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Assistência

Média percentual de atendimentos
a pacientes do SUS

Procedimentos médico-hospitalares realizados no período:

214.856
Média mensal:

Média mensal anterior:

71.618 67.146
Neste trimestre, a média mensal cresceu. Foram 4.472 procedimentos a mais em relação à média mensal do período janeiro/fevereiro

Ambulatório de Especialidades
Médicas: 100%
-------------------------------------------------Hospital do Rim: 97%
-------------------------------------------------Centro de Tratamento Oncológico: 95%
-------------------------------------------------Centro de Radioterapia: 90%
-------------------------------------------------Internações: 70,53%
-------------------------------------------------Exames para diagnóstico: 60,33%
-------------------------------------------------Cirurgias: 59,41%
-------------------------------------------------Urgência e Emergência: 49,50%
--------------------------------------------------

Financeiro
Despesas do trimestre:

R$ 33.675.046,83

Receitas do trimestre:

R$ 31.177.955,51

Déficit mensal:

Março R$ 10.331.457,48

Março R$ 9.393.695,76

Março R$ 937.761,72

Abril R$ 11.849.539,58

Abril R$ 11.543.328,54

Abril R$ 306.211,04

Maio R$ 11.494.049,77

Maio R$ 10.240.931,21

Maio R$ 1.253.118,56

Central de Nutrição e Dietética

148.620 refeições

(Média mensal: 49.540 refeições)

Lactário

27.126 mamadeiras

(Média mensal: 9.072 mamadeiras)

Dieta Enteral

3.097

(Média mensal: 1.032 dietas)

Desempenho por Serviços
Cirurgias:
9.580 (dentre pacientes
SUS e de convênios privados)
Março: 3.850

Exames para diagnóstico:

161.007

SUS - 100.676 exames

Internações:

4.286

Média mensal: 1.428
pacientes internados

Convênios privados e
particulares - 60.331

SUS: 2.989

Média de ocupação de leitos:

Média mensal: 3.193

Ambulatório de Especialidades
Médicas: 5.549 consultas
(100% SUS)

Média diária: 104,43

Média mensal: 1.849 consultas

Abril: 2.830
Maio: 2.900

Demandas por consultas das

Urgência e Emergência:
12.864 atendimentos
Pacientes SUS: 4.412
Pacientes de convênios privados e particulares: 8.452
Média mensal: 5.289
atendimentos

Cidades com maiores demandas por atendimentos de
Urgência e Emergência/SUS

15 especialidades médicas,

oferecidas pelo Ambulatório
Araçatuba: 2.654

Outras cidades: 2.895

Oncologia:
10.371 atendimentos
Centro de Tratamento
Oncológico: 4.977
Consultas
Oncologia Clínica: 2.090

Convênios privados e
particulares: 1.297

80,20%

Média de permanência por
paciente: 5,93 dias
Cidades com maiores
demandas por internações
Araçatuba: 1.532
Birigui: 238
Guararapes: 155
Penápolis: 138
Valparaíso: 130
Andradina: 93

Hospital do Rim
Total do trimestre: 11.199
(97% SUS)

Oncologia Cirúrgica: 497

Média mensal: 3.733

Araçatuba: 4.412

Hematologia: 340

Birigui: 463

Oncologia Pediátrica: 121

Pacientes atendidos: 828
Média mensal: 276

Valparaíso: 357

Quimioterapia:
1.295 sessões

Guararapes: 339

Procedimentos de
enfermagem: 634

Penápolis: 250
Sto. Antônio do Aracanguá: 175
Auriflama: 138
Andradina: 110
Pereira Barreto: 75

Radioterapia:
5.394 atendimentos
Consultas SUS: 581
Consultas convênios privados:

163

Sessões de radioterapia:

4.650
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Pacientes em hemodiálise:
SUS: 798
Convênios privados: 30
Pacientes diálise peritonial:
SUS: 91
Convênios privados: 6
Sessões de hemodiálise: 10.772
Média mensal 3.590
SUS: 10.416
Convênios privados: 356
Consultas pacientes SUS: 427

Investimentos

Hospital vive fase de canteiro de obras
A Santa Casa de Araçatuba vive a dinâmica própria de um canteiro de obras. Dentre obras concluídas, em andamento e em fase inicial, a diretoria investe R$ 2.011.894,27 em oito obras. É o maior
cronograma de obras dos últimos anos e está sendo financiado por doações de instituições, pessoas
físicas e jurídicas, repasses do Plano Santa Casa Saúde, emenda parlamentar e recursos do hospital.

