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Boas-vindas
••••••••••••••••••••••••••
Dando continuidade ao compromisso de transparência 
com pacientes, colaboradores, corpo clínico, associados 
e parceiros de negócios, o Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz divulga as suas atividades em 2019 por meio deste 
Relatório Integrado.

No documento, a Instituição apresenta sua estrutura 
de operação, sua visão de futuro e uma síntese de 
projetos e indicadores financeiros e não financeiros que 
traduzem a sua performance ao longo do ano.

Em 2019, uma novidade é o avanço na perspectiva 
do relato integrado, conforme as diretrizes do 
International Integrated Reporting Council (IIRC), com 
a apresentação do modelo de negócios da Instituição e 
detalhes sobre seu processo de geração de valor.

O relato foi desenvolvido com base na metodologia 
da Global Reporting Initiative (GRI) e destaca, em sua 
narrativa, os temas sociais, ambientais e econômicos 
mais pertinentes para a Instituição, na visão dos seus 
públicos de relacionamento.

Entre os temas destacados estão o cuidado com a 
experiência do paciente, o investimento em tecnologia, 
inovação e geração de conhecimento e a promoção 
do impacto social – com foco na contribuição para a 
melhoria da saúde pública e no acesso a tratamentos 
seguros e de alta qualidade. 

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

Desejamos a você uma boa leitura!
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Mensagem do 
Presidente 
do Conselho 
Deliberativo
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-14

Nossa essência e cultura 
transformando a saúde

Poucas organizações têm a honra 
de possuir mais de um século tan-
to de existência quanto de exce-
lência. O Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz é uma Instituição cuja solidez 
assemelha-se a um navio que 
navega tranquilamente em meio 
ao mais calmo dos oceanos. Mas 
a verdade é que foram muitos, e 
agitados, os mares por onde nave-
gamos e seguiremos a navegar ao 
longo deste nosso percurso. 

Estamos vivenciando uma era de 
profundas transformações que 
vêm afetando todos os segmentos 
de negócios e a própria socie-
dade. Este ambiente altamente 
inovador provoca mudanças cada 
vez mais rápidas e impactantes 
para as organizações e as pesso-
as. O modelo de atuação que nos 

trouxe até aqui não assegura o 
nosso sucesso no futuro – ou seja, 
o êxito que tivemos ao longo de 
122 anos diante do enfrentamento 
de duas guerras mundiais, crises 
financeiras globais, pandemias e 
epidemias e, no âmbito doméstico, 
de um grande número de planos 
econômicos e momentos de insta-
bilidade política. 

Para concretizar nossas ambições 
de longo prazo, o Conselho Deli-
berativo se dedicou, ao longo de 
2019, a revisitar o seu Planejamen-
to Estratégico e a sua estrutura de 
governança. Na definição do Insti-
tuto Brasileiro de Governança Cor-
porativa (IBGC), boas práticas de 
governança corporativa convertem 
princípios básicos em recomenda-
ções objetivas, alinhando interes-
ses com a finalidade de preservar 
e otimizar o valor econômico de 
longo prazo da organização, a sua 
longevidade e o bem comum. 

Na prática, o Conselho Deliberati-
vo, que é composto por profissio-
nais voluntários alinhados aos va-
lores e necessidades da Instituição, 
atuará cada vez mais com o apoio 
de comitês para trazer agilidade 
extra ao processo decisório, asse-
gurando o cumprimento de nossa 
missão (ser preciso e humano para 
garantir a melhor experiência e re-
sultado em saúde para o paciente) 
e visão (o cuidado pleno à saúde 
acontece na harmonia entre o co-
nhecimento e o acolhimento). 

Outros elementos essenciais nesta 
salutar engrenagem da perenida-
de são os nossos Associados, que 
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“Ancorados em nossa governança, 
atuaremos para assegurar a perenidade 

da nossa cultura, que resulta de 
uma bem-sucedida união entre a 

precisão trazida pelos fundadores 
de origem alemã, austríaca e suíça e 

o acolhimento do povo brasileiro”

exercem um papel crucial para 
assegurar a manutenção dos prin-
cípios e valores de nossa cultura, e 
o nosso Conselho Fiscal. Indepen-
dente, ativo e questionador, este 
órgão trabalha de forma integrada 
com o Comitê de Auditoria e se 
reporta aos Associados, ajudando 
a reforçar a aderência do Hospital 
às boas práticas e aos mais diver-
sos controles legais e regulatórios. 
Ajudando, deste modo, esta Insti-
tuição de 122 anos a seguir nave-
gando mais um século adentro.

