também foi o 
último ano do triênio dos projetos do Proadi-SUS, 
com um aumento natural da alocação de recursos
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Indicadores de gestão
Para mensurar a aplicação do seu Planejamento                           
Estratégico, o Hospital mantém uma rotina de 
acompanhamento de indicadores-chave de desempenho 
(KPI, na sigla em inglês), abrangendo os principais 
projetos estratégicos. 

Confira a seguir a síntese de alguns deles:

Giro de leitos*

O que é: indica a relação entre a velocidade, a eficácia e a 
ocupação de leitos do Hospital. Calcula-se a partir de quan-
tidade de altas / número de leitos x quantidade de meses.

Pesquisas em áreas-ênfase

O que é: aponta quantas pesquisas da Instituição abordam 
as áreas contempladas na estratégia de crescimento.

Participação das áreas-ênfase na receita
 
O que é: indica quanto dos resultados econômico-financeiros do Hospi-
tal estão diretamente ligados às áreas de oncologia e doenças digestivas.

Alunos concluintes em cursos das áreas-ênfase
  
O que é: número bruto de alunos concluintes em cursos pertencentes às 
áreas de ênfase, como especializações em cirurgia bariátrica e metabólica e 
endoscopia digestiva.

2015 2016 2017

4,96 5,23 5,3

2016 2017

1 4

2016 2017

47,6%* 50,0%

2016 2017

6 6

Prazo médio de recebimento*

O que é: indica quantidade de dias que a 
Instituição leva para receber o crédito pelos 
serviços prestados. 

2014 2015 2016 2017

156,33 155,43 140,48 132,10

PMR* (sem desconto da Provisão de Devedores Duvidosos – PDD)
contas a receber/receita líquida total x dias.

*Alterado para permitir comparabilidade com o ano de 2017.

*Estas informações são referentes apenas à Unidade Paulista.

Receita líquida (R$ mil)

O que é: faturamento total da Instituição.

Contribuição dos médicos do Programa Acadêmico do Corpo 
Clínico (PACC) na receita líquida

O que é: soma da receita líquida dos médicos incentivados pelo PACC, 
dividida pela receita líquida do hospital e multiplicada por 100.

Satisfação do colaborador

O que é: percentual de satisfação e bem-estar, medido por meio de Pes-
quisa de Clima Organizacional amostral, realizada a cada dois anos pela 
Associação Nacional de Hospitais Privados em parceria com a consultoria 
Korn Ferry/Hay Group.

Vidas atendidas pelo Instituto Social

O que é: total de atendimento na operação da O.S. Santos – Complexo 
Hospitalar dos Estivadores.

Net Promoter Score (%) - experiência do paciente
 
O que é: avalia a intenção do paciente em recomendar o Hospital.

2015 2016 2017

589.635 694.728 765.049

13%
foi o indicador aferido 

em 2017, dentro da 
meta estipulada

70% 
de favorabilidade

Resultado alcançado 
na última edição da 

pesquisa (2016)

12.780
Total de vidas  

atendidas em 2017

2016 2017

73,56% 74,2%

Provisão de devedores duvidosos*** 
O que é: aponta o volume de ativos não recebidos que a Instituição enqua-
dra como incertos quanto ao recebimento. Como política interna, estipula-
-se que todos os títulos a receber após 60 dias do vencimento deverão ter 
provisionados 50% de seus respectivos valores a título de PDD (Provisão de 
devedores duvidosos). Após 120 dias, 100%.

2016 2017

R$ 22,4 
MILHÕES 
(3,2% RL)*

R$ 2,0 
MILHÕES**

*Valores corrigidos em relação ao reportado em 2016.
**A variação apresentada no quadro acima ocorreu em virtude dos acordos 
realizados com as operadoras de planos de saúde.
*** Estas informações são referentes ao consolidado de todas as unidades do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
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performance
Da segurança do paciente e 
da geração de conhecimento à 
qualidade das relações com o  
corpo clínico
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Com atuação de referência em serviços 
de alta complexidade e ênfase nas es-
pecialidades de Oncologia e Doenças 
Digestivas, o Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz tem na precisão para tratar um de 
seus principais compromissos.

A adesão a padrões de qualidade e de 
segurança de referência internacional, 
tanto na prática cirúrgica como na assis-
tência, é atestada por entidades como 
a Joint Commission International (JCI) 
– principal agência mundial de acredi-
tação em saúde. O Hospital conta com 
um corpo clínico renomado, formado 
por 3.943 médicos cadastrados ativos, 
e uma das mais qualificadas assistências 
do país. Até o final de 2017, sua capaci-
dade total instalada era de 805 leitos, 
sendo 582 deles na saúde privada e 223 
no âmbito público.

Para oferecer mais conforto e conve-
niência a seus pacientes e familiares, 
ao longo de seus 120 anos de história, 
além de ampliar sua capacidade com 
planos de expansão contínuos, o Hos-
pital tem investido no aprimoramento 
de sua infraestrutura, com o intuito de 
torná-la cada vez mais eficiente  
e inovadora. 

Os investimentos em infraestrutura,  
instalações e equipamentos para o 
centro cirúrgico e os centros de espe-
cialidades superaram a marca de  
R$ 592 milhões entre 2010 e 2017. A 
maior parte dos recursos foi destina-
da à Unidade Paulista, que concentra 
a maioria dos serviços do Hospital. O 
grande destaque do ano, porém, foi 
a abertura da Unidade Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro, cujo investi-
mento foi de R$ 140 milhões entre  
2016 e 2017.

UNIDADE REFERENCIADA 
OSWALDO CRUZ VERGUEIRO
Inaugurada em julho de 2017, a Unidade 
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro 
está localizada na região central de São 
Paulo e atende pacientes de planos 
de saúde e particulares. Mantendo a 
mesma excelência médica e assisten-
cial da Instituição, é o primeiro hospital 
brasileiro a implantar um novo modelo 
de remuneração, no qual os tratamentos 
e procedimentos permitem às fontes 
pagadoras a previsibilidade de custos 
(leia mais na p.65).

Até o final do primeiro semestre de 
2018, a Unidade contará com 232 leitos, 
sendo 30 deles de UTI, além de centro 
cirúrgico com 13 salas, consultórios clíni-
cos e centro de diagnóstico. Atualmen-
te, estão em funcionamento 89 leitos de 
internação e dez leitos de UTI. Quando 
estiver atuando com sua capacidade 
total, poderá realizar cerca de 1.500 
cirurgias por mês. Nesta primeira fase, 
a Unidade comporta até 800 procedi-
mentos cirúrgicos por mês. 

DESEMPENHO UNIDADE 
REFERENCIADA OSWALDO CRUZ 

VERGUEIRO
 

2.026  
exames realizados no Centro 

de Diagnóstico por Imagem da 
Unidade Referenciada Oswaldo 

Cruz Vergueiro 
 
 

684  
procedimentos cirúrgicos

Excelência operacional
Nos últimos anos, em sintonia com o Planejamento 
Estratégico, a organização ampliou sua estrutura 
de operação, com maior oferta de leitos e extensão 
de serviços a mais unidades, horários e centros 
de especialidades. Paralelamente, porém, tem se 
empenhado em racionalizar sua base de despesas, 
buscando a melhor terapêutica possível para seus 
pacientes com custo-efetividade e entrega de desfechos 
clínicos positivos.

Para compreender os avanços e desafios do modelo 
de gestão, as lideranças da Instituição monitoram e 
discutem indicadores como os de giro de leitos, taxas de 
ocupação das unidades de internação e Terapia Intensiva 
(UTI), volume de produção, satisfação no atendimento, 
qualidade e segurança da prática médica e utilização 
de tecnologias, insumos, medicamentos e materiais 
especiais. 

Com isso, o objetivo é garantir a perenidade e a 
oferta adequada de serviços para os pacientes nas 
diversas especialidades que compõem a tradição do 
Hospital, além de observar seu posicionamento quanto 
às áreas-ênfase de oncologia e doenças digestivas, 
compreendendo sua contribuição para os resultados 
operacionais e econômico-financeiros.

Confira, nas próximas páginas, uma síntese dos 
resultados dos principais centros especializados e 
unidades.
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CENTRO ESPECIALIZADO  
EM ONCOLOGIA
Com dois anos de atividades, o Centro 
atende uma das áreas-ênfase do 
Hospital, tem alta capacidade e já se 
tornou referência no tratamento de 
diferentes tipos de câncer. Ao longo do 
ano, foram realizados investimentos na 
melhoria de processos, na implantação 
do prontuário eletrônico e no reforço do 
controle de qualidade da Instituição.  

O Centro tem avançado no tratamento 
de sintomas por meio da medicina 
integrativa – que reúne profissionais 
de diferentes especialidades para 
debaterem casos específicos de 
pacientes – e na adequação de seus 
equipamentos de quimioterapia e 
radioterapia. Como destaque do ano 
está a radioterapia intraoperatória, 

PRONTO ATENDIMENTO
Disponível na Unidade Paulista, o Pronto 
Atendimento funciona 24 horas por 
dia e dispõe de equipe multiprofissio-
nal capacitada para atendimentos de 
emergência e médicos clínicos, cirur-
giões, cardiologistas e ortopedistas. 
Antes da consulta médica, os pacientes 
são avaliados e classificados para que o 
atendimento seja feito de acordo com 
a gravidade do quadro, utilizando o 
Protocolo de Manchester, que otimiza o 
fluxo e prioriza os casos de acordo com 
o nível de gravidade, proporcionando, 
assim, mais agilidade e eficiência  
no processo.

Estão em estudo a realização de obras 
para ampliar a capacidade de atendi-
mento e conferir uma melhor experiência 
aos pacientes, familiares e profissionais 
da saúde.

PRONTO ATENDIMENTO

 83.093  
atendimentos realizados

CENTRO ESPECIALIZADO  
EM ONCOLOGIA

6.834  
atendimentos em oncologia

3.662  
cirurgias oncológicas

Excelência cirúrgica:  
o conceito lean aplicado à saúde
Durante o ano, uma das melhorias iniciadas na Instituição 
envolveu a revisão de processos na área cirúrgica. Com 
base na metodologia Lean Seis Sigma, referência no 
estudo de produção enxuta, cerca de 1.000 cirurgias 
foram analisadas em profundidade, desde a admissão 
até a alta do paciente, passando pelo pós-operatório.  
O objetivo é compreender como a excelência 
operacional pode ser impulsionada na rotina hospitalar.

que melhora o controle local do tumor, 
evitando que o paciente volte várias 
vezes para realizar o procedimento.  
Para 2018, estão previstas a aquisição 
de novos aparelhos de alta precisão e 
a inauguração de 14 novos consultórios 
para todas as especialidades, como 
resposta à crescente demanda  
de pacientes.

Adicionalmente, a oncologia tem 
consolidado a formação de uma equipe 
médica de atenção exclusiva ao Hospital 
e planeja ampliar, também, esse formato 
para os médicos cirurgiões, para que 
esses profissionais possam se dedicar 
ao atendimento personalizado do 
Hospital.

DOENÇAS DIGESTIVAS

DOENÇAS DIGESTIVAS
O campo das doenças digestivas, uma 
das áreas-ênfase do Hospital, foca sua 
atuação em soluções clínicas, cirúrgicas 
e terapêuticas ao tratamento em diver-
sas especialidades, como gastroentero-
logia e cirurgia do aparelho digestivo. 

Nas unidades Paulista e Campo Belo, 
os pacientes contam com centros de 
endoscopia especializados em diagnós-
ticos e exames de detecção de doen-
ças digestivas, como ecoendoscopia, 
ligadura de varizes esofágicas, endos-
copia digestiva alta, passagem de balão 
intragástrico e troca de gastrostomia. 

CENTRO ESPECIALIZADO  
EM HÉRNIA
Oferece todos os exames necessários 
para os casos de hérnias da parede 
abdominal, tais como ultrassom, to-
mografia e ressonância magnética da 
parede abdominal, com a possibilidade 
de agendamento e realização de todos 
os exames em um mesmo dia, além de 
tratamentos cirúrgicos convencionais, 
laparoscópicos e robóticos.

O Centro conta com o corpo clínico de 
excelência do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz e uma equipe assistencial multi-
disciplinar, reconhecida como uma das 
melhores do País – composta de enfer-
meiros, fisioterapeutas, nutricionistas e 
fisiatra, que auxiliam os cirurgiões nas 
avaliações pré e pós-operatórias.

10.145
colonoscopias*  

3.870
cirurgias digestivas** 

*Considera as unidades Campo Belo, Paulista e 

Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro 

**Considera as unidades Paulista e Vergueiro
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Sempre buscando por recursos e equipamentos que 
fortaleçam os cuidados com seus pacientes, o Hospital 
disponibiliza, desde 2016, dois robôs de telepresença que 
contribuem na interação entre médicos intensivistas e mé-
dicos responsáveis por pacientes internados. Com auxílio 
dessa tecnologia, os médicos podem discutir, à distância, 
situações específicas de seus pacientes, por meio de dis-
positivos móveis, além de assumir o controle do robô. 

Para 2018, está prevista a aquisição de 10 camas com co-
nectividade, cujas informações da bomba e do respirador 
poderão ser acompanhadas no posto, pela equipe assis-
tencial. O projeto está em sintonia com o que há de mais 
moderno no mundo e objetiva oferecer mais segurança 
ao paciente. 

Inovação em terapia intensiva

UNIDADE DE TERAPIA  
INTENSIVA - UTI
A Unidade de Terapia Intensiva acolhe 
pacientes de diversas áreas clínicas 
e cirúrgicas, além dos centros de 
especialidades e conta com equipe 
multidisciplinar especializada em terapia 
intensiva. Desde 2017, com o intuito 
de fortalecer a humanização em seu 
atendimento, é permitida a permanência 
de um acompanhante do paciente 
durante as 24 horas do dia.

Além disso, pacientes e familiares 
recebem apoio psicológico, 
principalmente em casos que a família 
tem dificuldades com o diagnóstico do 
paciente. Com esse serviço, o Hospital 
consegue mediar situações específicas 
e oferecer o apoio que a família precisa 
em momentos de alta complexidade.

82,44%  
foi a taxa média de ocupação  

na UTI em 2017 (Unidade Paulista)

XX 
 leitos de capacidade total  

da UTI

Melhorias em 
acolhimento e 
assistência na UTI 
buscam integrar 
familiares de 
pacientes à rotina 
da unidade

Outro destaque do ano foi a instalação 
de dispensários eletrônicos. As 
medidas foram adotadas com o 
objetivo de otimizar a atuação dos 
farmacêuticos e auxiliares e melhorar a 
eficiência no dia a dia.

