
Prestação de contas bimestre 
janeiro-fevereiro de 2019

A Santa Casa de Araçatuba serve 5 refeições di-
árias: desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia.

Refeições preparadas pela Central de Nutrição 
e Dietética e servidas aos pacientes internados 
e acompanhantes SUS e demais convênios; pa-
cientes externos; médicos e colaboradores em 

Alimentação

Percentuais de atendimentos 
a pacientes do SUS

  Assistência

56% Urgência e Emergência 

70,33% Internações

58,15% Cirurgias

100% Ambulatório de 
Especialidades Médicas

96,5% Hospital do Rim

80% Central de Radioterapia 

95% Centro de Tratamento 
Oncológico

  60% Exames para diagnóstico
 

Procedimentos realizados                            

134.293
Procedimentos médico-hospitalares 

33.029
Janeiro: 17.459 / Fevereiro: 15.570

Exames para diagnóstico 

101.264
Janeiro: 55.998 /Fevereiro: 45.266

atividades que justifi caram a necessidade do 
fornecimento de refeições.  

Total no bimestre: 

92.845 refeições
(Não estão incluídos fornecimento e alimentação enteral e mamadeiras.)
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Financeiro

Cidades com maiores percentuais de atendimento

Desempenho por serviços

Urgência e Emergência

• Total de atendimento: 9.636

• Total de atendimento SUS: 5.036

• Total de atendimento para convênios 
privados e particulares: 4.600

Ambulatório de Especialidades Médicas 
100% pacientes SUS

Total de consultas: 3.765 

Exames para diagnóstico decorrentes 
dessas consultas: 7.858  

Internações

Total de internações: 2.666
SUS: 1.875 

Convênios privados: 760
Particulares: 31

Cirurgias

Total: 2.614
Média diária em 59 dias dos dois 
meses: 44,3 procedimentos.

SUS: 1.520 (58,15%)

Convênios privados: 996 (38,10%)

Particulares: 98 (3,75%)

Médio porte: 945
Grande porte: 871
Pequeno porte: 798

Oncologia
Centro de Tratamento Oncológico 

Total de atendimentos: 3.250 ( 95% SUS)

Consultas: 1.999 (oncologia clínica, 
oncologia pediátrica, oncologia cirúrgica e 
hematologia)

Do total: 199 foram casos novos e o res-
tante, retornos e acompanhamentos. 

Sessões de quimioterapia: 836 

Procedimentos de enfermagem: 415 
(hidratação, transfusão, curativo, paracente-
se, retirada de pontos)

Central de Radioterapia

Total de atendimentos: 3.675
Pacientes atendidos: 221
Consultas SUS: 340 

Consultas convênios privados: 105 

Sessões de radioterapia: 3.230

Hospital do Rim

Total do bimestre: 7.423 ( 96,5% SUS)

Pacientes atendidos: 288
Sessões de hemodiálise: 7.200
Consultas realizadas 223

Despesas registradas no bimestre 
R$ 23.701.381,33

Janeiro 2019 
R$11.966.920,24

Fevereiro de 2019 
R$11.734.461,09

Receitas registradas no bimestre  
R$ 22.106.837,25 

Janeiro 2019 
R$11.167.223,52

Fevereiro de 2019 
R$10.939.613,73

Déficit mensal

Janeiro 2019 
R$799.696,72 

Fevereiro de 2019 
R$ 794.847,36

Urgência e Emergência

Araçatuba: 64,42% 

Birigui: 5,2%

Valparaíso: 3,83%

Guararapes: 3,63% 

Penápolis: 3,20%

Sto. Antônio do Aracanguá: 3,20%

Auriflama: 2,10%

Andradina: 1,23%

Ambulatório de Especialidades Médicas

Araçatuba: 51,98%

Penápolis: 8,45%

Birigui: 7,22%

Guararapes: 4,52%

Andradina: 3,24%

Sto. Antônio do Aracanguá: 2,36%

Valparaíso: 2,36%

Pereira Barreto: 2,12%

Internações

Araçatuba: 55,47%

Birigui: 6,88%

Guararapes 4,64%

Penápolis: 4,64%

Valparaíso: 3,52%

Andradina: 2,40%

Sto. Antônio do Aracanguá: 2,29%
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Investimentos

Fonte de recursos disponíveis para a reali-
zação da obra: verba de R$ 696.000,00 repassa-
da pelo Ministério Público do Trabalho em par-
ceria com a Justiça do Trabalho de Araçatuba de 
multas trabalhistas aplicadas em empresas.

Objetivo da obra: substituição de pisos e re-
vestimentos de parede nos quartos e banheiros; 
adequação às normas de acessibilidade e sanitá-
rias; substituição de canais para gases e energia; 
troca do mobiliário.  

Reforma e revitalização da maternidade
(Alojamento conjunto mães/bebês)

Obras em andamento

Total da obra: 746,15 metros quadrados 
distribuídos em 12 quartos

Custo total da obra: R$ 1.092.948.05

Observação: O cronograma da obra não será plenamente realizado, pois o hospital não possui recur-
sos para completar a diferença entre o valor recebido e o custo total da obra. A estimativa é que o valor 
recebido possibilitará a realização de 60% do total da obra.