A perspectiva de transforma-
ção contínua nos motiva a fazer 
sempre melhor. Estamos constan-
temente olhando para a frente, 
nos antecipando às mudanças 
tecnológicas, comportamentais e 
demográficas da sociedade. Tenho 
certeza de que o nosso Hospital 
está preparado para contribuir com 
essa transformação que o setor da 
Saúde está vivendo sem perder a 
sua essência, trazendo as respostas 
necessárias para fazermos ainda 
melhor pela Saúde do Brasil. 

Ancorados em nossa governança, 
atuaremos focados para assegurar 
a perenidade da Instituição cuja 
cultura resulta de uma bem-suce-
dida união entre a precisão trazida 
pelos fundadores de origem ale-
mã, austríaca e suíça e o acolhi-
mento do povo brasileiro. 

Em 2020, daremos continuidade 
ao fortalecimento dos pilares Res-
ponsabilidade Social e Inovação, 
Pesquisa e Educação, que colocam 
a Instituição como protagonista 
na geração e disseminação de 

conhecimento e boas práticas, 
colaborando para o surgimento de 
avanços significativos na vida e na 
saúde da população brasileira. E 
é cultivando o crescimento des-
ses pilares que iremos disseminar 
o Modelo Assistencial Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz e o jeito de 
cuidar que tornam o nosso Hospi-
tal único e relevante.

Mario Probst 
Presidente do Conselho 

Deliberativo
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Mensagem  
do Diretor-presidente 
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-14

Nossa escolha  
é a excelência

Com um Planejamento Estratégico 
que aborda frentes de suma im-
portância para garantir a pereni-
dade dos negócios, algo essencial 
em um mercado que se transforma 
rápido e profundamente, o Hos-
pital Alemão Oswaldo Cruz viveu 
em 2019 um ciclo importante de 
geração de resultados. 

Guiada por um modelo assistencial 
único, investimentos que garan-
tem a diferenciação de marca, a 
expansão consciente e planejada 
de operações, o teste de modelos 
disruptivos de negócio e o impac-
to positivo na sociedade, por meio 
da geração de conhecimento e 
da promoção da saúde pública, a 
Instituição combinou entregas de 
alta performance a projetos que 
contribuem para superar um dos 
maiores desafios do mercado da 
saúde: entregar alta resolutividade 
e o melhor desfecho para cada pa-
ciente, com precisão, humanidade 
e excelência técnica.

Em 2019, seguimos sentindo 
alguns efeitos da conjuntura 
macroeconômica desafiadora que 
vinha há dois anos afetando a 
saúde privada; ao mesmo tempo, 
a retomada do crescimento 
passou a ocorrer na segunda 
metade do ano e já estávamos 
prontos para capturar bons 
resultados, investindo em nossas 
áreas de ênfase de Oncologia e 
Doenças Digestivas, fortalecendo 
nossa aposta no novo modelo 
de precificação testado – com 
sucesso – na Unidade Vergueiro 
e reforçando nossos laços com 
pacientes, parceiros de negócios, 
colaboradores e corpo clínico.

Fechamos o ano com lucro líqui-
do de R$ 20,4 milhões e Ebitda 
de R$ 120,8 milhões, 205% e 98% 
acima de 2018, e registramos 42,3 
mil procedimentos cirúrgicos, 26,4 
mil internações, 219 mil exames de 
diagnóstico por imagem e 90 mil 
consultas nas unidades de Pronto 

Atendimento Paulista e Vergueiro. 
Na Oncologia, saltamos de 10,2 mil 
para 14,8 mil consultas – e, junto 
às Doenças Digestivas, essa área 
respondeu por 48% da receita do 
Hospital. A maioria de nossos nú-
meros demonstra que a Instituição 
segue reforçando seu posiciona-
mento de ser a escolhida por nos-
sos pacientes em função de sua 
vocação para o cuidado, precisão 
em diagnóstico em tratamento e 
capacidade de inovar.