CENTRO ESPECIALIZADO EM  
OBESIDADE E DIABETES
Localizado próximo à Unidade Paulista, 
o Centro Especializado em Obesidade 
e Diabetes é o único centro integral 
da América Latina dedicado a essas 
doenças. Composto por uma equipe 
de cirurgiões bariátricos e metabóli-
cos, endocrinologistas, cardiologistas, 
nefrologistas, ortopedistas, enfermeiros, 
oftalmologistas, psicólogos, psiquiatras 
e nutricionistas, dispõe de sete consul-
tórios para coleta de exames e análi-
se de composição corpórea em seus 
atendimentos. No Centro, também são 
realizadas cirurgias via Proadi-SUS. 

Além de seus indicadores clínicos pró-
prios, o Centro coleta dados relatados 
pelo paciente desde a sua primeira con-
sulta até o período pós-cirúrgico, para 
que possa compreender e acompanhar 
suas expectativas e os resultados alcan-
çados. A Instituição é a única no mundo 
a considerar esses indicadores em cirur-
gia bariátrica, por exemplo. 

No campo do conhecimento científico, 
o Centro mantém parceria com quatro 
instituições internacionalmente reconhe-
cidas: a Cleveland Clinic, nos Estados 
Unidos; o King’s College, na Inglaterra; e 
as Universidades de Dublin, na Irlanda, e 
de Barcelona, na Espanha. Possui, ainda, 
canal permanente de intercâmbio de co-
nhecimentos sobre técnicas, tecnologias 
e terapias disponíveis para os pacientes. 

Em 2017, o Conselho Federal de Medici-
na aprovou a realização de cirurgia para 
diabéticos não obesos ou obesos leves e a 
medida deve trazer uma nova dinâmica no 
tratamento de pacientes com essa doença.

CENTRO ESPECIALIZADO EM  
CIRURGIA ROBÓTICA
Em atividade desde 2008 para a reali-
zação de procedimentos com base em 
tecnologia de ponta, já realizou cerca de 
2 mil procedimentos desde a sua inaugu-
ração, com crescimento de 11% no volume 
de atendimentos em 2017.

O centro dispõe, atualmente, de um robô: 
o Da Vinci SI, que viabiliza o uso da tec-
nologia Single Port para a realização de 
cirurgias com uma única punção. O Hos-
pital realizou a primeira cirurgia robótica 
da América Latina utilizando essa tecno-
logia em 2016, em um procedimento de 
nefrectomia radical, de retirada dos rins. 

Especialidades como urologia, gineco-
logia, gastroenterologia, otorrinolarin-
gologia, cirurgias digestivas e procedi-
mentos transorais (remoção de tumores 
de boca e garganta) e de tratamento da 
apneia do sono têm utilizado o centro 
com maior frequência.

74 
 leitos de capacidade total  

da UTI (44 na Unidade Paulista 
+ 30 na Unidade Referenciada 

Oswaldo Cruz Vergueiro)
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Outras especialidades

 
CARDIOLOGIA 
Imprescindível no dia a dia do Pronto Atendimento, da UTI 
e do centro cirúrgico, a especialidade também está dividida 
em serviços de 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
A área contempla pacientes internos e externos e, dentre 
os serviços oferecidos estão 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 há o 
serviço de diálise volante composto por máquinas portáteis, 
podendo realizar sessões de hemodiálise no próprio quarto, 
além do serviço de diálise noturna.

NEUROLOGIA
A Instituição mantém um ambulatório especializado dedicado 
ao tema, 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
Considerada uma área de tradição do Hospital, contempla 
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.

UROLOGIA
Entre as doenças tratadas estão a hiperplasia prostática 
benigna, prostatites, câncer de próstata, disfunções 
miccionais e sexuais, doenças do trato urinário e  
cálculos renais. 

Gestão do 
corpo clínico
Construir relações de parceria, 
confiança, ganho mútuo e 
transparência com o corpo clínico 
credenciado ativo é fundamental 
para o sucesso do modelo de 
negócios e do Planejamento 
Estratégico do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz. 

Ao final de 2017, 3.943 médicos de 
diversas especialidades compunham o 
corpo clínico ativo da Instituição – sem 
considerar os profissionais credenciados 
no Complexo Hospitalar dos Estivado-
res, em Santos.

São profissionais que contribuem diaria-
mente para a reputação do Hospital ao 
encaminhar pacientes, prestar atendi-
mento clínico e executar procedimentos 
cirúrgicos em suas instalações. Por meio 
da área de Relacionamento Médico, liga-
da à Superintendência Médica, são feitas 
a homologação de cadastros, a gestão e 
a avaliação contínua dos profissionais.

A Política de Relacionamento Médico é 
o balizador de ações de engajamento 
e desenvolvimento do corpo clínico. 
Nos últimos anos, aspectos como a 
avaliação de desempenho seguindo 
critérios claros, a adesão a protocolos 
de referência internacional, o fomento 
à produção científica e à realização de 
pesquisas clínicas e a postura criterio-
sa na homologação de cadastros têm 
contribuído para a excelência na prática 

médica, tanto nas áreas-ênfase como 
em outras especialidades ligadas à traje-
tória, à reputação e à expertise em alta 
complexidade do Hospital.

O aumento do corpo clínico (3.732 
em 2016) está ligado à expansão das 
atividades, com o início da operação da 
Unidade Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro em 2017. Ao propor ao merca-
do um modelo de corpo clínico fechado 
(leia mais na p.65), a nova unidade con-
tou com a mobilização dos profissionais 
para aprimorar indicadores de ocupa-
ção, desempenho e custo-efetividade. 

Durante 2018, o aprofundamento de 
protocolos e processos padronizados se 
manterá como foco, visando à eficiência 
do modelo de negócios inovador e ao 
engajamento dos médicos na entrega 
dos melhores resultados para pacientes, 
preservando os princípios de uso racio-
nal de materiais e tecnologias e de qua-
lidade dos procedimentos realizados.
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Nos últimos anos, a área de Relacio-
namento Médico evoluiu na gestão do 
corpo clínico em frentes como homolo-
gação, cadastramento, fidelização e au-
torização de exames dos profissionais, 
buscando reforçar sua proximidade com 
a cultura, sua satisfação e a aderência 
aos valores do Hospital.

A definição das áreas-ênfase de oncolo-
gia e doenças digestivas, por exemplo, 
motivou a dedicação de profissionais de 
relacionamento específicos. Essa medida 
está em linha com o propósito de ampliar 
as receitas relacionadas a esses campos 
da medicina nos resultados da Instituição, 
tornando a marca reconhecida e preferida 
por pacientes e profissionais da saúde 
atuantes nesses segmentos.

Um conceito que ganhou força na 
gestão do corpo clínico é o conceito 
de jornada do médico. Com inspiração 
nos programas desenvolvidos na área 
assistencial com foco no paciente, as 
equipes desejam compreender pontos 
de melhoria e avançar no bem-estar 
dos profissionais que compõem a 
rede do Hospital – com mudanças que 
abrangem desde aspectos ligados ao 
agendamento de cirurgias até a comu-
nicação voltada à comunidade médica.

Um pacote de programas de qualifica-
ção, desenvolvimento, atenção e ava-
liação do corpo clínico é desenvolvido 
pelo Relacionamento Médico. Confira a 
seguir algumas iniciativas.

Frentes de 
desenvolvimento

PROGRAMA ACADÊMICO DO 
CORPO CLÍNICO (PACC)
Iniciativa da Superintendência Médica, 
consiste em um sistema de pontuação, 
baseado em meritocracia, com pilares, 
critérios e pesos previamente estabele-
cidos. Em 2017, o programa foi revisitado 
desde seu nome até a base de cálculo de 
indicadores. De acordo com a pontuação 
alcançada no PACC por cada membro do 
Corpo Clínico, é concedido a esses pro-
fissionais para participação em congres-
sos, organização de eventos científicos e 
pesquisas. Os indicadores do PACC são 
extraídos da avaliação de desempenho 
(leia a seguir). O programa está vinculado 
ao Planejamento Estratégico, por meio do 
indicador de contribuição dos médicos 
do PACC na receita líquida. Em 2017, o 
resultado alcançou 13%, atingindo a meta 
proposta para o ano.

GESTÃO  
DO CORPO CLÍNICO
Voltada à avaliação e aprovação docu-
mental e cadastral dos médicos, tam-
bém articula treinamentos e orienta a 
atuação do profissional na Instituição. 
Participam dessa estrutura a Comissão 
de Credenciamento Médico, a Diretoria 
Clínica e as áreas sob responsabilidade 
da Superintendência Médica.

Quatro programas valorizam  
a qualificação e o 
engajamento dos médicos 
atuantes no Hospital

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO 
DE DESEMPENHO DO CORPO 
CLÍNICO
Busca analisar as entregas e os resul-
tados médicos do Hospital a partir de 
diversos indicadores, que abrangem 
desde os critérios de assistência (pro-
dutividade) e qualidade e segurança 
(adesão a protocolos, preenchimento 
de prontuários, desempenho cirúrgi-
co etc.) até os aspectos de ensino e 
pesquisa (titulação, participação em 
eventos científicos e publicações). Em 
2017, ajustes no programa buscaram 
reforçar o foco nestes últimos temas e 
garantir o fortalecimento dos proces-
sos institucionais, com indicadores mais 
alinhados ao Planejamento Estratégico. 

OUVIDORIA MÉDICA 
Boa prática no setor, esta estrutura aco-
lhe queixas, elogios e manifestações do 
corpo clínico sobre a Instituição, seus pa-
cientes e os colaboradores – que podem 
analisar a conduta dos médicos. Casos 
considerados críticos, como os relacio-
nados à ética, à conduta e à integridade, 
são encaminhados a comitês responsá-
veis e às superintendências do Hospital.

100%
dos profissionais integrados ao 

sistema de avaliação  
de desempenho

3.943
médicos no corpo clínico  

da Instituição
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Internamente, a gestão para um cuida-
do seguro e de qualidade tem presença 
constante na agenda da liderança, que 
monitora seu desempenho por meio de 
indicadores de processos e resultados.

Desenvolvida pela área de Qualidade, 
Segurança do Paciente e Desfechos 
Clínicos, a gestão por indicadores busca 
nortear, de forma sistemática e qualifi-
cada, a melhoria contínua da qualidade 
no cuidado em saúde, identificando e 
priorizando áreas e pontos críticos para 
a segurança do paciente.

O sistema de gestão da Qualidade, 
Segurança do Paciente e Desfechos Clí-
nicos baseia-se em padrões de qualida-
de e segurança do paciente internacio-
nalmente reconhecidos e o conjunto de 
suas ações busca garantir confiabilidade 
da prática e redução de riscos, por meio 
de processos desenvolvidos por profis-
sionais capacitados. Inclui metodologias 
fundamentadas na parceria entre servi-
ços, áreas e comissões do Hospital. 

A Instituição gerencia um conjunto de 
diretrizes clínicas e assistenciais. Duran-
te 2017, por exemplo, foram obtidos ga-
nhos em diversos indicadores de atendi-
mento a protocolos, com destaque para 
os de Profilaxia de Tromboembolismo 
Venoso (TEV) e de Higienização de 
Mãos (veja destaques mais à frente). 

Qualidade, segurança 
do paciente e desfechos 
clínicos 103 | 416, 103 | 417, 102-11, 416-1

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem, em seus valores, a 
atenção contínua à qualidade e segurança no cuidado ao 
paciente. Como estratégia de atuação, possui ênfase na 
implantação e adesão a processos de qualidade e práticas de 
segurança na assistência, com foco nos resultados clínicos e 
na experiência do paciente. 

Atualmente, a área está investindo no 
fortalecimento dos protocolos alinhados 
às áreas-ênfase: oncologia e doenças 
digestivas. 

Para engajar e mobilizar colaboradores 
e corpo clínico são promovidas jornadas 
de Qualidade e Segurança do Paciente, 
auditorias educativas e outras ferra-
mentas para promoção da segurança 
dos processos. Essas ações permitem a 
permeabilização da cultura de qualida-
de e segurança do paciente, por toda a 
Instituição.

A cultura de segurança do paciente, 
por sua vez, é avaliada anualmente por 
meio da aplicação de um questioná-
rio (Hospital Survey on Patient Safety 
Culture – HSOPSC) desenvolvido pela 
Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ) e que, por ser traduzido 
e validado para várias línguas, é ampla-
mente utilizado. O questionário avalia 
a cultura de segurança do paciente por 
meio de 12 dimensões, e seus resultados 
permitem a identificação de pontos de 
melhoria e desafios de engajamento em 
torno do tema.
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Para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 
a qualidade e segurança do paciente 
são estratégias para alcance dos objeti-
vos do negócio. 

 
A aplicação de padrões de excelência 
operacional, investimentos no 
conhecimento do ciclo de atendimento 
ao paciente, a implantação de melhorias 
e a busca por resultados alinhados 
às expectativas dos pacientes são 
diretrizes institucionais aplicadas em 
toda a operação, seja nas unidades 
privadas Paulista, Referenciada Oswaldo 
Cruz Vergueiro e Campo Belo, seja 
nas ações de Responsabilidade Social, 
por meio das ações vinculadas ao 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do Ministério da Saúde 
(Proadi-SUS) e, também, ao Instituto 
Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 

Certificado pela Joint Commission 
International (JCI) desde 2009, principal 
selo internacional de qualidade em 
saúde, o Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz passará, em 2018, pela sua 
terceira recertificação, iniciando o 
quarto ciclo de reconhecimento de 
excelência no atendimento. Em sua 
avaliação preparatória, realizada pelo 
Consórcio Brasileiro de Acreditação 

(CBA) em 2017, obteve percentual 
de conformidade acima de 95%, 
reassegurando, assim, o compromisso 
da organização na manutenção dos 
mais elevados padrões de qualidade e 
segurança de suas operações.

De ponta a ponta: gestão da qualidade,  
segurança do paciente e desfechos clínicos

100% dos materiais e  
insumos utilizados no  
Hospital são avaliados em 
aspectos de qualidade  
e segurança

GESTÃO DE PROTOCOLOS
O alcance de níveis cada vez mais ele-
vados de excelência operacional está 
fortemente associado ao grau de ade-
são a padrões de qualidade e melhores 
evidências da literatura.

Entre 2016 e 2017, foi feito um diagnós-
tico dos resultados e da abrangência 
dos protocolos clínicos e assistenciais, a 
fim de compreender sua conexão com 
as áreas de ênfase definidas no Planeja-
mento Estratégico e aumentar o impac-
to das ações. 

