Prestação de contas anual | 2019

705.904
Procedimentos

Assistência

Procedimentos Gerais
Oncologia
42.820 procedimentos

Urgência e Emergência

51.521 atendimentos

Consultas 15.191 (CTO e Radioterapia)

Internações

Quimioterapia 5.768 sessões

Radioterapia 19.442 sessões

16.238 pacientes
Ambulatório de Especialidades Médicas

27.157 consultas

Enfermagem 2.419

Nefrologia (Hospital do Rim)
Consultas 4.872

Procedimentos para Diagnósticos

510.978 exames de média
e alta complexidades

Pacientes atendidos 3.240

Hemodiálise 42.822 sessões

Central de Nutrição e Dietética
Refeições servidas 583.140

Cirurgias

20.892 procedimentos cirúrgicos de
média e alta complexidades

Dietas enterais 45.995 frascos
Lactário 91.373 mamadeiras

Financeiro
Receitas/ano

R$ 130.547.486,52

Despesas/ano

R$ 140.439.985,99

Déﬁcit/ano

R$ 9.892.499,47

Novas Receitas Captadas
Total R$ 4.871.423,82
Apoio parlamentar

Valor total de emendas recebidas em 2019 para
custeio e investimento: R$ 3.250.000,00
Deputados federais que apresentaram as emendas: Baleia Rossi, Evandro Gussi, Fausto Pinato,
Guilherme Mussi, Jeferson Campos, Joice Hasselmann, Marcelo Squassoni, Policial Katia Sastre, Pr. Marco Feliciano,Tiririca e Walter Ihoshi; senadores: José Aníbal e Mara Gabrilli.

Comissão de Captação de Recursos: R$ 628.945,73
concluídas, e as unidades totalmente reformadas foram entregues para internação de
pacientes da UI-II em setembro de 2019.
-----------------------------------------------------------Campanha de Combate ao Câncer de
Araçatuba: R$ 80.000,00 . A verba foi
doada através da presidente Rachel Foize
Sgarbosa, a vice Gorete Sundefeld e as voluntárias Renata Rocha e Emiliane Miyamoto Zeepponi para reforma dos apartamentos
206 e 208 da UI-II. As obras já estão na fase
do acabamento.
-----------------------------------------------------------Ministério Público e Justiça do Trabalho
de Araçatuba: R$ 41.851,43 , repassados
pela juíza Tábata Gomes Macedo de Leitão,
que se referem à ação de execução por descumprimento de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público da
União contra uma revendedora de tratores.
O recurso será investido na reforma de um
apartamento da UI-II. As obras serão iniciadas em breve.

Ação entre Amigos
R$ 125.000,00 Sorteio de um Hyundai. O recurso será investido na reforma de
três apartamentos da UI-II, ala de internação
de pacientes do SUS.
-----------------------------------------------------------R$ 1.000,00 Sorteio de semijoia doada
por ex- paciente do CTO. A verba foi utilizada
na reforma de poltronas da portaria da recepção para internação de pacientes.
-----------------------------------------------------------R$ 1.390,00 Sorteio de eletroportáteis
e tapetes. O recurso foi utilizado na reforma
de poltronas da portaria da recepção de visitantes e acompanhantes de pacientes.

Reforma Solidária
Adote uma Obra
Empresário João Geralde Júnior: R$ 84.000,00
para reforma dos apartamentos 202 e 204 e