Destaco, em relação ao ano, a 
ampliação de nossa capacidade 
na Unidade Vergueiro, já prevista 
como parte do plano de expansão. 
Refletindo nossa diretriz de expe-
rimentar o modelo de bundles, que 
garante previsibilidade de pre-
ços, adesão integral a protocolos 
clínicos e custo-eficiência em toda 
a jornada do paciente, a unidade 
segue registrando indicadores po-
sitivos e conquistando relevância 
cada vez maior em nossos resulta-
dos operacionais e financeiros.

No paralelo, tivemos um ano 
transformador no pilar Inova-
ção, Pesquisa e Educação, com 
R$ 4,8 milhões em investimentos 
que abarcaram a implantação de 
nosso Centro Internacional de 
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Pesquisa, do Centro de Inovação e 
Educação em Saúde e de um soft-
ware que incrementa nossa ges-
tão educacional. Fechamos 2019 
com 511 alunos em três cursos de 
graduação, no curso de Técnico 
em Enfermagem e em 15 cursos 
de pós-graduação – e 210 alunos 
se formando. Tivemos um salto 
de 27% na receita da Educação 
que, dia após dia, se prova uma 
oportunidade de diversificação de 
nosso negócio, ao mesmo tempo 
em que reforça nosso posiciona-
mento de Instituição que gera, 
compartilha e fomenta o conheci-
mento na saúde.

Na Responsabilidade Social, tive-
mos mais um ano produtivo com 
o Complexo Hospitalar dos Esti-
vadores, com 11.514 atendimentos 
no pronto atendimento obstétrico, 
2.300 procedimentos cirúrgicos e 
2.202 partos. Além disso, fecha-
mos 2019 com a notícia de nossa 
vitória no chamamento público 
para gerir o Ambulatório de Espe-
cialidades de Santos (AMBESP), 
da Prefeitura Municipal de Santos; 
e também continuamos atuan-
do no contexto do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Institu-
cional do Sistema Único de Saúde 
(Proadi-SUS), com R$ 75,6 milhões 
aplicados no período. Essas e 
outras medidas reforçam nosso 
compromisso de gerir hospitais e 
ambulatórios com excelência.

Não poderia deixar de mencionar, 
aqui, também, o envolvimento 
e comprometimento de nosso 
capital humano na entrega de 
resultados tão positivos. Somos 
mais de 3 mil pessoas dedicadas 
integralmente aos nossos pacien-
tes e à defesa da proposta de 
valor do Hospital que nos torna 
únicos ao combinar precisão 

técnica e cuidado humano. Temos 
orgulho de ser a Instituição de es-
colha não só de nossos pacientes 
e suas famílias, mas também dos 
melhores médicos, enfermeiros e 
colaboradores administrativos. Em 
2019, investimos R$ 2 milhões em 
treinamento – e seguimos focados 
no desenvolvimento, na retenção 
e na carreira de cada um dos que 
garantem nosso sucesso. Essa per-
formance positiva é atestada por 
reconhecimentos externos – como 
nosso destaque no The World’s 
Best Hospitals 2020, da revista 
Newsweek, em que fomos esco-
lhidos como um dos três melhores 
centros hospitalares do Brasil e 
um dos melhores do mundo. Essa 
conquista reafirma nosso ambiente 
de trabalho como um diferencial 
competitivo, crucial para o futuro e 
perenidade do negócio.

O ano de 2020 já se mostra com-
plexo para nós e para todos os bra-
sileiros. Além do cenário econômi-
co, estamos desde o mês de março 
sob forte impacto da pandemia do 
novo coronavírus - que colocou 
milhões de brasileiros em isola-
mento social e a cada dia pressiona 
mais os serviços de saúde pública 
e privada em todo o País, com ex-
pansão acelerada da Covid-19 em 
todos os estados e capitais.