Resultante desse processo de revisão, 
foi definido um conjunto de indicadores 
que, automatizados e com análise de 
confiabilidade, passarão a nortear as 
tomadas de decisão da alta liderança e 
governança institucional.

Promover e monitorar a confiabilida-
de da aplicação de padrões na prática 
clínica e assistencial é uma prioridade 
para os profissionais da Instituição. As 
equipes têm se organizado por meio 
das mais inovadoras e atuais práticas de 
qualidade, descentralizando as ações 
e permeabilizando a visão e cultura de 
qualidade em todas as esferas  
da assistência.

Destacam-se, como principais iniciativas:

• Terças-Feiras de Qualidade e Seguran-
ça do Paciente: evento quinzenal que 
promove auditorias internas, observa-
ção de atendimentos, entrevistas com 
pacientes e colaboradores e um estudo 
dos riscos e oportunidades de melho-
rias em processos-chave da Instituição.

• Líderes de Capítulos JCI: conjunto de 
profissionais que estruturam grupos 
de trabalho em torno da avaliação e 
melhoria da assistência, tendo por base 
os padrões do manual de acreditação 
Joint Commission International (JCI). 
O processo de trabalho é contínuo, o 
que tem garantido bons resultados nas 
visitas de reacretitação da instituição 
acreditadora.

• Líderes de Metas Internacionais de 
Segurança do Paciente: profissionais 
que estruturam grupos de trabalho 
em torno da avaliação e melhoria da 
assistência, tendo por base as diretrizes 
assistenciais presentes tanto no manual 
de acreditação JCI quanto no Progra-
ma Nacional de Segurança do Paciente 
(Ministério da Saúde, 2013).

62 63HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2017



• Auditorias de Processos e Prontuá-
rios: análise de processos assistenciais e 
administrativos estratégicos, buscando 
checar a adesão a padrões internacio-
nais de qualidade e segurança (como 
o manual da JCI). O Hospital passa 
por avaliações externas por empresas 
contratadas uma vez ao ano, buscan-
do analisar seus patamares de gestão 
da qualidade e controle de riscos. São 
realizadas, ainda, auditorias internas e 
de prontuários.

• Gestão de Terceiros e Parceiros: anu-
almente, é solicitado um relatório para 
empresas terceiras e parceiros, com o 
propósito de alinhar as estratégias de 
qualidade e segurança adotadas por 
cada empresa com aquelas adotadas 
pelo Hospital. No ano de 2017, também 
foram introduzidas capacitações pro-
gramadas para os colaboradores destas 
empresas, com o objetivo de integrar 
processos e qualificar suas atividades 
desenvolvidas, mantendo os padrões de 
qualidade da Instituição. 417-1

• Gestão de Documentos: com base em 
uma norma regulamentadora, a elabo-
ração, a disponibilização e a revisão de 
documentos institucionais são geren-
ciadas, formando um canal de comuni-
cação com toda a Instituição na padro-
nização e implantação das melhores 
práticas. Em 2017, mais de 2.092 docu-
mentos estavam cadastrados, incluin-
do normas, rotinas, manuais, políticas, 
programas e planos.

• Suporte a Certificações Específicas: 
a Instituição tem buscado qualificar-se 
em áreas de importante impacto para a 
excelência operacional. Para isso, a área 
de Qualidade oferece suporte à im-
plantação de processos de certificação 
como Certificação do Programa da Dor, 
Selo Amigo do Idoso, Certificação Inter-
nacional em Cirurgia Bariátrica, Certifi-
cação de prontuário digital (HIMS 7) e 
ISO 14001/22001, entre outras previstas 
para os próximos anos.

PROCESSOS CLÍNICOS E  
INOVAÇÕES NA ASSISTÊNCIA 
102-13 
A evolução do conceito de qualidade 
em saúde orienta instituições hospi-
talares a analisar resultados a partir 
da perspectiva do paciente. Seguindo 
essa tendência, desde 2016, o Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz passou a utili-
zar um novo método para avaliação da 
assistência prestada, tendo por base a 
percepção da qualidade do resultado 
pelo cliente, processo esse nomeado 
Avaliação de Desfechos Clínicos.

A adoção da metodologia Patient 
Reported Outcome Measures (PROM’s 
– na sigla em inglês), permite que a Ins-
tituição ajuste seus processos, reavalie 
protocolos e reduza desconfortos, com 
vistas a entregar um cuidado de maior 
valor aos pacientes e suas famílias, 
visando, assim, a uma melhor qualida-
de de vida após sua passagem por um 
serviço de saúde.

Cerca de 120 pacientes de áreas que 
incluem o campo de doenças digesti-
vas – área de ênfase do Hospital – foram 
incluídos na primeira fase de análise de 
resultados. No contexto da cirúrgica ba-
riátrica, a qualidade de vida foi avaliada 
pelos pacientes antes e seis meses após 
a cirurgia e foi possível constatar que 
o percentual global de pacientes com 
qualidade de vida boa ou muito boa 
aumentou em mais de 40% após  
a cirurgia. 

A Instituição firmou participação em 
outro projeto nessa mesma linha de 
atuação, por meio de uma parceria 
da Associação Nacional de Hospitais 
Privados (ANAHP) com a International 
Consortium for Health Outcomes Mea-
surement (ICHOM), vem desenvolvendo 
um conjunto de desfechos (standard 
sets) para doenças de ampla magnitude 
mundial. O projeto inicial foi a implan-
tação do Standard Set de Insuficiência 
Cardíaca.

Protocolo de Excelência Médica: a experiência na 
Unidade Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro

O modelo de negócio inovador da 
Unidade Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro tem como premissa a ideia 
de conferir maior previsibilidade de 
custo e rentabilidade sem alterar os 
padrões preconizados pela Institui-
ção: para isso, apoia-se na oferta de 
pacotes para procedimentos cirúr-
gicos, tratamentos e internações, 
favorecendo o compartilhamento de 
riscos entre a saúde privada e as ope-
radoras de planos de saúde. 

Na Unidade, adota-se o modelo de 
corpo clínico restrito, alinhado com 
os protocolos clínicos e assistenciais 
estabelecidos, para se obter os me-
lhores tratamentos preconizados na 
literatura, visando ao melhor desfe-
cho para o paciente.

Para desenvolver e aplicar esse con-
ceito, o Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz se baseou fortemente no Pro-
grama de Melhoria da Qualidade de 
Vida e Segurança, em seu modelo de 
gestão por indicadores e nas diretri-
zes de excelência operatória.

Esse protocolo foi desenvolvido inter-
namente de maneira multiprofissional, 
integrando enfermeiros, fisioterapeu-
tas, clínicos, cirurgiões e anestesistas, 
e propõe uma abordagem preventiva 
para possíveis complicações e riscos, 
desde o agendamento de um proce-
dimento até o pós-operatório.

Gestão de protocolos  
clínicos será cada vez mais 
conectada às áreas-ênfase 
do Hospital

A Unidade Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro (veja quadro a seguir), por 
seu modelo inovador, permitirá, o forta-
lecimento de práticas médicas aderidas 
a protocolos e estruturação de linhas 
de serviço, tendo por base padrões de 
cuidado que resultarão em melhores 
desfechos.
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Somando-se aos esforços anteriores, 
o plano de implantação do Diagnosis 
Related Group (DRG), inspirado em 
metodologia já adotada por algumas 
operadoras, propõe uma avaliação do 
desempenho das equipes de atendi-
mento ao paciente com critérios de 
entendimento de particularidades. O 
Hospital vem trabalhando em melho-
rias nos registros médicos para refinar 
a análise do seu perfil epidemiológico e 
qualificar a avaliação de sua eficiência, 
produtividade e custos hospitalares.

.

 SEGURANÇA EM  
NÚMEROS - 2017

Taxa bruta de infecção 
hospitalar  

 0,7%

Taxa de infecções da corrente 
sanguínea em UTI
(/1000 CVC 2-dia)* 

 0,2

GESTÃO DE INCIDENTES E 
RISCOS CLÍNICOS 102-11, 417-1
Uma instituição segura é aquela que 
aprende, trata seus erros com transpa-
rência e investe esforços para melhorar 
os processos assistenciais e evitar que 
falhas ocorram novamente. É, principal-
mente, uma instituição que se move em 
direção à prevenção, conhecendo seus 
processos e ajustando imperfeições.

Para isso, o Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz possui um sistema de gestão de 
incidentes e riscos clínicos que permite 
a notificação de condições inseguras, 
incidentes e eventos adversos, bem 
como processos estruturados para aná-
lise de riscos existentes nos processos 
assistenciais. À medida que a gestão 
de riscos amadurece, torna-se cada 
vez mais proativa, transformando seus 
riscos em oportunidades, antecipando-
-se às falhas.

Entre 2016 e 2017, a Instituição regis-
trou um aumento de 256% no volume 
de notificações de incidentes, sendo 
que aproximadamente 80% foram 
oportunidades de melhoria identifica-
das, mas que não causaram danos aos 
pacientes. Isso demonstra maturação 
na visão de risco, por um lado, e opor-
tunidades de melhoria, por outro.

* Os índices foram melhores 
que a média (0,8/1000 
cateteres-dia) e que a 

mediana (0,6/1000 cateteres-
dia) dos hospitais que 

reportaram dados ao National 
Healthcare Safety Network 

(NHSN) em 2013. O NHSN é um 
sistema norte-americano de 
rastreamento de infecções 
relacionadas à assistência  

à saúde.

 

Adesão do corpo clínico ao 
Protocolo de Profilaxia de 

Tromboembolismo Venoso 
(TEV) 

80,5%

Adesão dos profissionais 
de saúde ao Protocolo de 

Lavagem das Mãos 

 78%

O propósito em tornar o sistema e a vi-
são de segurança do paciente dissemi-
nado pela Instituição pode ser entendi-
do pela estrutura de atuação do Núcleo 
de Segurança do Paciente (NSP).

Essa instância tornou-se obrigatória 
a partir do lançamento do Programa 
Nacional do Paciente, em abril de 2013, 
e da normativa publicada pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária               
(Anvisa) em julho do mesmo ano 
(RDC-36; julho 2013).

O NSP do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz congrega o trabalho dos profis-
sionais do sistema de gestão de inci-
dentes e riscos e de profissionais da 
assistência. Compõem o NSP 15 pro-
fissionais que se dedicam a analisar e 
propor melhorias a partir da investiga-
ção de eventos adversos.

Uma das práticas mais efetivas para 
identificação de ameaças ou riscos 
à segurança do paciente tem sido a 
realização dos Safety Huddles. Essa é 
uma metodologia de análise de riscos 
presentes na operação, com foco na 
eliminação ou mitigação de sua con-
sequência e que acontece diariamen-
te, com a presença de representantes 
de todas as áreas do Hospital e em 
transmissão e participação simultânea 
de todas as unidades da Instituição: 
unidades Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro e Campo Belo e Complexo 
Hospitalar dos Estivadores.

Para complementar as ações de pre-
venção ao dano, são realizadas análises 
de riscos, com utilização de ferramen-
tas (como HFMEA) e metodologias 
(Lean) estruturadas.
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CONTROLE DE INFECÇÕES 
Em sintonia com um dos temas-chave 
do setor, o principal fator de risco 
monitorado nas operações do Hospi-
tal Alemão Oswaldo Cruz é o controle 
de infecções hospitalares. A eficácia 
na gestão e no combate a ocorrências 
envolvendo pacientes submetidos a 
procedimentos cirúrgicos, tratamentos 
ambulatoriais e internações é de res-
ponsabilidade do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIH).

O monitoramento contínuo de indicado-
res tem demonstrado que a Instituição 
atende, hoje, aos requisitos e padrões 
de performance dos melhores centros 
hospitalares do mundo – tanto no con-
trole de infecções quanto na adesão a 
protocolos de segurança. 

Em relação à infecção da corrente 
sanguínea relacionada a cateter veno-
so central (CVC), em 2017, os índices 
foram melhores que a média (0,8/1000 
cateteres-dia) e a mediana (0,6/1000 
cateteres-dia) dos hospitais que repor-
taram dados ao National Healthcare 
Safety Network (NHSN) em 2013*. 

O NHSN é um sistema norte-americano 
de rastreamento de infecções relacio-
nadas à assistência à saúde. Em todo o 
ano, o Hospital teve apenas um caso de 
infecção da corrente sanguínea relacio-
nada a CVC.

Outro importante indicador é a densi-
dade de infecção da corrente sanguínea 
associada a cateter venoso central de 
inserção periférica de longa permanên-
cia (PICC). A taxa ficou em 0,9/1000 
cateteres-dia em 2017.

* Referência: Dudeck et al., National Healthcare Safety 
Network (NHSN) Report, Data Summary for 2013, 
Device-associated Module. Am J Infect Control. 2015 
March 1; 43(3): 206–221. Disponível em: <https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4653815/pdf/
nihms-731947.pdf>. 

Desempenho da Instituição 
em controle de infecções 
relacionadas a cateter venoso 
central é superior à média dos 
centros hospitalares  
norte-americanos

EXCELÊNCIA EM HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS 
Em 2017 o indicador do Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz, que mostra o per-
centual de adesão de profissionais de 
saúde ao protocolo de higiene das mãos 
foi de 78%. Com isso, os resultados do 
Hospital na área podem ser comparados 
com dados publicados na Alemanha. 
Segundo W. Wetzker et al., 2016, estudo 
alemão envolvendo 109 hospitais em 
que foram observadas 120.809 oportu-
nidades de higiene de mãos, o indica-
dor de conformidade global média de 
adesão de protocolo de higienização de 
mãos chega a 73%. 
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Educação, 
pesquisa 
e inovação
Gerar, difundir e partilhar 
conhecimento que transforma 
a medicina está no horizonte 
estratégico da Instituição
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O ensino e a pesquisa figuram entre os 
pilares de atuação do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, acompanhando sua tra-
jetória de centro hospitalar de ampla 
casuística e atuação de alta complexi-
dade, com foco em áreas que lideram a 
inovação e a geração de conhecimento 
na medicina contemporânea.

Ciente das oportunidades associadas 
ao tema, e em linha com a visão de 
futuro da Instituição, 2017 foi o ano de 
construção do Planejamento Estratégi-
co, com diretrizes, objetivos e projetos 
a serem executados até 2022, a fim de 
dar impulso a esse segmento. 