aquisição de cama hospitalar. As obras foram
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renda líquida obtida no 2º Almoço Beneficente
organizado pelo grupo de voluntários “Amigos
do CTO de Araçatuba”, coordenado por Cleber
Mioto, com apoio do prefeito Haroldo Pio. O
recurso foi aplicado no custeio de atendimento a pacientes do CTO.
-----------------------------------------------------------Prefeitura de Brejo Alegre - R$ 15.000,00,
doação espontânea feita pelo prefeito Adriano
Marcelo Bonilha através de termo de fomento.
A verba foi investida na aquisição de medicamentos para quimioterapia no CTO.
-----------------------------------------------------------Prefeitura de Braúna - R$ 2.219,00, referentes a parte da renda da 2ª Partida Solidária
organizada pela Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer. O recurso foi investido
no custeio de atendimento a pacientes do SUS.
-----------------------------------------------------------Gabriel Monteiro - R$ 24.328,02, recurso que corresponde à renda líquida de almoço
beneficente promovido pelos “Voluntários da Esperança”, grupo coordenado por Cleonil Arivaldo
Leonardo Júnior, o Juninho. O evento também
contou com apoio do prefeito de Gabriel Monteiro, Vanderlei Antoninho Mendonça, o Coca. A
verba foi investida em custeio de atendimento a
pacientes do SUS.

Doações para suprimentos
Ministério Público do Trabalho e Justiça
do Trabalho de Araçatuba: R$ 100.000,00,
repassados através do procurador do Trabalho, Paulo Roberto Aseredo, e dos juízes Adhemar Prisco da
Cunha Neto, Tábata Leitão e Clóvis Victório Júnior. O
recurso foi aplicado na compra de Fontes de Irídio
192, componente destinado a sessões de braquiterapia, técnica avançada utilizada no hospital para
tratamento de câncer de colo de útero e do endométrio. Cada fonte custa em torno de US$ 6 mil e
tem duração média de três meses de consumo.
-----------------------------------------------------------Loja 718 e vários grupos de voluntários:
R$ 62.000,00, referentes à renda líquida da promoção Prato Pronto. O recurso foi entregue pelo
empresário João Pedro Calixto Marques de Oliveira e investido na compra de 400 jogos de lençóis
e 280 uniformes para os colaboradores que atuam
na higienização e administração (escriturários).

Promoções diversas
Feijoada - R$ 4.000,00 arrecadados em
evento dos voluntários da Comissão de Captação. O recurso foi investido na aquisição de
equipamento para conexão da rede de computadores da portaria de internação.
-----------------------------------------------------------Chá-bingo - R$ 13.000,00 promovido
pela Associação das Senhoras de Rotarianos
(ASR), com apoio da Comissão de Captação de
Recursos da Santa Casa de Araçatuba. A renda
foi incluída nos recursos para reforma de apartamentos do 2º andar, ala de internação de pacientes do SUS.
-----------------------------------------------------------Troco Solidário: R$ 1.302,15
Campanha que arrecada doações depositadas
em cofrinhos instalados nos caixas da Padaria
Bandeirantes, Farmácia Drogamar, Farmácia Dromax, Padaria Delly e Restaurante Shekiná, que
gentilmente cederam espaços para que os clientes possam doar. A campanha foi iniciada em
meados de setembro. O total acima é referente a
três meses de captação.

Contrapartida por instituições de ensino
UniSalesiano - R$ 810.000,00, referentes a
compromisso da Portaria Normativa 16/2014 que
estabelece às instituições mantenedoras de cursos
de Medicina contrapartida financeira para melhoria
de estrutura, ações, programas e serviços de saúde
a pacientes SUS (Sistema Único de Saúde). Os recursos estão sendo investidos na reforma e revitalização da estrutura para instalação da central de diagnóstico, que incluirá Análises Clínicas e Endoscopia,
e do Ambulatório de Especialidades Médicas.
-----------------------------------------------------------Unifai - Centro Universitário de Adamantina R$ 182.478,09, referentes à contrapartida
para reforma e instalação de salas de estudos nos
2º, 3º e 4º andares da torre principal para realização de atividades durante o Internato Médico na
Santa Casa de Araçatuba que começou em janeiro
deste ano com 57 alunos. Em julho próximo, a instituição enviará mais 66 alunos.

