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Breve Histórico e Perfil da Mantenedora

A Casa de Saúde Santa é uma confesstonal, de

ecaráter filantrópico,

social. Tem por finalidade

à

r por meio

de serviços hospitalares, arnbulatorlals,

primária à saúde e ao desenvolvimento de

Entidade filantrópica sem lucrativos, é considerada

estadual e municipal, através dos decretos números: 50.9

respectivamente. Em agosto de 2019, a Casa Saúde

anos de existência mercante, prtnctpalmente a

mantendo atividades de complexidade terclárta para q

referências para o atendimento de urgências e

federal,

9.437 e 7.780,

completou 58

quatro

São Paulo.

SuaHospital-escola mantém

clientela é composta

sendo o restante

assistência médico-hospitalar.

para residência

de 87% de

pacientes res e em convênios de

A Casa de Saúde Santa Marcelína possui as segulntes

•• Hospital Geral com leitos, mantendo:

Pronto Socorro Geral

e dependências:

Pronto Pediátrico

Pronto Socorro Cirúrgico

Pronto socorro Trau

Serviços as áreas,

inclusive as alta complexidade

Unidade de Medula

Unidade de Transplante Renal

Unidade completa para atendimento a
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" Casa de Saúde

" Organização Social

do Itaim Paulista

111 Organização Social de Saúde

- H

Saúde do Italrn

Velho-RO

Santa Marcelina

I Santa

Marcelina de Itaquaquecetuba

111 Organização de

Especialidades

" Organização Social

li APS - Atenção

AE, e Rede

na -

ulpamentos entre

Certa

" Organização Social

•• Hospital Santa Marcelina do

,. Hospital Santa Marcelina de Sapezal

ina

ista - N

Breve Histórico e Perfil

Hospital Geral de Itaguaguecetuba - OSSSanta MarceUna

O Hospital Geral de

2000, e é uma parceria junto ao

pela OSS Santa Marcelina.

está em mento

do administrado

Hospital de referência na

Grande São Paulo (

nde Paulo, a

Imente

atende a Diretoria Saúde da

é
composta pelos municípios de Itaquaquecetuba,

Isabel, Guararema, Mogi Cruzes, Póa, Suzano,

Ferraz
ba Mirim e

No escopo de atendimento estabelecido para essa unidade

de emergência nas especialidades Clínica Médica,

Obstetrícia, Traumatoloqia, Pediatria,

incluídos: atendimento

I

disponlbilizar um ambulatório

Cirurgia de Cabeça e

especialidades com

Ginecologia e
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HosprTAL
SANtA lV1",r".".:L.II~#'\

ITAQUAQUECETUBA O.S.S.

Hoje, o perfil do hospital contemplado as secundário

com algumas incursões terciártas, mantendo as seg

•• Hospital com

•• Unidade de Terapia

li Unidade de Terapia Intensiva Neonata! com

•• Centro Cirúrgico com 6 salas;

li Maternidade com 6 quartos de parto;

li Setor de Emergência.

•• Unidade de Hemodiálise.

Nossa Missão

"Oferecer assistência, ensino e pesquisa em com à dos valores

éticos, humanitários e fi

Nossos Valores

Espirituaiidade

Respeito

Hospita Iidade

Alta Performance

Aprendizado Organizaciona!

Responsabilidade Social

Principais Realizações e Informações Gerais

A Responsabilidade Social é um dos se

portanto podemos entender a realização

para a sua MISSÃO "Oferecer assistência, ensino e

à luz dos valores éticos, humanitários e cristãos".

nessa un hospitalar,

é um norteadores

isa em com excelência,

Dentro dessa perspectiva atuação, continuamos com a

"Café com Ginecologista" objetivando o esclarecimento

patologias da saúde da mulher, em especial o câncer de

comunidade e funcionários nessas reuniões.

do programa

as

com a participação da
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Também promovemos internamente um

Itaquaquecetuba, no mês outubro, em

filhos dos colaboradores e rtícípação da

diversas atividades lúdlcas os

crianças para os

Realizamos em novembro a ca Interna de

Acidentes Trabalho e Meio

e mentos para

as o

para

maisarrecadação de roupas!