Um dos avanços foi a incorporação do 
tema inovação ao plano de negócios; as-
sim, entende-se que investir em tecnolo-
gias e processos incrementais ou disrup-
tivos contribui para o avanço da saúde 
pública e privada, além de potencializar 
a qualidade dos serviços prestados pelo 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Já durante o ano, importantes decisões 
foram tomadas: uma delas foi a de ini-
ciar a construção de um prédio próprio, 
na região central de São Paulo, para 
sediar futuramente a Escola Técnica de 
Educação em Saúde (ETES) e a Fa-
culdade de Educação em Ciências da 
Saúde (FECS).

A nova estrutura, cuja construção se 
iniciou no primeiro semestre de 2018, tem 
como objetivo dar suporte ao crescimen-
to físico das operações de ensino – que 
hoje abrangem desde o ensino técnico, 
via ETES, até cursos superiores e de pós-
-graduação, no âmbito da FECS. Em 2017, 
foi iniciada a primeira turma de gradua-
ção em Enfermagem, curso avaliado com 
nota máxima pelo Ministério da Educação 
já em sua etapa de autorização.

Destaques 2017

•  Construção do  
Planejamento Estratégico

•  Início da primeira turma da 
graduação em Enfermagem

•  Projeto de expansão física  
da FECS e da ETES

Conexão com áreas-ênfase

6 alunos concluintes em cursos  
das áreas de oncologia e digestivas

4 projetos de pesquisa em oncologia

1 projeto na área de doenças digestivas

10 projetos é a meta de pesquisa  
nas áreas-ênfase em 2018

ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR
As atividades de educação e pesquisa 
estão hoje concentradas na sede, locali-
zada na região da Avenida Paulista, por 
meio de três unidades: a ETES, a FECS 
e o Instituto de Educação e Ciências em 
Saúde (IECS).

No âmbito da Escola Técnica de Edu-
cação em Saúde (ETES), são ofereci-
das turmas de cursos de Técnico de 
Enfermagem. Durante 2017, foram nove 
turmas, com 305 alunos no total. Outro 
curso disponibilizado é o Técnico  
em Radiologia, atualmente com duas 
turmas, sendo a primeira com finali-
zação em abril de 2018 e o início da 
segunda turma em 27 de fevereiro do  
mesmo ano. 

Já a FECS foi reconhecida como Institui-
ção de Ensino Superior (IES) pelo Minis-
tério da Educação na Portaria 797, de 11 
de setembro de 2014, e fechou 2017 com 
dois cursos de graduação (tecnológica 
e bacharelado) em andamento, dez de 
pós-graduação lato sensu (área médica 
+ multiprofissional) e três de MBA. O 
corpo docente da faculdade é composto 
por mais de 100 profissionais, sendo 84% 
deles mestres e doutores. Conheça  
os cursos:

•  Graduação em Tecnologia em Gestão 
Hospitalar: o curso está com três turmas 
em andamento. Em 2017, foi realizado 
o processo de recredenciamento do 
curso, seguindo os prazos estipulados 
pelo Ministério da Educação; o curso 
teve excelente avaliação, obtendo a nota 
máxima: cinco.

•  Graduação em Tecnologia em  
Radiologia: o curso terá início em 2018. 
Recebeu, também, nota máxima pelo 
Ministério da Educação.

•  Bacharelado em Enfermagem: com 
uma turma iniciada e outra com início 
no primeiro semestre de 2018, o curso 
recebeu nota cinco no processo de ava-
liação do Ministério da Educação.

•  Cursos de pós-graduação lato sensu: os 
cursos abrangem diferentes áreas, como 
Medicina (cirurgia bariátrica e meta-
bólica; cirurgia robótica em urologia, 
ecocardiografia, clínica médica e radio-
terapia de alta tecnologia), Enfermagem 
em Terapia Intensiva, Enfermagem em 
Oncologia, Enfermagem em Centro 
Cirúrgico e Central de Material Estere-
lizado, Nutrição Hospitalar, Fisioterapia 
Hospitalar, Psicologia Hospitalar com 
ênfase em Terapia Cognitiva, Pesquisa 
Clínica e Gerontologia.

•  MBA: os cursos nessa modalidade 
incluem os de Administração Hospita-
lar e Gestão em Saúde; de Qualidade 
em Saúde: Gestão e Acreditação, em 
parceria com o Consórcio Brasileiro de 
Acreditação (CBA); e de Economia e 
Avaliação de Tecnologias em Saúde, em 
parceria com a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe).

Avaliado com nota máxima 
pelo Ministério da Educação, 
curso de graduação em 
Enfermagem posiciona o 
Hospital em novas áreas do 
ensino superior
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Pesquisa em 2017 

10
estudos clínicos foram iniciados na 

Instituição. 18 estavam em andamento e, 
destes, 3 relacionavam-se à Oncologia

1 ligado a Doenças Digestivas
15 estudos estavam em fase regulatória e, 

destes, 9 são da área de Oncologia
1 de Doenças Digestivas

5
estudos concluídos

64 
publicações em periódicos científicos de 

alto impacto do Brasil e do exterior

65 
eventos  

656
reuniões científicas realizadas no Hospital

Um dos esforços alinhados ao planeja-
mento estratégico tem sido acompanhar 
o volume de pesquisas e alunos matricu-
lados em cursos ligados às áreas-ênfase 
de oncologia e doenças digestivas. Em 
2017, foram seis alunos concluintes regis-
trados em cursos de especialização em 
Radioterapia de Alta Tecnologia e Cirurgia 
Bariátrica e Metabólica.

Do mesmo modo, estimular a produção 
científica em áreas estratégicas qualifica o 
Hospital, assegurando vantagens compe-
titivas associadas à produção de conhe-
cimento, e promove maior engajamento 
e aderência do corpo clínico às práticas 
organizacionais.

FOMENTO À PESQUISA
O IECS, por sua vez, tem dois objetivos 
centrais: o fomento à educação conti-
nuada, qualificando profissionais, e o 
suporte à pesquisa e à produção cien-
tífica de nível internacional, com ênfase 
na pesquisa clínica. Com o novo Planeja-
mento Estratégico, a inovação, em espe-
cial a relacionada a novas tecnologias e 
ferramentas digitais, ganhou ainda mais 
força dentro da estrutura. Três unidades 
compõem o IECS:

•  Unidade de Pesquisa em Saúde: man-
tém projetos próprios e pesquisas epi-
demiológicas e tecnológicas, além de 
estudos clínicos realizados de acordo 
com demandas externas.

•  Unidade de Educação em Saúde: via-
biliza a organização de eventos cien-
tíficos, congressos, cursos, jornadas e 
simpósios. Em 2017, foram 65 eventos 
organizados e promovidos dentro das 
instalações da Instituição.

•  Unidade de Avaliação de Tecnologias 
em Saúde: promove a análise de im-
pactos econômicos, clínicos e sociais 
de novas tecnologias aplicadas à assis-
tência e à prática médica, consideran-
do aspectos como custo-efetividade, 
eficácia, qualidade e segurança dos 
pacientes, colaboradores e  
corpo clínico. 
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Parcerias e convênios 102-12 

A gestão do conhecimento também 
inclui nas rotinas do Hospital a perma-
nente interlocução com instituições de 
ensino, centros de pesquisa e estudio-
sos de renome na saúde em nível global 
ou nacional.

De olho em aspectos de gestão 
e pesquisa em saúde, uma das 
parcerias mais longevas é com a 
Stanford University – que, por meio 
do Health Improvement Program 
(HIP), iniciativa da instituição, inspirou 
o Hospital Alemão Oswaldo Cruz no 
desenvolvimento do Programa Bem- 
-Estar (leia mais na p.93).

Outra atribuição do IECS é coordenar 
a Comissão Científica, que assume a 
tarefa de avaliar os aspectos metodoló-
gicos das pesquisas. Os aspectos éticos 
são avaliados pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Instituição, além de 
executar o Programa de Residência 
Médica, que possui formações nas áreas 
de Medicina Intensiva e Anestesiologia 
(credenciadas pela Comissão Nacional 
de Residência Médica).

Todas as pesquisas científicas subme-
tidas por médicos vinculados à Institui-
ção passam por análise do Comitê de 
Ética em Pesquisa. A ideia é assegurar 
a adequada relação com pacientes 
recrutados para estudos, bem como sua 
segurança e a aderência do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz aos mais eleva-
dos requisitos éticos em pesquisa.

PARCERIAS ATIVAS NO BRASIL

• Universidade Anhembi Morumbi                                   
• Universidade Presbiteriana Mackenzie 
• Universidade de São Paulo (USP)                                   
• Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) 
• Universidade São Camilo

PARCERIAS GLOBAIS

• Stanford Hospital & Clinics, Stanford 
University (EUA) 
• Stanford University (EUA)

TIPOS DE PESQUISA DESENVOLVIDOS

CLÍNICA 
Avalia novos tratamentos para aprimorar 
os resultados terapêuticos; realizada em 
parceria com o setor farmacêutico ou 
via projetos acadêmicos (próprios ou 
financiados por organizações) 

POPULACIONAL 
Estudo do comportamento de doenças 
em grupos, a partir da análise de bases 
de dados e levantamentos sobre o perfil 
e o comportamento das patologias em 
determinadas populações

 
TECNOLÓGICA  
Avaliação de eficácia e segurança 
de novos processos, produtos e 
equipamentos 

Tele e videoconferências, reuniões 
presenciais e compartilhamento de 
estudos, experimentos e dados são 
algumas das ferramentas rotineiras de 
compartilhamento de conhecimento. 
Também é realizado benchmark regular 
de boas práticas, estudando modelos 
de gestão operacional, econômico-
financeira e de pesquisa em hospitais 
norte-americanos – como MD Anderson 
Cancer Center, Houston Methodist, El 
Camino Hospital – e de países como 
Reino Unido (Hospital Saint Thomas) e 
Alemanha (University Medical Center 
Hamburg-Eppendorf).

No Brasil, o impacto relativo à pesquisa 
abrange diferentes instituições de 
ensino e pesquisa. Em 2017, um dos 
destaques foi o desenvolvimento de 
uma pesquisa tecnológica em parceria 
com a Universidade Anhembi Morumbi, 
voltada ao uso de um termossensor 
para a identificação de anormalidades 
no organismo a partir de alterações de 
temperatura. Pertinente à prevenção 
e detecção precoce de doenças na 
área oncológica, a tecnologia está sob 
análise de especialistas acadêmicos 
da área de bioengenharia e dos 
profissionais do Hospital.
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Relações de 
confiança
Com cada paciente e colaborador 
e com nossos parceiros: como 
trabalhamos um dos principais 
atributos da Instituição em 120 
anos de história
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O cuidado faz parte da história e re-
força a reputação da marca Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz. Remetendo à 
trajetória de 120 anos da Instituição, a 
busca da excelência na prática pro-
fissional e no acolhimento é respon-
sabilidade de uma extensa equipe, 
que garante a qualidade assistencial 
e busca a recuperação e o bem-estar 
dos pacientes.

O ano de 2017 foi de intenso trabalho 
de consolidação do Modelo Assistencial 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, divul-
gado às equipes e aplicado na rotina 
organizacional há mais de dois anos. 

Em linha com o Planejamento Estratégi-
co da Instituição, também foram focos a 
construção de um olhar holístico à jor-
nada do paciente; o desenvolvimento de 
práticas assistenciais diferenciadas, com 
atenção às áreas-ênfase; o compartilha-
mento de experiências e o alinhamento 
de processos na Unidade Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro e no Complexo 
Hospitalar dos Estivadores; e a evolução 
no desdobramento do modelo assisten-
cial nas diferentes áreas e unidades.

Pioneira ao deter um modelo assistencial 
próprio, a Instituição levou sua experiên-
cia para além de seus muros por meio da 
publicação do livro “A Assistência como 
Essência da Trajetória do Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz”. Coordenada pela 
Superintendência Assistencial e lançada 
em setembro de 2017, a publicação de 
256 páginas descreve o processo cola-
borativo e multiprofissional que levou à 
criação do modelo assistencial. 

Também são descritos na obra os as-
pectos ligados à visão de cuidado pre-
conizada pelo Hospital, como recupe-
ração, reinserção na rotina do dia a dia, 
construção de vínculos de confiança 
com os profissionais da saúde, comu-
nicação clara com a família e trabalho 
pelo bem-estar do paciente, desde a 
internação até o pós-alta.

2017 foi o ano de fortalecer 
a adesão e conformidade 
ao Modelo Assistencial nas 
diferentes áreas  
da Instituição

O cuidado baseado no relacionamen-
to – do inglês Relationship Based Care 
(RBC) – é a principal inspiração para o 
modelo, que se organiza nos pilares de 
Comunicação; Gerenciamento; Edu-
cação do Paciente; Qualidade e Segu-
rança; e Desenvolvimento Profissional 
e Pessoal. Em 2017, uma importante 
evolução foi a iniciativa de apresentar 
o compromisso do Hospital com cada 
paciente que é internado. Para isso, os 
pilares são:

•  Vou procurar entender o que este 
momento significa para você e seus 
familiares;

•  Vou tratar com respeito e ética tudo o 
que você confiar a mim;

• Vou me esforçar para criar um  
   ambiente seguro;

•  Vou agir com transparência, sendo a 
verdade um valor fundamental para 
nossa relação; 

•  Eu me comprometo a auxiliá-lo no 
desenvolvimento de seu autocuidado, 
respeitando o seu momento.

Para fortalecer a governança sobre o tema, 
há um núcleo multiprofissional, denomina-
do Grupo Modelo Assistencial (GMA), que 
se dedica a disseminar e a buscar inova-
ção para a prática assistencial, nos moldes 
do Modelo Assistencial. ferramenta nas 
diferentes áreas e atividades. 

Para compreender o amadurecimento e 
as melhorias necessárias, o grupo ado-
tou uma ferramenta para avaliar cada 
área e obter o percentual de conformi-
dade e aderência ao Modelo Assistencial 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Modelo Assistencial  Hospital Alemão Oswaldo Cruz
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A visão integrada sobre a jornada dos 
pacientes que utilizam os serviços da 
Instituição foi uma das áreas de avanço 
permitidas pelo novo modelo assisten-
cial, entre estudos e monitoramento de 
sua satisfação, melhorias em infraestru-
tura, processos e tecnologias.

Em 2017, um importante passo foi dado: 
a estruturação do Conselho de Pacien-
tes e Familiares. Essa estrutura convida 
pessoas já atendidas com histórico de 
permanência no Hospital a dialogar com 
lideranças sobre a operação, o corpo 

assistencial e clínico e as instalações, 
para promover melhorias nas rotinas 
assistenciais.