Doações por municípios
Santópolis do Aguapeí - R$ 73.855,13,
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Doações das comunidades atendidas pela Santa
Casa e grupos voluntários de Araçatuba e região
Alimentos: 8.706,5 quilos doados por Prefeitura de Bilac, através do prefeito Vitor Osmar
Botini, e Clube de Rodeio; Fundo Social de Solidariedade/Prefeitura de Araçatuba/Rural Eventos;
Grupo de Voluntários Amigos do CTO e Prefeitura
de Santópolis do Aguapeí, Colégio Salesiano “Dom
Luiz Lasagna”, através do diretor-geral, padre Luigi
Fávero; Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Agroindustrial de Araçatuba, Antônio de Souza
Ramos; Transportadora Formigoni, Maurício Celestino Silva, Grupo de Casais GCR, Afonso Francisco
Sales, Silvana Roberta Oliveira, Paróquia São João,
dentre outros.
-----------------------------------------------------------Pães: 19.000 quilos doados pelas voluntárias da Campanha de Combate ao Câncer de Araçatuba.de Casal (GRC)
-----------------------------------------------------------Leite: 3.576 litros doados por Grupo Amigos
de Birigui, Prefeitura de Braúna, através da Secreta-

ria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer;
Prefeitura de Gabriel Monteiro, Paróquia Nossa Senhora das Graças de Santópolis do Aguapeí, alunos do 6º ano da E.E. Prof.ª Nilce Maia Souto Melo,
alunos do Colégio Salesiano “Dom Luiz Lasagna,
Prefeitura de Santópolis do Aguapeí, Prefeitura
de Bilac, Pastoral da Saúde de Araçatuba, Comunidade Casa do Pai, Laurindo Verga, Comunidade
Luso-brasileira de Araçatuba, Grupo de Trabalho
Mulheres Corretoras, dentre outros.
-----------------------------------------------------------Café: 600 quilos doados por As Luluzinhas e
Os Bolinhas, grupos de voluntários de Andradina.
-----------------------------------------------------------Gelatina: 3.500 caixas doadas por alunos
da Emeb “Monsenhor Victor Ribeiro Mazzei” e
Emeb “Prof.ª Mariazinha Sanches de Oliveira Costa
Miloch. A arrecadação é parte das ações de solidariedade que há três anos são realizadas sob coordenação da direção das duas escolas.

Equipamentos hospitalares
1 Monitor Multiparâmetro, avaliado em
R$ 15 mil, doado pelos empresários Simone e Ederaldo Parizatti Júnior, de Birigui.
-------------------------------------------------------Colchões pneumáticos: 10 unidades
doadas pelo Grupo de Voluntários Anônimos, totalizando R$ 3.200,00 .
-------------------------------------------------------8 computadores reformados para a Unidade de Internação e outros setores. O lote
avaliado em R$ 5 mil foi doado por um
pool de empresas formado pela Correta Imóveis, Solutions Network e MD Soluções.

1 BabyPap CPAP e 1 ventilador e
BabyPuffy, avaliados em R$ 19 mil ,
doados pelo neonatologista Anderson
Azevedo Dutra e equipes de médicos intensivistas da UTI Neonatal e da UTI Neonatal e Pediátrica.
-------------------------------------------------------1 processador de água ionizada por
eletrólise, avaliado em R$ 17 mil , doado pela Igreja Batista Independente Pedras Vivas, ministério da pastora Chaine
Abud Chinaglia.
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Doações diversas
216 doações, totalizando R$ 212.528,49, dentre condicionadores de ar, ventiladores, computadores, insumos hospitalares, cama, colchões, televisores, leites especiais e dietas enterais.

Avanços
Em 2019, a diretoria da Santa Casa de Araçatuba realizou gestões que resultaram em avanços
importantes nas áreas de tecnologia, humanização e qualidade do atendimento:

Centro Obstétrico
Reforma e revitalização da Maternidade. Total da obra: 746,15 metros quadrados. Investimento:
R$ 696.000,00, repassados pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Justiça do
Trabalho de Araçatuba. Dois apartamentos já foram entregues e dois estão em fase final de acabamento. Ao todo, a unidade possui 14 apartamentos para alojamento conjunto, 2 apartamentos
para preparação de partos, posto de enfermagem, sala para exames e sala cirúrgica. Todas essas
dependências serão reformadas com o recurso repassado. Obras em andamento.