Trabalhamos, em nossas operações, 
para garantir a qualidade e a segu-
rança de todos os nossos colabo-
radores, pacientes e corpo clínico, 
pautados por protocolos clínicos 
e sistemas rígidos de controle. Sa-
bemos que este é um momento de 
teste não só para centros hospitala-
res, mas para a sociedade como um 
todo. Por meio das bases sólidas 
de nosso modelo de negócio e de 
um combate preciso ao Covid-19, 
alinhado às recomendações da Or-

ganização Mundial de Saúde (OMS) 
e às melhores políticas públicas, 
salvaremos vidas e manteremos 
boas perspectivas para crescermos 
de forma sustentada e duradoura 
após atravessar esse período difícil. 
Temos uma evolução progressiva 
de nossa governança e de nosso 
planejamento que construiu bases 
acertadas para executarmos o ne-
gócio com responsabilidade, dando 
um passo de cada vez. Temos rotas 
de crescimento, amadurecimento 
de modelos comerciais e inova-
ção e pesquisa em saúde que se 
combinarão para a entrega de uma 
Instituição cada vez melhor para 
todos aqueles sob nosso raio de 
influência. Convido você a conhe-
cer um pouco de nossa visão e dos 
resultados do ano passado nas 
próximas páginas, reforçando como 
queremos ser o hospital de escolha 
de cada um de nossos pacientes.

Boa leitura!

Paulo Vasconcellos Bastian 
Diretor-presidente 
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Nossa jornada em 2019 
••••••••••••••••••••••••••

CRESCIMENTO DE 5,57% NO NÚMERO 
DE COLABORADORES CLT

12.380 ATENDIMENTOS MÉDICOS  
NO PROGRAMA SAÚDE INTEGRAL

93% DE SATISFAÇÃO COM O 
TREINAMENTO E A INTEGRAÇÃO POR 
PARTE DE NOVOS COLABORADORES

97,7% DE ADESÃO DOS COLABORADORES 
AO EXAME MÉDICO PERIÓDICO

DESENVOLVIMENTO 
E ENGAJAMENTO 
DE TALENTOS

DESEMPENHO 
ECONÔMICO EFICIENTE 
NA UTILIZAÇÃO DE 
RECURSOS

R$ 842.596 MILHÕES FOI A RECEITA  
LÍQUIDA NO ANO

R$ 51,9 MILHÕES INVESTIDOS EM EXPANSÃO E 
INFRAESTRUTURA

PRODUÇÃO NA UNIDADE VERGUEIRO: 35.562 
ATENDIMENTOS EM 2018 E 70.765 EM 2019 
(98,9% DE CRESCIMENTO)

21 PROJETOS DO PROADI-SUS SERÃO 
EXECUTADOS PELO HOSPITAL NO TRIÊNIO 
2018-2020, COM R$ 191 MILHÕES EM IMUNIDADE 
TRIBUTÁRIA

+ DE 23 MIL ATENDIMENTOS NO COMPLEXO 
HOSPITALAR DOS ESTIVADORES, GERENCIADO 
PELO INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO 
OSWALDO CRUZ

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

87,5% DE ADESÃO AO PROTOCOLO DE 
TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV)

74% DE ADESÃO À ADMINISTRAÇÃO 
DE ANTIBIÓTICO NA PRIMEIRA HORA 
DENTRO DO PROTOCOLO DE SEPSE 

0,47% DE TAXA DE INFECÇÃO 
EM SÍTIO CIRÚRGICO

NPS DE 73%: SATISFAÇÃO DO PACIENTE

QUALIDADE  
E SEGURANÇA 
ASSISTENCIAL
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RELACIONAMENTO  
COM OPERADORAS

PREÇOS FECHADOS PARA 1.242 
PROTOCOLOS OU PACOTES PREDEFINIDOS, 
ALÉM DE DIÁRIAS E TAXAS GLOBAIS 
PARA EXAMES, QUIMIOTERAPIA 
E INTERNAÇÕES CLÍNICAS

75% DE TODA A RECEITA DA UNIDADE 
PAULISTA VEM HOJE DE DIÁRIAS GLOBAIS, 
E 42% DOS SEUS PROCEDIMENTOS JÁ 
OCORREM NO FORMATO DE BUNDLES