carente, tendo como tema: \\

Continuamos o desenvolvimento do projeto Amigo

o Selo do projeto. Para tanto desenvolvemos

com a pasta da Secretaria de Desenvolvimento

tratativas sobre esse principais ações se
que contou com a de a

conquistar

com a comunidade e

Itaquaquecetuba, para

no

dia do idoso em outubro e no "Espaço

realização de atividades físicas. O com a

aproximadamente 50

Itaquaquecetu

da com com o município de

um professor semana com

o objetivo melhorar a e

Referente as ações idade assistenclal mantivemos o e
para o nível III dainiciamos os trabalhos internos para conseguirmos a

certificação ONA. Esse projeto ajudará na rnelhorla operaclonal unidade

visando o melhor aproveitamento recursos em

as metas2019 revisamos o planejamento estratégico

assistenciais que seriam trabalhadas com

no decorrer do ano diversas ações resultaram em

como desenvolvimento de novos protocolos

melhorar a ição da un

asslstenciaís efetivas,

morar e

Jornada do Trauma

as melhores práticas uti

chegam ao hospíta .

is

na assistência aos

r
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Clínica Médica

Obstetrícia

Pediatr-ia

Psiquiatria

1.140 1.417 24,3 1.140 1.437 26,05

2.220 2_378 7,12 2.220 2.283 2,84

420 43 420 486 15,71

276 338 276 462

4.056 4.564 4.056 4.668 15,09Total

ESCLARECIM ENTOS:

Analisando as

de 2019, podemos notar em

a estimativa pactuada nas linhas

a Psiquiatria, decorrente

regional que atende aos 11municípios da região do

hospital da cidade de

meiro e semestre exercício

a frente

e em especial

ser um hospital

por ser o único

os casos de internação

para essas especialidades, com foco em

resultado semestral apresenta o cumprimento das metas

contratadas e dos padrões estabelecidos no contrato

o
modalidades

Eletivas

Cont Real. %

91 856 -6,14

1320 1346

2232 2202

912 836 -8,33

1320 1512

Total 2232 2348

ESCLARECIM ENTOS;

Na linha de Saídas Hospitalares em

dois semestres de 2019, houve uma

nos dois semestres, fato decorrente da característica do

atendimentos em Urgência para região do Alto O

rrnos as produções nos

de Urgência

ser referência para

de procedimentos

de urgência leva a redução da produção eletiva. O resultado semestral apresenta o

cumprimento das metas dentro modalidades e dos padrões

estabelecidos no contrato gestão.
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Cirurgia Hospital - Dia

Ciru Arnbulatonais

Total

ESCLARECIM ENTOS:

Na modalidade de hospital a

HOSPITAL
SANTA MARGEUNA
ITAQUAQUECETUBA O.S.S.

Conto Real. %
11n 120L._~

120 120 O

ução foi

120
()

120
O

O

O
120 120 o

resultado semestre apresenta o cumprimento

contratadas e dos padrões estabelecidos no contrato

Consultas de cia

ESCLARECIMENTOS:

.0

Os atendi mentes

primeiro em pela

no

a
característica da região e

fortalecendo a referência regional

condições mais complexas de atendimento.

aumento no volume de atendimentos. O resultado

das metas dentro

de gestão.

!idades

Primeiras Consultas Rede

Interconsuitas
Consultas Subseqüentes

Total---'------_._--------

7

recursos e

percebe-se um

o

e

e no contrato
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Primeiras Consultas Rede

Interconsultas
Consultas

Procedimentos Terapêuticas (sessões)
Total

ESCLARECIMENTOS:

o O O O O O
300 216 ~28 300 780 160
:;10 548 7 510 348 -32

consultas médicas se

no

com 17% emAs oscilações das

média e

consultas não médicas

ajustes na

atendimento.

dentro da programação

maior frente a

assistidos no ambulatório. O resultado semestral

semestre, a

em

que compõem o

uma

no

dentro das modalidades contratadas e

Para linha

metas

no rnn1"ir'::""("\ de gestão.

900 1.557 73
3.000 2.310 3.000 2.811 ,·6
2..400 3.230 35 2.400 3.590 50

7 3 3.137 5
66 9.300 11.095

m

mais estável com uma semestre na

exames com

ultrassonografia em decorrência de ajustes na equipe

segundo semestre o

pelo absenteísmo. O resultado

das modalidades e

8

normalizado, tendo a

o eu

de

sendo no

a menor justificada

dentro

no contrato
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HOSPITAL
SAfirA MARCEUNA
ITAQUAQUECETUBA 0.$.$.