OBRAS CONCLUÍDAS
Ambulatório de Especialidades Médicas

Mais espaço e facilidade de acesso aos pacientes

Unidade oferece consultas de 13 especialidades e atende média mensal de 5 mil pacientes; reforma foi concluída em maio e custou R$ 130 mil

Ambulatório de Especialidades Médicas

Mais salas e equipamentos garantem até 96 cirurgias/dia

Utilização de videolaparoscopia em cirurgias pediátricas é um dos avanços possibilitados pela reforma do Centro Cirúrgico

O programa de reforma e reestruturação do
Centro Cirúrgico já está concluído. A diretoria da
instituição reformou e reequipou as 8 salas e corredores de acesso ao complexo cirúrgico e reativou a
sala de obstetrícia e ginecologia. Com isso, o hos-

pital agora dispõe de 14 salas cirúrgicas, estrutura que possibilitou o aumento da média diária de
cirurgias, que passou de 20 em janeiro para 96,6
em maio. As obras foram financiadas com recursos
próprios e custaram R$ 97.003,56
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OBRAS EM ANDAMENTO
UI-II e Maternidade

Reforma de quartos já na fase do acabamento

Os 4 apartamentos da UI-II e da Maternidade, ambas para pacientes do SUS, que estão em reforma, já estão quase prontos

As obras para reforma de quartos da Unidade
de Internação II e da Maternidade do Centro Obstétrico entraram na fase de revestimento. São dois
quartos em cada uma das unidades com 8 leitos
que estão sendo totalmente revitalizados. Os
quatro quartos com banheiros já estão recebendo revestimento em pisos e paredes. A previsão
é de que até o início de agosto estejam liberados
para receber pacientes. As obras são financiadas

com doações recebidas pela Comissão de Captação de Recursos da Santa Casa de Araçatuba,
através da Campanha “Adote uma Obra”, que já
possui dinheiro suficiente para reformar mais 6
quartos da UI-II e mais 5 quartos da Maternidade.
As reformas dos 14 quartos da UI-II e dos 12 quartos da Maternidade custarão R$ 1.652.948,05.
Desse total, a Comissão de Captação de Recursos
já arrecadou R$ 1.016.000,00.
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Serviço de Hemodinâmica

Reforma cria estrutura para novo aparelho

Azurion 3 F12,equipamento que realiza cateterismos, angioplastias e outros procedimentos cardiovasculares será instalado em área de 139 m²

A reforma da ala do 1º andar que abrigará o
novo Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia
Intervencionista da Santa Casa de Araçatuba foi
iniciada em meados de maio. São 139,06 metros
quadrados com sala de exames de hemodinâmica, sala de comando, sala para recuperação
pós-procedimento, banheiro e vestiário, posto
de enfermagem e repartições de apoio. A reestruturação do espaço localizado na ala direita
do andar foi necessária para abrigar o Azurion 3
F12, equipamento de última geração, adquirido

por R$ 2,5 milhões repassados pelo governo do
Estado de São Paulo por meio do deputado estadual Roque Barbiere. O recurso foi suficiente
para a compra do equipamento e realização das
obras de reforma. As plataformas de hardware e
software mais modernas do novo equipamento
agilizarão os fluxos, agregarão mais qualidade e
segurança aos exames de cateterismo e procedimentos terapêuticos, como as angioplastias. As
obras e a instalação do equipamento deverão ser
concluídas até dezembro.

Plano Santa Casa Saúde

Obras do Pronto-Socorro exclusivo já começaram
O Plano Santa Casa Saúde iniciou as
obras do pronto-socorro exclusivo aos
seus conveniados. A unidade que deverá ser entregue em dezembro será instalada em uma área de 249,95 metros
quadrados, com entrada pela rua Tiradentes, anexa à Santa Casa de Araçatuba. Terá repartições para três salas de
urgência e emergência e leitos para observação adulto e infantil. A direção do
Plano está investindo R$ 300 mil para
implantar a unidade, que também terá
plantão pediátrico das 19h às 7h.