Neste ano também ocorreu a estru-
turação do Núcleo de Experiência do 
Paciente. Cabe à área, diretamente 
submetida à Superintendência Assisten-
cial, mapear e identificar os principais 
pontos de contato da população atendi-
da no Hospital e identificar oportunida-
des de melhoria. Já durante 2017, foram 
realizados mapeamentos da jornada 
dos pacientes no Pronto Atendimento 
e nas Unidades de Internação, buscan-
do compreender o conceito de modelo 
ideal e seu diálogo com indicadores de 
eficiência e excelência. 

Experiência  
do paciente

Outros projetos, ações e mudanças de 
processo de relevância implantados em 
2017 são:

• Automação da Farmácia: dando con-
tinuidade aos investimentos iniciados 
em 2016, R$ 20 milhões foram dedica-
dos à automação da logística interna 
de medicamentos até a chegada ao 
leito do paciente. Em 2017, o Hospital 
implantou 25 dispensários eletrônicos 
em 100% das unidades de internação e 
UTIs. A tecnologia, além de aumentar a 
segurança no atendimento, disponibiliza 
os medicamentos prescritos de forma 
imediata para a assistência, otimizando 
tempos de processo e possibilitando a 
rastreabilidade de cada dose adminis-
trada. Uma vez que todas as fases do 
processo de medicação são realizadas 
de forma eletrônica, é possível monito-
rar em tempo real a origem e o destino 

de cada medicamento, gerenciando seu 
uso de forma mais eficaz e segura para 
os pacientes. 
 
• Ampliação de leitos dedicados ao Cen-
tro Especializado em Oncologia: refor-
çando a conexão com o Planejamento 
Estratégico, a assistência dedicada ao 
paciente oncológico foi reforçada com 
novos leitos e a presença de profissio-
nais especializados na área, localizada na 
Unidade Paulista.

• Terapia de Suporte e Medicina Integra-
tiva: o Centro Avançado de Terapias de 
Suporte e Medicina Integrativa  
(CATSMI) tem como preocupação 
fundamental assegurar a prática da 
assistência humanizada a pacientes 
com prognósticos e perfis clínicos es-
pecíficos. Em 2017, foram 120 pessoas 
atendidas nas unidades de internação, 

Melhorias na assistência 
asseguram o bem-estar e a 
satisfação de quem é cuidado 
pelo Hospital

além dos atendimentos ambulatoriais. 
Este grupo conta com sete profissio-
nais dedicados ao CATSMI (enfermeiro, 
médicos e psicólogo), além do apoio de 
outros membros da equipe multiprofis-
sional, como fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, capelão, fonoaudiólogo, 
nutricionista, farmacêutico e  
assistente social.

• Safety Huddle: também chamados de 
briefings de segurança, são grupos de 
discussão interdisciplinar de rápida ação 
implantados no Hospital em 2017. Por 
meio deles, pequenas reuniões diárias 
são organizadas para avaliar situações 
de potencial exposição de pacientes a 
riscos, com foco no reforço da cultura 
de segurança. Participam desses grupos 
as unidades Paulista (presencialmente), 
Campo Belo, Referenciada Oswaldo 
Cruz Vergueiro e Santos – Complexo 
Hospitalar dos Estivadores (por video-
conferência).

• Código laranja: é um protocolo assisten-
cial para pessoas que sofrem acidentes 
em áreas não assistenciais do Hospital 
– como passarelas, estacionamentos, 
corredores e área externa entre blocos. 
Opera como um protocolo de emergên-
cia, que também estimulou a adaptação 
de infraestrutura com placas, sinalização 
e indicação de contatos para emergência.

• Permanência contínua na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI): dando sequên-
cia a várias melhorias implantadas nessa 
unidade, o Hospital iniciou em 2017 o 
modelo de permanência 24 horas para 
familiares e acompanhantes de pacien-
tes na UTI, visando à humanização e ao 
bem-estar dos usuários dos serviços 
hospitalares. A medida, inspirada em 
boas práticas de centros de referência 
global, como Cleveland Clinic (Estados 
Unidos), permite o acompanhamento de 
processos e a integração paciente-famí-
lia aos valores e práticas da Instituição.

• Estudos de melhoria no Pronto Aten-
dimento e no Centro Cirúrgico: com o 
objetivo de promover futuras adequa-
ções e reformas, as equipes de infra-
estrutura e engenharia, com apoio dos 
colaboradores assistenciais, realizaram 
em 2017 estudos de readequação e am-
pliação dessas estruturas.

SATISFAÇÃO DO PACIENTE  
102-43, 102-44
Compreender as percepções do pacien-
te sobre o Hospital é uma ferramenta-
-chave para direcionar investimentos, 
treinar e desenvolver equipes e buscar 
melhorias em instalações que garantam 
uma melhor experiência durante o ciclo 
de atendimento.74,2%

Índice do NPS aferido  
em 2017
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Desenvolvimento 
de equipes de alta 
performance
A gestão do capital humano está nas 
bases que alavancam a visão de futuro 
do Hospital e é um dos pilares de seu 
Planejamento Estratégico (2016-2020). 
Em 2017, com o início da operação da 
Unidade Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro e o primeiro ano completo 
de atividade do Complexo Hospitalar 
dos Estivadores, em Santos, a Insti-
tuição teve um acréscimo de mais de 
800 novas posições, atingindo a marca 
de 2.936 colaboradores diretos (sob 
regime CLT). Somando-se aos demais 
profissionais, o quadro chega a 4 mil 
pessoas.

Para que a Instituição consolide seu po-
sicionamento como um centro hospita-
lar de alta complexidade, referenciado 
em assistência e excelência médica, a 
Superintendência de Desenvolvimento 
Humano tem revisitado suas práticas 
com o intuito de atender de maneira 
mais eficiente às expectativas e deman-

Dentro desse processo, o Hospital 
tem um mecanismo estabelecido para 
realizar pesquisas de satisfação on-line, 
aplicadas a pacientes externos e inter-
nados. As pesquisas são enviadas por 
e-mail, todos os dias, aos pacientes 
que receberam alta no dia anterior. A 
Instituição busca conhecer a experiên-
cia do paciente, garantindo sigilo das 
informações e fazendo a tratativa das 
situações relatadas pelos pacientes por 
meio da Ouvidoria.

Em 2017, uma nova metodologia foi 
adotada para mensurar a intenção do 
paciente de recomendar o Hospital, o Net 
Promoter Score (NPS). O NPS identifica 
clientes promotores, neutros e detratores, 
que avaliam a Instituição e seus serviços 
com notas de zero a 10.

A coleta de dados foi realizada por 
meio de e-mails enviados aos pacien-
tes após sua saída do Hospital, com 
questionários adaptados para cada 
tipo de atendimento (internação, am-
bulatório, exames, hospital-dia, pronto 
atendimento). Com meta estabelecida 
de 70%, a Instituição aferiu NPS médio 
de 74,2%, também superior ao calcula-
do para o ano de 2016. Os resultados 
são uma importante ferramenta para 
a revisão e melhoria dos processos 
assistenciais.

das de mercado, com foco na cultura 
de alta performance, meritocracia e de 
aprendizagem contínua.

A partir de 2018, a Instituição inicia um 
novo modelo de gestão do desempenho, 
com base no mapeamento de compe-
tências (comportamentais e técnicas) e 
desempenho (responsabilidades e resul-
tados) necessários ao sucesso da organi-
zação. Também efetivará um processo de 
mapeamento da jornada do colaborador, 
iniciado já durante 2017, e realizará uma 
Pesquisa de Clima Censo, após ter traba-
lhado neste ano diversas ações conec-
tadas ao plano de ação e aos resultados 
da edição de 2016, referentes à pesquisa 
amostral em parceria com a ANAHP e ao 
plano de ação corporativo desenhado a 
partir destes resultados.

RECRUTAMENTO E TURNOVER 
103 | 401
Segundo a diretriz estratégica de gestão 
de pessoas da Instituição, o pilar fun-
damental para o alcance de resultados 
é o gerenciamento do crescimento de 
seu capital humano. Uma das formas de 
sustentar essa premissa é a valorização e 
o reconhecimento de seus colaboradores 

ao longo de sua trajetória, e o Recruta-
mento Interno faz parte das iniciativas 
que contribuem para este fim e garan-
tem prioridade para os profissionais 
internos na participação em processos 
seletivos para o preenchimento de vagas. 
A ideia, com isso, é garantir transpa-
rência e autonomia aos profissionais no 
gerenciamento de suas carreiras, melho-
rias no clima de trabalho e formação de 
potenciais sucessores.  

A aderência dos profissionais contra-
tados é acompanhada, principalmente, 
pelas avaliações de experiência e pelo 
índice de turnover, além de entrevistas 
de desligamento para coleta de dados 
nos casos de rompimento do vínculo. A 
gestão de profissionais terceirizados é 
realizada com o apoio da Gerência de 
Suprimentos. 

66,18 h 
de treinamento  
por colaborador
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Todos os profissionais contratados pelo 
regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) são abrangidos pelo 
reajuste sindical coletivo e participam 
do Programa de Remuneração Variável 
(PRV), com metas institucionais, seto-
riais e individuais que devem ser atingi-
das pelas equipes.  102-41

EDUCAÇÃO CORPORATIVA 
103 | 404
Treinamento e educação são estratégi-
cos para a Instituição e estão presentes 
de forma consistente na jornada do 
colaborador desde que ele ingressa no 
Hospital. Ações presenciais, simulações 
realísticas, ensino a distância e a Uni-
dade Incubadora de Desenvolvimento 
e Aprendizagem também integram as 
iniciativas de treinamento contínuo. 

Também são concedidos apoios para a 
participação em congressos, eventos e 
cursos de formação técnica, graduação 
e pós-graduação. Adicionalmente, são 
oferecidas formações de caráter com-
portamental que refletem no fortaleci-
mento da cultura organizacional. 

Em 2018 será implantado o programa 
Trilhas de Aprendizagem, uma ferra-
menta estratégica de desenvolvimen-
to profissional e aperfeiçoamento de 
competências, uma vez que orientam a 
trajetória necessária para o  
desenvolvimento das competências de 
cada função.

A estratégia para a gestão dos trei-
namentos institucionais no Hospital é 
constituída da seguinte maneira: 

•  Planejamento (utilização do Diagnós-
tico de Necessidade de Aprendizagem 
e do Plano Operacional e Desenvolvi-
mento dos treinamentos);

•  Execução dos treinamentos (interface 
com as áreas e aplicação do conteúdo 
de acordo com o público-alvo);

5.915 h
de treinamento no centro  

de simulação

Desenvolvimento Humano  
na Unidade Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro

Para que o Hospital pudesse inaugurar a Unidade Referenciada 
Oswaldo Cruz Vergueiro com toda a equipe preparada, a área de 
Desenvolvimento Humano capacitou, em cerca de dois meses, todos 
os novos 360 colaboradores, com treinamentos presenciais, em 
Centro de Simulação Realística, e treinamentos on the job na  
Unidade Paulista. 

TREINAMENTOS POR CATEGORIA FUNCIONAL 404-1

2016 2017

Administrativa 4,82 2,74

Assistencial 3,66 8,12

Atendimento 4,35 2,70

Operacional 3,41 1,00

Líderes 6,29 11,04

Total 4,09 5,52

PESSOAS POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO E GÊNERO* 102-8

TIPO DE 
CONTRATO

2015 2016 2017

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Tempo 
determinado 17 61 78 19 76 95 14 48 62

Tempo 
indeterminado 838 1459 2297 880 1570 2450 1017 1857 2874

Total 855 1520 2375 899 1646 2545 1031 1905 2936

 
*Todas as unidades da empresa estão localizadas na Região Sudeste.

PESSOAS POR TIPO DE EMPREGO 102-8

TIPO DE 
EMPREGO

2015 2016 2017

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Jornada integral 394 736 1130 422 791 1213 482 930 1412

Jornada parcial  
(meio período) 461 784 1245 477 855 1332 549 975 1524

Total 855 1520 2375 899 1646 2545 1031 1905 2936

•  Avaliação dos treinamentos (avalia-
ção de aprendizagem e avaliação de 
reação); 

•  Análise dos resultados (adesão e im-
pacto nos indicadores setoriais).

Além disso, como estratégia de en-
gajamento dos colaboradores, alguns 
treinamentos fazem parte das metas 
individuais que podem ser atingidas 
no Programa de Remuneração Variável 
(PRV) da Instituição. Já as lideranças de 
todos os níveis recebem treinamentos 
que incluem consultorias externas, como 
parte do Programa de Desenvolvimento 
de Lideranças da Educação Corporativa.
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POR FAIXA ETÁRIA - 2017

Nossos colaboradores 102-8, 404-1

ABAIXO DE 30 ANOS

694
ENTRE 30 E 50 ANOS

1962

TOTAL: 2936*

ACIMA DE 50 ANOS

280

POR CATEGORIA FUNCIONAL - 2017

CONSELHO

16
SUPERINTENDÊNCIA

6
GERÊNCIA

35
CHEFIA/COORDENAÇÃO

92
TÉCNICA/SUPERVISÃO

22
TÉCNICO

778
ADMINISTRATIVO

587

TRAINEES

19
APRENDIZES

40
ESTAGIÁRIOS

22

* Médicos Pessoa Jurídica (PJ) e empresas terceirizadas não estão considerados no total de pessoas reportado.
  Dados não consideram os membros do Conselho.
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CONTRATAÇÕES* 401-1

POR FAIXA 
ETÁRIA

2015 2016 2017
Número total Taxa Número total Taxa Número total Taxa

Abaixo de 30 anos 308 0,13 259 0,10 405 0,14
Entre 30 e 50 anos 203 0,09 207 0,08 527 0,18
Acima de 50 anos 2 0,00 7 0,00 7 0,00

POR 
GÊNERO

2015 2016 2017

Número total Taxa Número total Taxa Número total Taxa

Homens 178 0,08 153 0,06 305 0,10

Mulheres 335 0,14 320 0,13 634 0,22

POR REGIÃO
2015 2016 2017

Número total Taxa Número total Taxa Número total Taxa

Região 
Sudeste 513 0,22 473 0,19 939 0,32

DESLIGAMENTOS 401-1

POR FAIXA ETÁRIA
2015 2016 2017

Número 
total Taxa Número total Taxa Número total Taxa

Abaixo de 30 anos 216 0,09 192 0,08 208 0,07
Entre 30 e 50 anos 170 0,07 168 0,07 277 0,09
Acima de 50 anos 28 0,01 25 0,01 26 0,01

POR GÊNERO
2015 2016 2017

Número 
total Taxa Número total Taxa Número total Taxa

Homens 257 0,11 127 0,05 169 0,06
Mulheres 157 0,07 258 0,10 342 0,12

POR REGIÃO 
2015 2016 2017

Número total Taxa Número total Taxa Número total Taxa
Região Sudeste 414 0,17 385 0,15 511 0,17

*O aumento significativo de novos contratados no ano de 2017 se deve, basicamente, à estratégia  
de capilaridade da Instituição e à criação da Unidade Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro.

AVALIAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO
Em linha com as exigências de um cená-
rio externo cada vez mais desafiador e 
um mercado de trabalho que tem exigi-
do profissionais altamente capacitados, 
o Hospital instituiu, em 2017, um novo 
modelo de gestão de desempenho com 
foco em competências, que fortalecerá 
temas relevantes de desenvolvimento 
humano como meritocracia, alinhamen-
to de expectativas de performance, ava-
liação de potencialidade e planejamento 
sucessório. O novo modelo também traz 
mais objetividade ao processo, estimula 
a transparência na comunicação sobre 
carreira e proporciona ao colaborador 
maior consciência do seu papel e resul-
tados esperados na Instituição.

Job Rotation 

Com o intuito de agregar conhecimento às 
lideranças do Hospital, ampliar a leitura da 
dinâmica organizacional para além das áreas 
de especialidade, fomentar a visão sistêmica 
e o engajamento, a área de Desenvolvimento 
Humano instituiu o programa Job Rotation. A 
iniciativa consiste na candidatura voluntária 
desse público para assumir a função de 
gerentes e superintendentes de outras 
áreas durante o período de férias ou saídas 
temporárias.  

Nesse desafio, o líder tem que ter uma equipe 
sólida e com autonomia suficiente para que ele 
possa se dividir nas duas funções e atender a 
alguns requisitos estratégicos para a Instituição. 
O programa apoia o desenvolvimento de 
lideranças protagonistas e com autonomia para 
tomadas de decisão, preparando o Hospital 
para as mudanças do ambiente competitivo 
externo, além de acelerar a transformação da 
cultura da organização. O Job Rotation é uma 
ação estratégica para a Instituição alcançar 
seus objetivos, uma vez que desperta a 
curiosidade nas lideranças e instiga a busca por 
novos desafios. 

Foram revistas todas as descrições de 
função, com o apoio de uma consultoria 
e dos próprios gestores, bem como as 
competências comportamentais para 
cada nível. Com isso, a avaliação do 
gestor passou a ter peso de 70% e a do 
colaborador, 30%. No formato anterior, 
eram considerados apenas competên-
cias comportamentais. Agora, o sistema 
de avaliação agregou mais três pers-
pectivas: técnica, comportamental e de 
resultados. Ao término da avaliação, é 
possível identificar a efetiva entrega do 
colaborador para a Instituição por meio 
de um Coeficiente de Desempenho do 
Colaborador, que reflete, também, a  
performance global de cada profissional. 

Como benefício desse processo, a ges-
tão de desempenho consegue entender 
as fortalezas e os gaps das equipes, 
para assim gerar ações de desenvolvi-
mento customizadas à necessidade de 
cada um. Além disso, as movimentações 
de pessoal passam a se basear por da-
dos objetivos, favorecendo a identifica-
ção e alavancagem de profissionais de 
alta performance. 

Gestão de desempenho 
foi revista ao longo 
do ano, buscando o 
desenvolvimento contínuo 
do colaborador e sua 
conexão com os valores  
do Hospital
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O novo sistema de avaliação de desempe-
nho do Hospital prevê ações de desenvol-
vimento customizadas à necessidade de 
cada colaborador e pauta-se por quatro 
perspectivas:

Comportamental: querer fazer

Técnica: saber fazer

Responsabilidade: qualidade no que faz 

Resultados: metas

Benefícios 401-2

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 Bem-
-Estar, descontos na Escola Técnica 
de Educação em Saúde (ETES), na 
Faculdade de Educação em Ciências 
da Saúde (FECS), auxílio-educação e 
auxílio-creche (para colaboradores com 
filhos de 0 a 6 anos).

SAÚDE, SEGURANÇA  
E BEM-ESTAR
Por meio do Centro de Atenção à Saúde 
e Segurança do Colaborador (CASSC), 
o Hospital desenvolve uma série de pro-
gramas que estão relacionados à oferta 
de um ambiente de trabalho qualificado 
e saudável para cada colaborador.

O Programa Bem-Estar, cujo slogan é 
“Quem é bem cuidado cuida melhor”, 
é a iniciativa mais representativa da 
Instituição e é reconhecida por sua re-
levância e potencial inovador, atuando 
na prevenção, na mitigação e no con-
trole de riscos relacionados à saúde de 
seus colaboradores. 

Nessa iniciativa, colaboradores e 
seus familiares (em alguns casos) 
têm acesso a diversos serviços, como 
medicina preventiva, gestão de doen-
ças crônicas, acompanhamento com 
uma equipe interdisciplinar, workshops 
de alimentação saudável, atividades 
antiestresse, coaching de saúde e 
bem-estar, oficinas de canto e coral, 
acupuntura, academia nas próprias 
dependências da Unidade Paulista e 

ações de apoio para colaboradoras 
gestantes ou esposas de funcionários. 
O programa é fundamentado pela  
parceria estratégica com a Universida-
de de Stanford (EUA) e seu  
programa HIP. 

Além disso, o Sistema de Avaliação de 
Bem-Estar e Saúde (Sabes) incentiva 
os colaboradores a adotarem um estilo 
de vida mais saudável e geram a pro-
gramação periódica de exames com os 
dados coletados. 

O programa também administra o 
Bosque Bem-Estar, uma área de lazer 
de 2 mil metros quadrados destina-
da à prática de exercícios físicos e a 
atividades de relaxamento. A partir 
de 2018, o CASSC vai ampliar ações 
relacionadas ao colaborador e seus fa-
miliares e expandir os programas para 
a Unidade Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro, em conexão direta com um 
planejamento estratégico próprio da 
unidade. 

O Hospital também acompanha seus 
colaboradores por meio da Gestão de 
Saúde Populacional, estruturada em 
área específica. Por meio de um ques-
tionário de saúde populacional, riscos 
de adoecimento de seu público inter-
no são mapeados e mitigados. 

Em 2017, a satisfação dos colaboradores 
quanto ao atendimento no CASSC foi de 
80,2%, acima da meta estipulada.

Reconhecido ano a ano, o 
Programa Bem-Estar engaja 
colaboradores e garante 
sua integridade física e 
emocional
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Reconhecimento

O Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz ganhou, em 2017, o prêmio 
ANIMASEG (Associação Nacional de 
Segurança e Proteção ao Trabalho), 
na categoria hospitalar, fruto de suas 
ações para proteção à integridade 
de seus profissionais e pela segunda 
vez o Prêmio Nacional de Qualidade 
de Vida (PNQV), categoria ouro, 
conferido pela Associação Nacional 
de Qualidade de Vida (ABQV), em 
face da qualidade e inovação do 
Programa Bem-Estar.

Relações com 
parceiros 102-9

 
Componente indissociável do negó-
cio, os cerca de 800 fornecedores que 
compõem a cadeia de suprimentos do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz são res-
ponsáveis por garantir o abastecimento, 
a qualidade dos serviços e a boa rotina 
operacional das unidades em operação. 
Desse total, cerca de 100 têm contratos 
regulares, com relacionamento distribuí-
do ao longo do ano.

Aproximadamente 7 mil produtos che-
gam às portas do Hospital e se integram 
ao seu dia a dia, incluindo medica-
mentos, alimentos, insumos, materiais 
hospitalares e cirúrgicos, tecnologias e 
bens de consumo aplicáveis às áreas de 
suporte, unidades ambulatoriais e aos 
centros de especialidade.

O Hospital categoriza sua cadeia con-
forme o tipo de item fornecido: Medi-
camentos; Material Médico-Hospitalar; 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais 
(OPME); Alimentos; Equipamentos; Ma-
teriais de Manutenção; e Serviços. Ética, 
transparência, qualidade, pontualidade 
de entrega, redução de custos e contro-
le de estoque são algumas das premis-
sas de trabalho.

O processo de homologação de fornece-
dores envolve a ambientação dos parcei-
ros de negócios com relação às políticas e 
diretrizes do Hospital, além da obediência 
a critérios de qualidade preestabelecidos 
que garantem a segurança de pacientes 
e profissionais. É exigida apresentação de 
documentação específica que comprove 

a regularidade da empresa, assim como a 
anuência em relação às normas do Manu-
al de Conduta Ética.

Todos os casos de potencial irregulari-
dade podem resultar em bloqueio ou 
encerramento dos contratos com o for-
necedor. A Gerência de Suprimentos e 
o Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Traba-
lho (SESMT) têm atenção especial às 
empresas que atuam dentro do Hospi-
tal, focando aspectos trabalhistas e de 
segurança. A área de Auditoria Interna 
também verifica e certifica a conformi-
dade dos processos internos.

Qualidade na prática de compras
Há 15 anos, o Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz realiza a compra de materiais em 
conjunto com um grupo de cerca de 40 
centros hospitalares ligados à Asso-
ciação Nacional de Hospitais Privados 
(Anahp). Esse procedimento permite 
uma melhor negociação de custos e a 
garantia de atividades éticas e justas 
entre os players do setor e seus princi-
pais fornecedores.

Na condução direta, o Hospital trabalha 
para negociar com empresas prestadoras 
de serviço e fornecedoras de materiais 
e produtos com base em critérios de 
eficiência, custo-efetividade e relações 
comerciais de longo prazo.

Como parte do sistema de gestão da 
qualidade do Hospital (leia mais em 
Qualidade e Segurança, p.61), toda a 
entrada de materiais, medicamentos 
e insumos é monitorada e controlada 
por avaliações documentais, testes e 
homologações. A área de Suprimentos 
conta com profissionais de Nutrição, 
Enfermagem e Farmácia, responsáveis 
por analisar produtos usados pelas 
equipes médicas e assistenciais. Outra 
área de suporte relevante é a Engenha-
ria Clínica.

OPERADORAS  
DE PLANOS DE SAÚDE
Responsáveis por prover parte do fatu-
ramento do Hospital, cujo core business 
é a saúde privada, as operadoras de 
planos de saúde ocupam papel funda-
mental na sustentabilidade econômico-
-financeira do negócio.

A Instituição se relaciona com esses 
parceiros de negócio por meio das 
gerências de Relações com Mercado, 
Relações com Operadoras, Financeira e 
de Produtos, que desenvolvem canais e 
ações de relacionamento e diálogo.

A transparência, o equilíbrio e a ética 
são requisitos para um bom relaciona-
mento entre centro hospitalar e convê-
nio médico. Por isso, o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz investe no teste de mo-
delos que gerem ganhos mútuos para 
os players da saúde privada – é o caso 
do sistema de precificação por pacotes 
que motivou a implantação da Unidade 
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro.

Tanto o Planejamento Estratégico do 
Hospital quanto a matriz de materiali-
dade, que elenca os principais temas 
econômicos, sociais e ambientais do 
negócio (leia mais em Sustentabili-
dade, p.38), consideram o relaciona-
mento com operadoras crítico para a 
organização. 

Aprovações, autorizações e análises 
de procedimentos e do atendimento 
prestado a pacientes podem impactar 
no fluxo de caixa e na disponibilidade 
de capital da Instituição. Por isso, indi-
cadores estratégicos incluem a análise 
cuidadosa da participação de opera-
doras sobre os resultados e, também, 
o volume de provisão para devedores 
duvidosos – que ocorre em casos de 
demora para recebimento por serviços 
prestados.

Gestão de fornecedores 
registrou avanços em 2016 
e 2017 nos aspectos da 
qualidade, da segurança e 
do custo-efetividade
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Responsabilidade 
Social
Como trabalhamos para gerar 
impactos positivos para a saúde 
e levar o modelo da Instituição à 
gestão pública 103 | 203, 103 | 413, 203-2
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Cada vez mais relevante para 
a atuação do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, a Responsabilidade 
Social é praticada pela Instituição 
na busca de uma solidariedade 
comprometida, interventiva, que visa 
à transformação social das realidades 
e ao apoio a políticas públicas mais 
democráticas, inclusivas e equitativas, 
capaz de produzir mudanças sociais 
coletivas, que permitam a todos o 
desenvolvimento de um país mais 
justo, próspero e saudável. O Hospital 
mantém projetos estruturados com 
o Governo Federal e prefeituras de 
sua área de influência, além de apoiar 
e cultivar ações de assistência à 
comunidade.

Como um dos pilares organizacionais, 
juntamente com a Saúde Privada e a 
Educação e Pesquisa, a Responsabilida-
de Social propõe que as ações à socie-
dade, em especial aquelas realizadas em 
parceria com os entes públicos por meio 
do Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento Institucional do Sistema Único de 
Saúde (Proadi-SUS) e do Instituto Social 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz  
(ISHAOC), possam efetivamente im-
pactar, em amplo aspecto, na melhoria 
das condições de saúde da população 
brasileira. 

2017 foi o primeiro ano-calendário de 
operação do Complexo Hospitalar dos 
Estivadores – hospital municipal de 
Santos, no litoral de São Paulo –, que 
passou a ser gerido pelo Instituto Social 
e conta com a expertise de gestão do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz para a 
adequada condução de suas atividades. 

EXECUÇÃO DE PROJETOS DO 
PROADI-SUS 413-1, 419-1, 103 | 419
O Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento Institucional do Sistema Único 
de Saúde (Proadi-SUS) foi criado como 
alternativa às instituições de saúde para 
se tornarem instituições filantrópicas 
reconhecidas pelo Ministério da Saúde 
(MS) e, consequentemente, obterem 
o Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência Social na Área da Saú-
de (CEBAS-Saúde). Além disso, são 
atendidos outros requisitos para que as 
organizações sejam reconhecidas como 
entidades de Excelência em Saúde. O 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz é, desde 
2008, uma das cinco instituições que 
hoje possuem este reconhecimento.  

O Proadi-SUS abrange a apresentação 
e execução de projetos de apoio e a 
prestação de serviços de saúde ambula-
toriais e hospitalares, com financiamen-
to definido pela imunidade tributária 
(COFINS e cota patronal do INSS). 

São elas:

•  Estudos de avaliação e incorporação  
de tecnologia;

•  Capacitação de recursos humanos;

•  Pesquisas de interesse público em  
saúde; 

• Desenvolvimento de técnicas e  
   operação de gestão em serviços   
   de saúde.