Centro Cirúrgico
Reforma, readequações e compra de equipamentos. Total da obra: 959,85 metros quadrados distribuídos em 12 salas cirúrgicas. Investimento: R$ 97.003,56 (recursos próprios). Com isso, o Centro
Cirúrgico, que até então possuía somente 4 salas em funcionamento, voltou à atividade plena. Somadas às salas exclusivas das especialidades de Cirurgia Cardiovascular e Torácica, Neurocirurgia e
Obstetrícia, o bloco cirúrgico da Santa Casa de Araçatuba possui hoje 14 salas em condições plenas
para realizar média de 80 cirurgias/dia; já atingiu pico de 103 cirurgias/dia. Obras já concluídas.

Ambulatório de Especialidades Médicas
Reforma e readequação de prédio e compra de equipamentos para remanejamento da unidade.
Área da obra:144,87 metros quadrados distribuídos em recepção, 3 consultórios e 2 banheiros. Custo total da obra: R$ 130.269,21 (recursos do Plano Santa Casa Saúde). Obra já concluída.

Serviço de Hemodinâmica
Reforma e revitalização de área para instalação do novo equipamento de hemodinâmica. Área da
obra: 195,60 metros quadrados. Investimento: R$ 633.790,00 (Material e mão de obra) (recursos
do governo do Estado de São Paulo). A obra já concluída.
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Pronto-Socorro do Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba
Reforma, revitalização de área para instalação da unidade e compra de equipamentos
para atendimento de até 1050 pacientes/mês. Área total da obra: 249,95 metros quadrados. Investimento: R$ 580 mil (recursos do Plano Santa Casa Saúde). Obra já concluída.

Centro de diagnósticos
Reforma e revitalização de área para instalação do Laboratório de Análises Clínicas, Serviço
de Medicina Nuclear e salas para expansão do Serviço de Endoscopia e Colonoscopia; e ampliação do Ambulatório de Especialidades Médicas. Área da obra: 718,07 metros quadrados.
Investimento: R$ 1,6 milhão (recursos repassados como contrapartida da Faculdade de
Medicina UniSalesiano). Obra em andamento.

Salas de Estudos
Reforma e revitalização de áreas nos 2º, 3º e 4º andares para instalação de salas de estudo de alunos do Internato Hospitalar que passou a funcionar em janeiro de 2020 com 66 alunos dos 5º e 6º
anos do curso de Medicina do Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (Unifai),
campus de Adamantina. Em julho, virão mais 70 alunos. Investimento: R$ 115.846,34 (recursos
repassados como contrapartida do Unifai).

Custeio leitos UTI Neonatal
Obtenção de pactuação de 7 leitos da UTI Neonatal e Pediátrica que haviam sido contratados há vários anos, mas sem pactuação, situação que impedia o hospital de receber pelos
serviços prestados nessa alta complexidade. Com o trabalho realizado, a diretoria conquistou pactuação de R$ 300 mil/mês pelos atendimentos desses leitos.

Credenciamento Obstetrícia de Alto Risco
Recuperação do credenciamento e custeio para atendimento de Obstetrícia de Alto Risco que o
hospital perdeu em dezembro 2018. O restabelecimento da referência nessa alta complexidade
para os 40 municípios resultou em receita de R$ 300 mil/mês.

Equipamentos para Cirurgia Pediátrica
Aquisição de equipamentos de Videolaparoscopia e do Cistoscópio para utilização em cirurgias
pediátricas. Os equipamentos são inovações para cirurgias em crianças e em hospitais do SUS e
possibilitam cirurgias pouco invasivas e com recuperação pós-cirúrgica e alta hospitalar em poucas
horas. Investimento R$ 241.675,00 (recursos próprios).
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