Unidade terá 249,95 m²; acesso será através da Rua Tiradentes
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OBRAS APROVADAS
Unificação de serviços de diagnóstico custará R$ 1,5 milhão
O Departamento de Arquitetura e Engenharia da Santa Casa de Araçatuba conclui projetos
para execução de mais quatro obras necessárias
à ampliação e modernização de frentes de atendimento com fluxos expressivos de pacientes: Laboratório de Análises Clínicas, Serviço de Endoscopia e Colonoscopia, Medicina Nuclear e mais
três consultórios para o Ambulatório de Especialidades Médicas. Com exceção do Laboratório de
Análises Clínicas, todas as unidades já funcionam
na ala do térreo à esquerda de quem entra pela
portaria principal, mas precisam ser ampliadas e

modernizadas. A mudança do Laboratório para
essa ala integra o projeto de readequação de unidades de diagnóstico e consultas para um mesmo local e tem como objetivo melhorar a dinâmica dos serviços. Essas unidades têm em comum
expressivo número de pacientes externos que
não precisarão mais circular pelo hospital, fator
que contribui com a política de prevenção à contaminação hospitalar.
As obras estão estimadas em R$ 1,5 milhão e
serão financiadas por contrapartida de convênio
para estágio hospitalar.

Laboratório de Análises Clínicas e Serviço de Endoscopia e Colonoscopia estão incluídos no projeto da nova estrutura

Captação de Recursos
Ações realizadas pela Comissão de Captação de Recursos da Santa Casa de Araçatuba
que resultaram em aportes financeiros para o hospital durante o trimestre

A Campanha de Combate ao Câncer de Araçatuba
(CCCA) doou R$ 80 mil para reforma de dois quartos
da UI-II; doação foi entregue pela presidente Rachel
Foize Sgarbosa, a vice Gorete Sundefeld e as voluntárias Renata Rocha e Emiliane Miyamoto Zeepponi

O empresário João Geralde Júnior entregou a última
parcela referente aos R$ 80 mil doados para reforma
de dois quartos da UI- II; o cheque foi entregue ao presidente do Conselho Administrativo, Cláudio Benício
de Castello Branco, e à tesoureira Maria Ionice Zucon
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Ação entre amigos semijoia
Uma semijoia doada ao hospital por uma paciente do Centro de Tratamento Oncológico foi sorteada numa ação entre amigos e rendeu R$ 1 mil; a
ganhadora foi a chefe do Same (Serviço e Arquivo
Médico e Estatística), Tânia Lima Goncalves, que
recebeu o prêmio após sorteio realizado por Maria
Helena Pereira de Morais, Maria Ionice Zucon, Isabel Faria e Gustavo Alves

Tecnologia para estabilizar bebês
O neonatologista Anderson Azevedo Dutra e equipes de médicos intensivistas que gerenciam os 22
leitos da UTI Neonatal e UTI Neonatal e Pediátrica
doaram ao hospital 1 BabyPap CPAP e 1 ventilador
BabyPuffy, ambos com tecnologia para ventilar
e estabilizar os bebês na própria sala de parto; os
equipamentos estão avaliados em R$ 19 mil

Processador garante água ionizada
Processador de água ionizada por eletrólise, que
ingerida com frequência equilibra o trato digestivo, avaliado em R$ 17 mil; o equipamento foi doado pela Igreja Batista Independente Pedras Vivas,
ministério da pastora Chaine Abud Chinaglia, e
instalado na Central de Nutrição e Dietética que
utiliza a água no preparo das refeições servidas
aos pacientes

Prefeitura de Bilac doa alimentos
Pelo segundo ano consecutivo, o prefeito de Bilac,
Vitor Osmar Botini (PSDB), fez doação de parte dos
alimentos arrecadados durante a Festa do Peão,
evento organizado pelo Clube de Rodeios e pela
Prefeitura Municipal; a Santa Casa de Araçatuba recebeu 983 quilos de alimentos, dentre açúcar, macarrão e leite