Para gestão do portfólio de projetos 
do Proadi-SUS, o Hospital mantém 
um escritório dedicado, que realiza a 
interlocução com as secretarias minis-
teriais, autarquias e órgãos colegiados 
para definição dos escopos de atuação 
de cada um destes projetos, alinhados 
aos objetivos e metas definidos pelo 
Ministério da Saúde com vistas ao Plano 
Nacional de Saúde.

OS PROJETOS EM NÚMEROS

RESULTADOS DOS PROJETOS 
PROADI-SUS

Dimensão 1: Melhoria e 
qualificação do acesso: regulação 
e classificação de risco 
Envolveu a racionalização dos 
processos de trabalho da assistência, 
operação e gestão, mediante 
elaboração de protocolos e manuais, 
além da implementação de estratégias, 
técnicas e ferramentas de gestão. Além 
disso, busca desenvolver a cultura de 
qualidade e segurança do paciente, com 
a constituição de núcleos de segurança 
do paciente, núcleos de gerenciamento 
de risco, comissões intra-hospitalares e 
análise de óbito e infecção hospitalar.  

Projetos nesta dimensão:

1. Reestruturação de Hospitais Públicos 
(RHP)

2. Complexidade do Cuidado na Aten-
ção Domiciliar (CCAD)

3. Ventilação Mecânica Invasiva no Do-
micílio (VMID)

4. Capacitação, Comunicação e De-
senvolvimento de Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e Mo-
nitoramento do Horizonte Tecnológico 
(MHT)

Assistência à saúde  
2015-2017:
Cirurgias:  

 

330 bariátricas

261 urológicas/ortopédicas/digestivas 

61.195 exames e procedimentos 
diagnósticos (no triênio). 

2017:

27.497 atendimentos

1.006 densitometrias ósseas

4.485 tomografias

1.270 colonoscopias

202 biópsias mamárias

16.851 mamografias

4.129 ultrassonografias

195 procedimentos cirúrgicos (3 urológicas,  
110 bariátricas e 82 digestivas)

Capacitações

23.700 pessoas beneficiadas no triênio

13.700 em 2017

Geração de conhecimento

3 indicações de trabalhos para publicações  
internacionais

72 Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) revisados

15 novos protocolos entregues para 
publicação e incorporação pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS (CONITEC)

196 protocolos de intervenção para o SAMU
Ventilação Mecânica Invasiva no Domicílio: 
novo procedimento de cuidado
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PROJETOS DE GESTÃO E CAPACITAÇÃO, 
ASSISTENCIAL E AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS

PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO DE 
HOSPITAIS PÚBLICOS (RHP)

ASSISTENCIAL - DIAGNÓSTICO/CIRÚRGICO E 
SERVIÇO DIAGNÓSTICO MAMÁRIO

Dimensão 2: Gestão do Sistema 
de Saúde  
A dimensão contempla ações de melho-
ria do planejamento nas regiões de saúde 
e qualificação dos planos municipais de 
saúde e da gestão regional; a presença 
de ações do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz em todo o País, por meio de uma 
rede técnica de 159 apoiadores em todos 
os estados; a integração e qualificação 
das ações de vigilância sanitária; e a 
expansão do uso de Tecnologias de In-
formação e Comunicação, com projetos 
inovadores no desenvolvimento e uso de 
ferramentas tecnológicas (telemedicina, 
prontuários eletrônicos, Mobile  
SAMU etc.). 

Projetos nesta dimensão:

1. Rede Colaborativa para Fortalecimen-
to da Gestão Municipal do SUS;

2. Desenvolvimento da Metodologia 
para Planejamento Integrado da SNVS – 
IntegraVISA;

3. Elaboração de Indicadores para Ava-
liação de Ações da Vigilância Sanitária 
– Indicadores ANVISA;

4. Apropriação, Implementação e 
Governança de Terminologias Clínicas – 
Infoestrutura e Implementação de Casos 
de Negócio para Interoperabilidade em 
Saúde;

27,6%20,7%

48,3% 3,4%

GESTÃO

CAPACITAÇÃO

AVALIAÇÃO E TECNOLOGIAS

ASSISTENCIAL

ÁREAS DE ATUAÇÃO ATENDIDAS POR
PROJETOS PROADI-SUS

5. Gestão para Educação Permanente 
dos Profissionais da Rede de Atenção às 
Urgências (GEPPRAU);

6. e-SUS Gestor GEO.

Dimensão 3: Assistência de  
Saúde 

O objetivo das ações foi levar melhoria 
do diagnóstico e da oportunidade do 
tratamento, com foco em qualidade e 
tempo; promover o aumento do acesso 
a cirurgias; e diminuir a fila de espera a 
procedimentos diagnósticos e cirúrgicos.

Projetos nesta dimensão:

1. Projeto Assistencial. 

Dimensão 4: Ciência e  
Tecnologia 

As ações executadas nesse pilar trouxe-
ram expansão dos estudos de avaliação 
tecnológica; ampliação da capacidade 
de construção de novos conhecimentos 
por parte de pesquisadores brasileiros; 
adensamento e qualificação da Rede de 
Ciência e Tecnologia (Rebrats e Rede de 
Pesquisa Clínica); e o reconhecimento 
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz como 
principal centro formador no Brasil em 
Pesquisa Clínica.

Projetos nesta dimensão:

1. Desenvolvimento de Avaliação de  
Tecnologias em Saúde – DATS;

2. Capacitação em Preceptoria de        
Residência Médica;

3. Capacitação e Formação em  
Pesquisa Clínica. 
 

Complexo Hospitalar dos 
Estivadores:  
resultados operacionais

793 cesáreas

68 curetagens

23 procedimentos cirúrgicos

25.566 exames laboratoriais

3.739 exames por imagem
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GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES DE REFERÊNCIA 
O Instituto Social Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz está em sintonia com o 
planejamento estratégico e contribuindo 
para que a população tenha acesso a 
tratamentos de excelência. Em 2016, foi 
iniciada a gestão do Complexo Hospita-
lar dos Estivadores, em Santos (SP), no 
modelo de organização social de saúde 
(OS). Com perfil de média complexidade 
e atendimentos encaminhados pela re-
gulação municipal em áreas que incluem 
materno-infantil, cirúrgica e atendimen-
to clínico-cirúrgico, o hospital recebeu 
o Modelo Assistencial Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, além de contar com a 
expertise da Instituição na gestão de 
recursos, na padronização de processos 
e protocolos e na qualidade assistencial.

Em 2017, foram recebidos aproximada-
mente R$ 54,8 milhões para o Instituto 
Social gerir o hospital. Em dez meses de 
atendimentos do ano, foram realizados 
884 procedimentos cirúrgicos, 25.566 
exames laboratoriais e 3.739 exames por 
imagem, com um atendimento superior 
a 12 mil vidas.

Uma pesquisa independente contrata-
da pela Prefeitura Municipal de Santos 
detectou que 96,1% dos pacientes do 
Complexo Hospitalar dos Estivadores 
aprovam o serviço oferecido pela unida-
de, que, entre fevereiro e dezembro de 
2017, realizou mais de 2 mil partos e mais 
de 10 mil atendimentos. Além de atender 
aos santistas, o Hospital teve uma parce-
la de 40% de pacientes vindos de outras 
cidades da região.

Os resultados mostram como a efici-
ência do modelo de gerenciamento de 
hospitais públicos por meio de OS pode 
ser uma ferramenta estratégica para 
aprimorar a qualidade do atendimento 
médico e assistencial ofertado.

PARCERIA COM A PREFEITURA 
DE SÃO PAULO 413-1
A Unidade de Sustentabilidade Mooca 
executa atendimentos dentro do Projeto 
Assistencial para Realização de Proce-
dimentos Diagnósticos e Cirúrgicos de 
Média e Alta Complexidade, em parceria 
com a Prefeitura de São Paulo desde 
2014.

Durante o ano, também foi destaque a 
participação do Hospital Alemão Oswal-
do Cruz no Programa Corujão da Saúde, 
por meio do Sistema Integrado de Ges-
tão de Atendimento (Siga Saúde). Nesta 
ação, foram realizados 4.319 exames de 
imagem, como tomografias computa-
dorizadas, ressonâncias magnéticas e 
ultrassonografias mamárias.

 

     + 1.000  
densitometrias ósseas 

 4.319  
       

      atendimentos pelo Corujão da Saúde

 27.497 
atendimentos em 2017

1.270 colonoscopias

195 cirurgias:

110 cirurgias bariátricas

82 cirurgias digestivas

3 cirurgias urológicas
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Meio Ambiente

Iniciativas para redução de 
impacto abrangem operação e 
estrutura tecnológica 
103 | 302, 103 | 303, 103 | 306,
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No Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 
esse esforço analítico tem se tradu-
zido em ações de acompanhamento 
e controle executadas pelas equipes 
de Engenharia, Suprimentos e Segu-
rança, a fim de aprimorar os sistemas 
de gestão existentes, mitigar riscos e 
preparar a operação para o crescimen-
to previsto na estratégia.

Combinando esforços em diferentes 
frentes, que vão do uso de recursos 
naturais à eficiência nos processos de 
fornecimento, as medidas têm explo-
rado temas-chave para o setor – como 
o consumo energético, a disposição 
adequada de resíduos hospitalares, a 
racionalização do uso da água e a mo-
dernização das instalações prediais.

Durante 2017, esforços foram empreendi-
dos em projetos como a obtenção de ou-
torga de captação de água para um poço 
artesiano na sede, localizada na região 
da avenida Paulista; a construção de uma 
nova entrada de energia e de uma usina 
de emergência com capacidade de 7 Me-
gawatts, conferindo maior segurança ao 
fornecimento de energia para o Hospital; 
e um programa de eficiência voltado às 
centrais de ar condicionado, também na 
Unidade Paulista.

Melhorias na concepção das novas ins-
talações prediais também preconizam 
aspectos de ecoeficiência. Na recém-inau-
gurada Unidade Referenciada Oswaldo 
Cruz Vergueiro, por exemplo, as instala-
ções foram modernizadas obedecendo 
a critérios de racionalização do uso de                             
recursos naturais. 

Cada vez mais, o olhar aos impactos 
das instituições de saúde tem 
ultrapassado aspectos de qualidade 
assistencial, sustentabilidade financeira 
e contribuição à sociedade, incluindo 
assuntos como a eficiência no uso de 
recursos em suas agendas. 

Gestão ambiental abrange tanto a 
racionalização no uso de recursos 
naturais quanto a adoção de métodos 
construtivos ecoeficientes

Já a Torre E da Unidade Paulista acolheu, 
desde as obras até sua inauguração em 
2013, conceitos de eficiência no uso de 
energia e água que renderam a ela a 
certificação Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) for New 
Constructions, após análise de projeto e 
auditorias do Green Building Council.

Entre os atributos da torre estão um 
sistema solar de aquecimento de água; 
aplicação de água de reúso coletadas 
das chuvas e de minas no subsolo para 
banheiros e jardins; arquitetura dire-
cionada para maior captação de luz 
solar; climatização de alta eficiência; 
e presença de bicicletários e vagas 
adaptadas para veículos de baixa 
emissão e baixo consumo energético 
(como os elétricos e híbridos).

GESTÃO DE RESÍDUOS 103 - 306
A gestão de resíduos do Hospital está 
alinhada ao Programa de Gerencia-
mento dos Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS), baseado em requisi-
tos da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 

A Instituição tem o compromisso de 
garantir o respeito à legislação e a 
busca de formas mais eficientes de 
operar.   

A gestão dos resíduos é monitorada 
pelas auditorias internas de qualidade, 
pelo Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH) e também é verifi-
cada pela Joint Commission Interna-
tional (JCI), por meio das visitas e dos 
processos de certificação.

Em 2017, foram gastos R$ 822.768,18 
com o tratamento e disposição final dos 
resíduos; boa parte do valor se relaciona 
às despesas com material perigoso.  

Em 2017, houve aumento na quantidade 
de resíduos encaminhados para recicla-
gem. Um dos motivos é o fornecimento, 
em regime de comodato, de um equi-
pamento de fragmentação de papel por 
parte da empresa de coleta e desti-
nação de resíduo comum, com maior 
geração de aparas. Também colabora-
ram campanhas de conscientização e 
incentivo à coleta seletiva nas unidades.

O total de resíduos gerados também foi 
maior do que no ano anterior em função 
de, entre outros fatores, obras de perfu-
ração de um poço artesiano na Unidade 
Paulista, que geraram aumento no peso 
de material descartado (terra). 

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS (EM TONELADAS) 306-2

2015 2016 2017

Incineração (queima de massa) 26,40 48,96 58,04

Aterro (após tratamento) 540,48 547,08 515,15

Outros (Lâmpadas) 4577,00 3200,00 7130,00

Total 5143,88 3796,04 7703,19

Disposto diretamente pela organização relatora ou por terceiros, desde que confirmado diretamente 
pela organização relatora.

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (EM TONELADAS) 306-2

2015 2016 2017

Reciclagem 144,48 176,28 223,31

Aterro 917,76 1064,52 1145,29

Total 1062,24 1240,80 1368,60

Disposto diretamente pela organização relatora ou por terceiros, desde que confirmado diretamente 
pela organização relatora.
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CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO 302-1

CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 
DE FONTES NÃO 
RENOVÁVEIS (GJ)

2015 2016 2017

Gás canalizado São Paulo 7.637,40 8.219,42 15.810,91

Óleo diesel 1.036,77 1.079,38 1.850,48

Total 8.674,17 9.298,80 17.661,39

ENERGIA CONSUMIDA (GJ) 2015 2016 2017

Eletricidade 69.270.915,60 69.429.247,92 70.583.209,20

Disposto diretamente pela organização relatora ou por terceiros, desde que confirmado diretamente 
pela organização relatora.

 

TOTAL DE ENERGIA 
CONSUMIDA (GJ) 2015 2016 2017

Combustíveis de fontes não 
renováveis 8.674,17 9.298,80 17.661,39

Energia consumida 69.270.915,60 69.429.247,92 70.583.209,20 

Total 69.279.589,77 69.438.546,72 70.600.870,59

RETIRADA DE ÁGUA POR FONTE (M3) 303-1

2015 2016 2017

Abastecimento municipal 
ou outras empresas de 
abastecimento de água

137.083,00 129.946,00 145.565,00

 
A medição de consumo de água é feita por meio de instrumentos de medição da concessionária de 
água do município.
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O relato

Conheça o processo de 
construção de conteúdo, os 
indicadores reportados e o escopo 
das informações deste relatório
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O Hospital Alemão Oswaldo Cruz divulga 
a seus colaboradores, pacientes, corpo 
clínico, parceiros de negócios e demais 
públicos uma síntese de indicadores e 
projetos no ano de 2017 neste Relatório 
de Sustentabilidade.