3o andar
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As obras têm por objetivo 
revitalizar a estrutura das 
salas cirúrgicas, corredo-
res de acesso e unidades 
de apoio. As salas já rece-
beram pintura nova e na 
segunda etapa estão pre-
vistas instalação de forro 
modular e substituição 
de condicionadores de ar.  
Obra fi nanciada com re-
cursos próprios.

Reforma e readequações do Centro Cirúrgico

Reforma de prédio para remanejamento do 
Ambulatório de Especialidades Médicas

Total da obra: 144,87 metros quadrados 
distribuídos em recepção, 3 consultórios e 2 banheiros

Custo total da obra: R$ 130.269,21 

Total da obra: 959,85 metros quadrados 
distribuídos em 12 salas cirúrgicas

Custo total da obra: R$ 97.003,56

Objetivo da obra: A unidade 
atende em média 5 mil pessoas/
mês com consultas em 13 es-
pecialidades médicas. Funciona 
atualmente no subsolo. A mu-
dança vai proporcionar mais 
conforto aos pacientes e facilitar 
a mobilidade, posto que o aces-
so à unidade será pela rua Floria-
no Peixoto.
Fonte de recursos disponíveis 
para a realização da obra: Obra
financiada com recursos pró-
prios.

6 o andar

Térreo

Revitalização ainda em andamento
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Obras já aprovadas

Projetos já aprovados para execução após a 
conclusão das obras em andamento

Total da obra: 249,95 metros quadrados 
Custo total da obra: R$ 243.797,07

Fonte de recursos: Plano de Saúde Santa Casa de Araçatuba 

A ala ganhará mais espaço, funcionalidade e adequa-
ções técnicas necessárias à instalação do novo equipa-
mento de Hemodinâmica, adquirido com verba de R$ 
2,5 milhões repassados pelo Governo do Estado por 
meio do deputado estadual Roquinho Barbiere. 

Com a reforma, o Serviço de Hemodinâmica, espe-
cialidade de alta complexidade da Santa Casa de Araça-
tuba referenciada para os pacientes de Araçatuba e ou-
tros 40 municípios da região, dobrará a capacidade de 
atendimento, hoje com média de 250 procedimentos/
mês. O serviço utiliza alta tecnologia para diagnosticar e 
tratar patologias que acometem o sistema circulatório: 
cateterismo cardíaco, exames que identifi cam obstru-
ções das artérias coronárias e a angioplastia com balão, 
procedimento terapêutico para desobstruí-las.

Plano de Saúde terá pronto-socorro 
exclusivo na Santa Casa de Araçatuba

Ampliação das instalações do Serviço de Hemodinâmica

Como forma de aperfeiçoar a estrutura de aten-
dimento, a diretoria do Plano de Saúde Santa Casa 
de Araçatuba deve entregar até dezembro deste 
ano um pronto-socorro exclusivo para os seus usu-
ários. A unidade será instalada no subsolo da San-
ta Casa de Araçatuba, espaço atualmente ocupa-
do pelo Ambulatório de Especialidades Médicas.
O Pronto-Socorro do Plano de Saúde Santa de 

1o andar

Subsolo

Araçatuba terá estrutura moderna, salas para to-
dos os níveis de emergência, médicos e pessoal 
de enfermagem exclusivos. Além disso, os usuá-
rios continuarão a dispor da ampla estrutura para 
média e alta complexidades que o hospital pos-
sui, de exames para diagnóstico a procedimentos 
para estabilização da urgência e emergência e 
para internações.

Sala de Recuperação ConsultórioSala de Emergência
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Captação de recursos 

Campanha ‘Adote uma Obra’ já captou 
R$ 246.851,43 para reforma de quartos da UI-II

Lançada no fi nal do ano passado, a campanha 
tem como objetivo inicial reformar os 14 quartos 
da Unidade de Enfermagem II e já captou quase 
R$ 247 mil que possibilitarão a reforma de 6 quar-
tos. A ala funciona no 2º andar da torre principal 
da Santa Casa de Araçatuba e é destinada à inter-
nação de pacientes clínicos e cirúrgicos do Siste-
ma Único de Saúde.

O projeto de reforma e revitalização contem-

pla: adequação às normas de acessibilidade e 
aos padrões de normativas recentes da Vigilância 
Sanitária; atualização das redes de condução de 
gases, de energia elétrica e hidráulica, e climatiza-
ção; substituição de pisos e revestimentos de pa-
rede, louças sanitárias e acessórios para ajudar na 
segurança dos pacientes durante utilização dos 
banheiros; e troca de mobiliário. Valor da obra em 
cada conjunto quarto/banheiro: R$ 40.000,00.