Voluntários garantem 100 kg de café
A Santa Casa recebeu 100 quilos de café em pó na
quarta doação consecutiva realizada pelos grupos
de voluntários “As Luluzinhas” e “Clube dos Bolinhas”, ambos de Andradina, que atuam em prol de
hospitais que realizam tratamento de câncer
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Escolas doam 3.500 caixas de gelatina

Alunos da Emeb “Monsenhor Victor Ribeiro Mazzei” doaram 3.187 caixas de gelatina arrecadadas internamente e como parte de ação de solidariedade que há três anos é realizada pela direção da escola; o
hospital também recebeu 313 caixas de gelatina arrecadadas pelos alunos da Emeb Prof.ª Mariazinha
Sanches de Oliveira Costa Miloch para os pacientes em tratamento de câncer

Doações diversas
No período de 2 de janeiro a 12 de fevereiro, a Santa Casa de Araçatuba recebeu as seguintes doações:
---------------------------------------------------------------• 40 cestas básicas doadas pelo ex-paciente Antônio de Souza Ramos
---------------------------------------------------------------• Medicamentos diversos, avaliados em R$
2.856,47, doados pela Secretaria de Saúde e Higiene Pública de Araçatuba
----------------------------------------------------------------• Cateter Venoso e doação em dinheiro (R$
2.483,81) pela Campanha de Combate ao Câncer
de Araçatuba
----------------------------------------------------------------• 1 condicionador de ar Split, avaliado em R$ 1.921,42,
doado por Juliana Velludo Rezek Rodrigues
---------------------------------------------------------------• 3 cadeiras de rodas avaliadas em R$ 1.708,35
doadas pela Loja Maçônica ARLS 07 de Dezembro 382, de Birigui
---------------------------------------------------------------• 3,2 quilos de leite especial Neocate avaliados
em R$ 1.248,00 doados por Emanoel Gonçalves
Santos e Levi dos Santos Costa
---------------------------------------------------------------• 3 televisores de 20 polegadas seminovos e 2 suportes avaliados em R$ 840,00 doados por
José Caetano de Souza
---------------------------------------------------------------• 2 televisores seminovos avaliados em R$ 500,00
doados pela Pastoral da Saúde
---------------------------------------------------------------• 4.927 quilos de pães doados pela Campanha de
Combate ao Câncer de Araçatuba
----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------• 1 colchão pneumático, no valor de R$
320,00, doado pelo Grupo Amigos Anônimos que desde 201... já doou ....colchões
pneumáticos para utilização em leitos de
tratamento intensivo
---------------------------------------------------------------• 1 televisor de 14 polegadas seminovo avaliado
em R$ 150,00 doado por Elaine Patrícia Teruel de
Paula
---------------------------------------------------------------• Sonda uretral e luvas doadas pela Associação
Beneficente de Bilac
---------------------------------------------------------------• Seringas doadas por Paulo José dos Santos
---------------------------------------------------------------• Gêneros alimentícios doados pela Transportadora Formigoni
---------------------------------------------------------------• 212 litros de leite doados pela Comunidade
Casa do Pai
---------------------------------------------------------------• 12 litros de leite doados por Laurindo Verga
---------------------------------------------------------------• Dieta renal de colágeno doada por Sinyti Sakuma
---------------------------------------------------------------• Gêneros alimentícios doados por Zilda de
Pierra Machi
---------------------------------------------------------------• 700 seringas descartáveis doadas pelo Asilo
São Vicente de Paula
---------------------------------------------------------------8

Apoio político

Mais R$ 450 mil em emendas parlamentares

Deputada Federal Joice Hasselmann e Márcio Neres

Deputado Federal Fausto Pinato

Ainda neste mês de julho, a Santa Casa de Araçatuba receberá R$ 450.000,00 para custeio referente a emendas parlamentares apresentadas pelos deputados federais Fausto Pinato (R$ 200 mil) e Joice Hasselmann (R$ 300 mil). Os recursos já foram liberados pelo governo federal e serão utilizados
na compra de medicamentos e demais insumos hospitalares e pagamento de serviços médico-hospitalares. A direção da Santa Casa de Araçatuba agradece aos deputados pelo importante apoio.