Pela segunda vez elaborado de acordo 
com as diretrizes de relato da Global 
Reporting Initiative (GRI), o docu-
mento marca a adesão da Instituição 
à mais nova versão da metodologia                  
(Standards), versão Essencial, com 
novidades no modo de codificação e 
apresentação dos indicadores de desem-
penho e formas de gestão. 102-54

O conteúdo abrange o período de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro de 2017 e foi 
construído em conexão direta com o 
Planejamento Estratégico 2016-2020, 
os temas sociais, econômicos e ambien-
tais considerados mais relevantes pelos 
stakeholders no processo de materiali-
dade (leia mais na p.39) e temas-chave 
pertinentes ao setor. 102-46, 102-50

Os indicadores financeiros e não financei-
ros cobrem todas as unidades operacio-
nais diretamente mantidas pelo Hospital 
– incluindo a sede, localizada na região 
da avenida Paulista, a nova Unidade           
Referenciada Oswaldo Cruz Vergueiro 
(em operação desde fevereiro de 2017) e 
as unidades Campo Belo e Mooca. Infor-
mações sobre o Complexo Hospitalar dos 
Estivadores, operado pelo Instituto Social 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também 
são informadas de acordo com os dados 
da gestão, que é de responsabilidade do 
Instituto Social. 102-45

Além dos indicadores GRI, são reporta-
dos dados próprios do setor hospitalar 
de alta relevância para os potenciais 
leitores deste relatório – como os relacio-
nados à performance da Instituição no con-
trole de infecções e no fomento à pesqui-
sa e os que demonstram seu volume de 
atendimentos, procedimentos e exames 
diagnósticos. Assim, cumpre-se com a 
missão de tornar este documento um 
instrumento de transparência, prestação 
de contas e aproximação entre o Hospital 
e seus principais stakeholders, conferindo 
visibilidade aos projetos e investimentos 
da marca.

Disponível nesta versão completa e em 
formato resumido editado, em formatos 
impresso e PDF, o relato também possui 
uma versão digital que sintetiza cases, 
resultados e indicadores. Para esclarecer 
quaisquer pontos relacionados às infor-
mações apresentadas no Relatório de 
Sustentabilidade, entre em contato pelo 
e-mail marketing@haoc.com.br. 102-53

Relato marca a adesão do 
Hospital à versão Standards 
da metodologia da Global 
Reporting Initiative (GRI)
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Sumário de conteúdo da GRI   102-55

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS*

DIVULGAÇÕES GERAIS

Perfil organizacional
GRI 102: Divulgações 
gerais 2017 102-1 Nome da organização 14

102-2 Atividades, marcas, 
produtos e serviços 14

102-3 Localização da sede 14

102-4 Localização das         
operações 14

102-5 Natureza da proprie-
dade e forma jurídica 22

102-6 Mercados atendidos 18

102-7 Porte da organização 16

102-8 Informações so-
bre empregados e                       
trabalhadores

87 e 89 8

102-9 Cadeia de                     
fornecedores 94

102-10 Mudanças significati-
vas na organização e na sua 
cadeia de fornecedores

Inauguração da Unidade 
Referenciada Oswaldo Cruz 
Vergueiro.

102-11 Abordagem ou        
princípio da precaução 61 e 66

102-12 Iniciativas desenvol-
vidas externamente 76

102-13 Participação em 
associações 64

Estratégia
GRI 102: Divulgações 
gerais 2017 

102-14 Declaração do              
tomador de decisão sênior 4 e 6

Ética e integridade

GRI 102: Divulgações 
gerais 2017 

102-16 Valores, princípios, 
padrões e normas de         
comportamento

26 16

Governança
GRI 102: Divulgações 
gerais 2017

102-18 Estrutura da  
governança 23

Engajamento de stakeholders

GRI 102: Divulgações 
gerais 2017

102-40 Lista de grupos de 
stakeholders 39

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS*

102-41 Acordos de                      
negociação coletiva

Todos os colaborado-
res são abrangidos pelo            
reajuste sindical coleti-
vo, independentemente 
de pertencer à categoria        
própria ou preponderante.

8

102-42 Identificação e                 
seleção de stakeholders 38

102-43 Abordagem 
para engajamento de          
stakeholders

38 e 83

102-44 Principais tópicos e 
preocupações levantadas 39 e 83

Práticas de reporte

GRI 102: Divulgações 
gerais 2017 

102-45 Entidades incluídas 
nas demonstrações finan-
ceiras consolidadas

112

102-46 Definindo o conteú-
do do relatório e limites do 
tópico

112

102-47 Lista dos tópicos 
materiais 39

102-48 Reformulações de 
informações

Os casos de reformula-
ção de informações são           
descritos em notas de 
rodapé dos indicadores.

102-49 Mudanças no  
relatório Não houve.

102-50 Período do relatório 112

102-51 Data do relatório 
mais recente 2016.

102-52 Ciclo do relatório 112

102-53 Ponto de contato 
para perguntas sobre o 
relatório

112

102-54 Opção de acordo 
com o GRI Standards 112

102-55 Sumário de              
Conteúdo GRI 114

102-56 Asseguração  
externa Não houve.
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GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS*

TÓPICOS MATERIAIS

Desempenho econômico

GRI 103: Aborda-
gem de gestão 2017

103-1 Explicação sobre o tópico 
material e seus limites 41

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes 41 1, 5, 8, 16

103-3 Evolução da abordagem 
de gestão 41

GRI 201: Desempe-
nho econômico 2017

201-1 Valor econômico direto 
gerado e distribuído 44 e 45 2, 5, 7, 8, 9

201-3 Obrigações do plano 
de benefício definido e outros 
planos de aposentadoria

O Hospital oferece plano de contribuição 
definida. Não existem passivos do plano a 
serem cobertos pelos recursos gerais da 
Instituição. A única obrigação do empre-
gador é a de realizar as contribuições até 
a data da elegibilidade do participante ao 
benefício; até seu desligamento; ou até ser 
atestada sua invalidez ou sua morte.
A participação do empregador na consti-
tuição do fundo de acumulação de cada 
empregado é definida conforme critérios 
de contribuição (mínima, regular e adicio-
nal, sendo a mínima do empregador de 
1% do salário de participação, sendo este 
limitado a R$ 5.450,44). O empregador 
contribui na mesma proporção do empre-
gado para o plano. 

201-4 Ajuda financeira recebida 
do governo

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

Impactos econômicos indiretos

GRI 103: Aborda-
gem de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico 
material e seus limites 97

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes 97

103-3 Evolução da abordagem 
de gestão 97

GRI 203: Impac-
tos econômicos              
indiretos 2017

203-2 Impactos econômicos 
indiretos significativos 97 1, 2, 3, 8, 

10, 17

Combate à corrupção

GRI 103: Aborda-
gem de gestão 2017 

103-1 Explicação sobre o tópico 
material e seus limites 26

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes 26

103-3 Evolução da abordagem 
de gestão 26

GRI 205: Combate à 
corrupção 2017

205-3 Casos confirmados de 
corrupção e medidas tomadas 27 16

Energia

GRI 103: Aborda-
gem de gestão 2017

103-1 Explicação sobre o tópico 
material e seus limites 105

103-2 Abordagem de gestão e 
seus componentes 105

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS*

103-3 Evolução da                 
abordagem de gestão 105

GRI 302: Energia 
2017

302-1 Consumo de energia 
dentro da organização 108 7, 8, 12, 13

Água
GRI 103: Aborda-
gem de gestão 
2017

103-1 Explicação sobre o            
tópico material e seus limites 105

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 105

103-3 Evolução da aborda-
gem de gestão 105

GRI 303: Água 
2017

303-1 Total de retirada de 
água por fonte 108 6, 7

Efluentes e resíduos

GRI 103: Aborda-
gem de gestão 
2017 

103-1 Explicação sobre o              
tópico material e seus limites 105

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 105

103-3 Evolução da                 
abordagem de gestão 105

GRI 306: Efluentes 
e resíduos 2017

306-2 Resíduos, discriminado 
por tipo e método de dispo-
sição

107 3, 6, 12

Emprego
GRI 103: Aborda-
gem de gestão 
2017

103-1 Explicação sobre o            
tópico material e seus limites 84

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 84

103-3 Evolução da                  
abordagem de gestão 84

GRI 401: Emprego 
2017

401-1 Taxas de novas                 
contratações de e rotativida-
de de empregados

90 5, 8

401-2 Benefícios concedidos 
a empregados de tempo inte-
gral que não são oferecidos a 
empregados temporários ou 
em regime de meio período 

93 8

Treinamento e educação
GRI 103: Aborda-
gem de gestão 
2017

103-1 Explicação sobre o           
tópico material e seus limites 86
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GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS*

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 86

103-3 Evolução da                  
abordagem de gestão 86

GRI 404: Treina-
mento e educação 
2017

404-1 Média de horas de             
treinamento por ano por          
empregado

87 e 89 4, 5, 8

404-3 Percentual de 
empregados que rece-
bem regularmente análi-
ses de desempenho e de                        
desenvolvimento de carreira

Como a metodologia de 
avaliação foi revisada em 
2017, os dados a respeito 
desse indicador serão di-
vulgados a partir de 2018.

5, 8

Comunidades locais

GRI 103: Aborda-
gem de gestão 
2017 

103-1 Explicação sobre o tópi-
co material e seus limites 97

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 97

103-3 Evolução da aborda-
gem de gestão 97

GRI 413: Comuni-
dades locais 2017

413-1 Operações com pro-
gramas implementados de 
engajamento da comunidade 
local, avaliação de impactos e 
desenvolvimento local

98 e 103

Saúde e segurança do consumidor

GRI 103: Aborda-
gem de gestão 
2017

103-1 Explicação sobre o            
tópico material e seus limites 61

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 61

103-3 Evolução da                           
abordagem de gestão 61

GRI 416: Saúde e 
segurança do con-
sumidor 2017

416-1 Produtos e serviços para 
os quais são avaliados impac-
tos na saúde e segurança

61

416-2 Casos de não conformi-
dade relacionados aos impac-
tos causados por produtos e 
serviços na saúde e seguran-
ça

O Hospital registrou em 
seus canais próprios, 
em 2017, 9.697 casos 
de não conformidade 
com códigos voluntários 
relacionados à saúde e à 
segurança de produtos e 
serviços, refletindo estra-
tégias de incentivo à no-
tificação de eventos. No 
total, 69% dos incidentes 
reportados referiam-se a 
condições de risco, mas 
sem atingir o paciente. 

16

GRI STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO ODS*

Marketing e rotulagem

GRI 103: Aborda-
gem de gestão 
2017

103-1 Explicação sobre o             
tópico material e seus limites 61

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 61

103-3 Evolução da                 
abordagem de gestão 61

GRI 417: Marketing 
e rotulagem 2017

417-1 Exigências para informa-
ções e rotulagem de produtos 
e serviços

64 e 66  
 
100% dos documentos 
internos são padroniza-
dos em um sistema de 
Gestão da Qualidade e 
todos consideram ele-
mentos como conteúdo, 
uso seguro do produto 
ou serviço e disposição 
adequada.

12, 16

Privacidade do cliente

GRI 103: Aborda-
gem de gestão 
2017 

103-1 Explicação sobre o         
tópico material e seus limites 26

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 26

103-3 Evolução da                 
abordagem de gestão 26

GRI 418: Privacida-
de do cliente 2017

418-1 Queixas comprova-
das relativas à violação de                
privacidade e perda de dados 
de clientes

27 16

Conformidade socioeconômica

GRI 103: Aborda-
gem de gestão 
2017

103-1 Explicação sobre o           
tópico material e seus limites 98

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 98

103-3 Evolução da                  
abordagem de gestão 98

GRI 419: Conformi-
dade socioeconô-
mica 2017

419-1 Não conformidade com 
leis e regulamentos sociais e 
econômicos

O Hospital não recebeu 
multas ou sanções signi-
ficativas devido ao não 
cumprimento de leis e 
regulamentos. 
 
Leia mais na p.98

16
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OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. Erradicação da pobreza

2. Fome zero

5. Igualdade de gênero

6. Água limpa e saneamento

7. Energia acessível e limpa

8. Emprego digno e crescimento econômico

9. Indústria, inovação e infraestrutura

10. Redução das desigualdades

11. Cidades e comunidades sustentáveis

12. Consumo e produção responsáveis

13. Combate às alterações climáticas

14. Vida debaixo d’água

15. Vida sobre a terra

16. Paz, justiça e instituições fortes

17. Parcerias em prol das metas

CERTIFICAÇÕES E PRÊMIOS
2003

Certificação ONA Nivel 2 
Gestão Integrada

Certificação do Centro de
Cirugia Bariátrica

Certificação Centro de
Endoscopia SOBED

Certificação Temos

Prêmio Melhores Empresas 
em Saúde e Segurança do 

Trabalho – ANIMASEG

Programa São Paulo               
Amigo do Idoso

Prêmio Aberje
Comunicação e 

Relacionamento com a 
Imprensa

Prêmio Aberje
Mídia Impressa 
Revista LEVE

Prêmio Nacional de  
Qualidade de Vida

Prêmio As Melhores da  
Dinheiro: melhor empresa na 

área de saúde do país

Prêmio As Melhores da  
Dinheiro: melhor empresa  
na área de Saúde do país

Prêmio As Melhores da  
Dinheiro: melhor empresa  
na área de Saúde do país

 JCI: Avaliação de extensão 
Torre E

Recertificação do Centro  
de Cirugia Bariátrica

Certificação Temos

Certificação Temos

Programa Bem-Estar. 
Prêmio Nacional de Qualidade  

de Vida

Prêmio Saúde
Programa Bem-Estar 

Prêmio Gestão 
com Qualidade

Certificação ONA Nivel 3 
Excelência

Acreditação JCI

Reacreditação JCI

Reacreditação JCI

JCI

Certificação 
Leed Gold

Serviço de Nutrição  
Selo Green Kitchen

Certificação Centro de
Endoscopia SOBED

Prêmio Latino-Americano de 
Excelência em Higienização 

das Mãos

Recertificação ONA Nivel 3 
Excelência

2009

2012

2013

2014 2015

2016

2017

2017

2010 2011

2005 2007 2008
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