Recebimento de R$ 500.000,00 decorrentes de emenda parlamentar de autoria do deputado fe-
deral Fausto Pinato apresentada no ano passado como incremento de teto temporário dos aten-
dimentos de média e alta complexidades. A verba será utilizada na aquisição de insumos, medica-
mentos e serviços relacionados a atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Recebimento de R$100.000,00 repassados pelo Ministério 
Público do Trabalho em parceria com a Justiça do Trabalho de 
Araçatuba. O recurso foi aplicado na compra de Fontes de Irídio 
192, componente destinado a sessões de braquiterapia, técni-
ca avançada utilizada no hospital para tratamento de câncer de 
colo de útero e do endométrio. Cada fonte custa em torno de 
US$ 6 mil e tem duração média de 3 meses de consumo. O valor 
doado possibilitará a compra de 4 fontes, quantidade sufi ciente 
para um ano de funcionamento do equipamento.

 Mais conforto, modernidade e 
acessibilidade para pacientes do SUS

2o andar

Quarto da UI-II hoje Quarto da UI-II após a reforma
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Fontes de recursos 

Doações diversas

R$ 125.000,00 obtidos com a venda de 2.500 cupons de ação entre amigos que sorteou no dia 
20 de março, pela extração da Loteria Federal, um veículo Hyundai Santa Fé, modelo 2011-2012.

Recebimento de R$ 41.851,43 pela Justiça do Trabalho de Araçatuba, através da juíza Tábata Gomes 
Macedo de Leitão, para a reforma de um quarto/banheiro da UI-II, cujo projeto foi apresentado 
pela tesoureira do hospital, Maria Iônica Zucon. A indicação do repasse foi feita pelo procurador do 
Ministério Público do Trabalho Paulo Roberto Aseredo e refere-se à ação de execução por descum-
primento de Termo de Ajuste de Conduta (TAC), proposto pelo Ministério Público da União contra 
a empresa Pagan Distribuidora de Tratores.

Recebimento de R$ 80.000,00 doados por um empresário que preferiu não ter o nome divulgado. 
A quantia é sufi ciente para a reforma total de dois conjuntos quarto/banheiro. O empresário é um 
tradicional benemérito do hospital e decidiu adotar a obra após ser visitado por diretores do hospital 
e por integrantes da Comissão de Arrecadação.

01

02

03

Banheiro da UI-II hoje Banheiro da UI-II após a reforma
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No período de 2 de janeiro a 12 de fevereiro, a Santa Casa de Araçatu-
ba recebeu as seguintes doações:

400 jogos de lençóis adquiridos com os recursos do “Prato Pronto”, evento realizado 
em novembro passado pela direção e funcionários da Loja 718 com apoio de gru-
pos voluntários em prol do hospital. A promoção rendeu R$ 40 mil.

527 peças de uniformes dentre camisetas polo azuis para os colaboradores das ati-
vidades administrativas e conjuntos de calça e camisa em tom cáqui para os cola-
boradores do setor de higienização hospitalar.

71 litros de leite longa vida para a Pediatria doados por estudantes que aderiram ao 
Projeto “Nilce Maia”, um grupo formado por mães de alunos da EE Professora Nilce 
Maia Souto Melo.

10 ventiladores de parede doados pelo Grupo Atamor. Os equipamentos foram ins-
talados nos quartos da Unidade de Internação IV que recebe pacientes em trata-
mento de câncer.
        
200 pacotes de 500 gramas de café em pó doados pelo grupo “As Luluzinhas”, for-
mado por 130 voluntárias e 30 voluntários de Andradina e cidades da região, que 
atuam em apoio aos hospitais que realizam tratamento de câncer. A doação é rea-
lizada todos os meses pares.
 
2.132 itens de higiene pessoal infantil, dentre os quais, 1.931 fraldas descartáveis 
de vários tamanhos, arrecadados em uma campanha realizada pela direção, funcio-
nários e clientes das Farmácias Princesa, tradicional rede varejista de medicamen-
tos em Araçatuba. 
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A Santa Casa de Araçatuba, através do secretário-executivo Márcio Neres, realiza permanente-
mente visitas a deputados federais e estaduais eleitos também com votos de Araçatuba e região 
para sensibilizá-los em relação à necessidade de incluir o hospital, que é referência em alta comple-
xidade para os habitantes de Araçatuba e mais 40 cidades, no rol de emendas parlamentares anuais.

De outubro de 2018 a fevereiro de 2019, Neres visitou vários gabinetes, e os deputados abaixo 
relacionados incluíram a Santa Casa de Araçatuba em emendas que, se aprovadas, serão incluídas 
em pagamentos previstos para o final de 2019-início de 2020. A saber:

Apoio político

Deputado Federal Jefferson Campos - R$ 300.000,00 (custeio)  

Deputado Federal Marco Feliciano - R$ 250.000,00 (custeio) 

Deputado Federal Tiririca - R$ 200.000,00 (custeio) 

Senador  Major Olímpio - R$ 100.000,00 (investimento), indicação apresentada em 
2019,quando ocupava o cargo de deputado federal 

Deputado Federal Antônio Carlos Mendes Thame - R$ 200.000,00 (investimento), 
indicação apresentada no final do mandato em 2018 

Deputado Federal Guilherme Mussi - R$ 400.000,00 (investimento) 

Deputado Federal Capitão Augusto - R$ 100.000,00  (custeio)