Tratamento em Nefrologia - Sessão 9.828 9.336 -5

ESCLARECIMENTOS:

Para os procedimentos Hemodiéüse. o acesso o é do Dlsk-

Diálíse, serviço esse gerenciado pela DRS-1.

regional, alguns

para iniciar o tratamento, podem algum

oscilação na produção . Essas discussões

atuado para melhorar essa rotina. Reforçamos que esse

oferece atendimento

essa pequena

com a DRS-l que tem

na de

vagas, tampouco na aos ma.

ao apresentação de

AIHs, pesquisa de

melhoria contínua em

operatória por infarto agudo do miocárdio, foram

Comissão de Aval do Contrato

do usuário,

isados pela

da Saúde, e

considerados aceitáveis, dentro dos

Aspectos Gerais do Hospital em 2019

o quadro de a de as no

exerdcio de 2019 conta com uma estrutura de recursos h manos em

colaboradores,

1.

211

Equipe

Equipe de
---~~,..""__ ._,--------,--_.~---_.~-"..-",,,.,-~.,. __ ._----,'.'--",',.--,,_.
Equipe SADT's 55
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Índice Geral de Satisfação

Destacamos abaixo 05 resultados consolidados

usuários que procuram os nossos

com os

010

010

%

%mento

Os resultados estão

estipulados no contrato de

e assístenclals afim de manter e

Trabalhamos na

nos qualidade

nr,"'\r"=><:::C:r.c operacionais

a nossos

Análise Econômico-financeira

A situação financeira

comparação ao exercício

prestado acima do

mostrou-se menos no ano em

com mentoe

exercício às
dissidio e inflação, e principalmente a no

período se fazendo necessário a o

próximo exercício para eu obrigações e

o orçamento foi cumprido com déficit

em dezembro de 20 e as

fato que levou a necessidade de negociação

nceiroca o

com vencimento em

uma parcela

seguinte mais uma vez! respeitando o valor

unidade. Foram rea izadas poucas man

2020,

do ano

ra maiordevido ao aparte fina

nas manutenções corretivas

de caixa e

minimamente aos valores

caixa no 1

despesas em 19 com

vencimentos em janeiro de 2020, tais como, salários, férias, encargos sociais, inclusive

aqueles incidentes sobre o 130 salário.
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A contabilidade rea

adotadas no Brasil, as

as Orientações e as

(CPC) e as normas

especial pela Resolução n? 1

relativa a Entidades Sem

unidade, que o

demonstração das mutações do

caixa, assim como o resumo

explicatlvas. são exa por

os

Contábeis

(CFC), e em

2002 -

da

a

principais

externa

e
de

notas

Segundo opinião

referidas, a

patrimonial e

Geral "Santa Mareei

a

Marcelina - Hospital

, ern 31

No exercício de 2019 a

Contabilidade (CFC),

Mercantil, que possui

Segundo o que consta

segundo o que

do

de

Arrendamento

IFRS

dispositivo, os financeiro

e operacional

arrendatários

contrapartida no seu ativo o

m a ter trata mento assim, os

em seu mentos e em

uso

A Administração, após a

enquadram na

os contratos em

mento merca

diversos se

ns

contratos preveem uma ai r com

anualmente através de índices implícitos nos contratos ou se identificável a última

captação a mercado, cujo valor é reconhecido mensalmente.

A Entidade adotou a o ano uma

norma. Aretrospectiva

retrospectiva mod

anterior.

na a

a atua

1.1
Rua Rio Negm, 48 CEP08599-280 I Itaquaquecetuba - S.P.

. (11) 4645-4200 I Fax: (11) 4645-7200



Os bens foram

de Uso e no passivo

de juros no

juros, porém o

natureza incidental e ter seu fato

a valor presente no ativo

a e as taxas

somente a curto por ser

mento aos arrendadores

pessoas

o maior

consequente

passivo estar reconhecida

se no aumento

ice

a rto e Prazo e
a contra partida

O valor do contrato

de Reti-ratlflcaçãc O

001.0500.000.000034/20

em 31/12/2019,

repasse para Projeto

Terapêutico -

recebemos o TA

ao

número

findo

destinando ao

Diagnóstico e

a investimentos,

as

obtenção do

equipamentos médicos no

e o TA ra aquisição de

Com relação aos

de Estado

un

sempre buscar o

temos tra a Secretaria

nesta unidade não temos outra fonte

portanto, continuaremos a promover negociações com a "-or"'~'''''''ria de Estado Saúde,

no sentido

atual demanda

nossas à

em os cenários

previstos para a em a a.

Ir. Rosane'4Ghedin

Diretora Presidente
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