Emendas garantem R$ 550 mil para equipamentos
No mês de maio, a Santa Casa de Araçatuba recebeu R$ 550 mil para investimento em equipamentos hospitalares. O aporte é referente a emendas parlamentares apresentadas em 2017
pelos seguintes deputados federais:

Ex Deputado Federal
Evandro Gussi

Senadora
Mara Gabrilli

Ex Deputado Federal
Marcelo Squassoni

Ex Deputado Federal Walter Ihoshi

• Evandro Gussi - R$ 100.000,00 para compra de Monitores Multiparâmetros
• Fausto Pinato - R$ 100.000,00 para compra de Monitores Multiparâmetros
• Mara Gabrilli - R$ 100.000,00 para compra de Monitores Multiparâmetros
• Marcelo Squassoni - R$ 100.000,00 para compra de Monitores Multiparâmetros
• Walter Ihoshi - R$ 150.000,00 para compra de Mesa Cirúrgica e Suportes para Soro
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Captados R$ 1,5 milhão
em indicações de emendas
Durante este trimestre, o representante
de Relações Institucionais da Santa Casa
de Araçatuba, Márcio Neres, visitou deputados federais em Brasília e conseguiu a
oficialização de emendas para custeio em
favor do hospital e que deverão ser pagas
até 2020. Somadas ao R$ 1,5 milhão de
emendas indicadas nos dois primeiros meses de 2019, a Santa Casa de Araçatuba já
captou neste ano R$ 3 milhões em emendas parlamentares. As emendas apresentadas neste trimestre totalizam R$ 1,5 milhão e foram apresentadas pelos seguintes
deputados federais:

Deputado Federal
Capitão Augusto

Deputado Federal
Guilherme Mussi

Capitão Augusto (R$ 500.000,00)
David Soares (R$ 200.000,00)
Guilherme Mussi (R$ 300.000,00)
Paulo Freire (R$ 200.000,00)
Policial Kátia Sastre (R$ 100.000,00)
Roberto Lucena (R$ 200.000,00)

Deputada Federal
Policial Kátia Sastre

Deputado Federal
David Soares

Deputado Federal
Paulo Freire

Deputado Federal
Roberto Lucena

Selecionada pelo Ministério da Saúde, Santa Casa
recebe consultoria do Hospital Albert Einstein
para a Santa Casa de Araçatuba melhorar a agilidade do fluxo de cirurgias.
A primeira ação definida nas visitas mensais
da consultora foi a formação de um grupo que
identificará problemas que interferem na meta
de aumento do giro. Após a estratificação dos
problemas, a consultora e o grupo estudarão as
causas fundamentais e as priorizará para definir
o plano de ação a ser implantado. A consultora
vai acompanhar a implantação das ações e monitorar os resultados para obtenção do desempenho previsto.
Hospital com vocação cirúrgica, pelo volume
de procedimentos de médio e grande portes realizados, a Santa Casa de Araçatuba atingiu em
março deste ano desempenho cirúrgico histórico. Dentre cirurgias gerais agendadas, urgências
e emergências e as relativas aos mutirões de várias especialidades, foram 3.850 procedimentos.

A Santa Casa de Araçatuba é um dos hospitais
brasileiros selecionados pelo Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do
SUS) para receber consultoria do Instituto Israelita
de Consultoria e Gestão do Hospital Albert Einstein.
Na Santa Casa de Araçatuba, a consultoria está sendo aplicada para melhorar o giro do bloco cirúrgico, que compreende 14 salas cirúrgicas e ao menos
uma dezena de setores que atuam em apoio aos
procedimentos, dentre os quais, a central de material e esterilização, o serviço de anestesia, a sala
de recuperação pós-anestésica, as unidades de terapia intensiva e as enfermarias.
O programa começou em maio e terá duração
de oito meses com várias etapas. A coordenação é
da consultora Amanda Christinne Andreoni Netto,
do Núcleo de Consultoria Interna do Hospital Albert Einstein, que utilizará expertises da instituição
israelita, considerada uma das melhores do país,
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