INOVAÇÃO, 
PESQUISA E 
EDUCAÇÃO

81 PESQUISAS PUBLICADAS EM PERIÓDICOS 
COM FATOR DE IMPACTO RELEVANTE

15 PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO 
NAS ÁREAS DE ÊNFASE (ONCOLOGIA E  
DOENÇAS DIGESTIVAS)

375 NOVOS ALUNOS MATRICULADOS 
NOS CURSOS TÉCNICOS, DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

Indicadores que resumem o desempenho 
do Hospital durante o ano

100% DOS MÉDICOS DO CORPO CLÍNICO 
CADASTRADO ATIVO AVALIADOS NO 
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

120 PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO 
PROGRAMA ACADÊMICO DO CORPO CLÍNICO

ENGAJAMENTO  
DO CORPO CLÍNICO
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SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL

235,23 TONELADAS DE RESÍDUOS RECICLADOS

REDUÇÃO DE 35,43% NOS 
RESÍDUOS INFECTANTES 

89.312,13 GJ DE CONSUMO DE ENERGIA





1
Nosso Hospital

••••••••••••••••••••••••••



Há 122 anos (completados em 
2019) um modelo de referência 
no Brasil e na América Latina, o 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
é um centro hospitalar fundado 
por imigrantes de língua alemã na 
cidade de São Paulo. Atuante em 
serviços de alta complexidade vol-
tados à assistência, ao tratamento, 
ao ensino e à pesquisa em diversas 
especialidades médicas, o Hospital 
tem como áreas de ênfase Oncolo-
gia e Doenças Digestivas. 
GRI 102-1,  102-2, 102-3

Fundamentada pelo lema Immer 
Besser – “fazer sempre melhor”, 
em alemão –, a Instituição possui 
perfil filantrópico e tem como prin-
cípio oferecer assistência e cuida-
do combinados a terapêuticas de 
alta precisão, com um corpo clíni-
co de 4.045 médicos cadastrados 
ativos e 190 odontólogos e 3.011 

colaboradores em regime CLT. 
GRI 102-5, 102-7

As operações da Instituição in-
cluem três grandes pilares: Saúde 
Privada, com a sede na região da 
Avenida Paulista, a Unidade Ver-
gueiro e a Unidade Campo Belo; 
Inovação, Pesquisa e Educação, 
com produção científica, geração 
de conhecimento e oferta de ensi-
no nos níveis técnico, de gradua-
ção e de pós-graduação; e a Res-
ponsabilidade Social, traduzida em 
contribuições ao desenvolvimento 
da saúde pública do País.

Há 11 anos, o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz é um dos cinco 
centros de excelência ligados ao 
Programa de Apoio ao Desenvol-
vimento Institucional do Sistema 
Único de Saúde (Proadi-SUS) do 
Ministério da Saúde – contan-

Em 2019, o Hospital registrou uma receita 
líquida de R$ 842,5 milhões, com um Ebitda 
de 20% na Unidade Paulista e 14% no 
consolidado. Os investimentos na expansão 
das operações foram de R$ 51,9 milhões

do com um total de 21 projetos 
em desenvolvimento no Triênio 
2018-2020. Além disso, o Instituto 
Social Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, constituído em 2014, conduz 
desde 2016 a gestão do Complexo 
Hospitalar dos Estivadores, em 
Santos (SP) – e, a partir de março 
de 2020, será responsável também 
pela administração do Ambulató-
rio de Especialidades (AMBESP) 
da Prefeitura de Santos.

Ao longo de mais de um século, a 
oferta de excelência médica aliada 
a relações de confiança constru-
ídas com pacientes, familiares, 
parceiros e comunidade contribuiu 
para a expansão e a diversificação 
dos negócios da Instituição. Hoje, 
por meio do Planejamento Estraté-
gico, metas, indicadores e projetos 
buscam garantir a competitivida-
de, a geração de resultados e o 
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impacto social do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz em um ambiente de 
negócios cada vez mais desafiador 
e competitivo, e tendo sempre o 
paciente como razão de ser.

Os últimos anos foram marcados 
por transformações nas práticas 
de cuidado e pela constituição do 
Modelo Assistencial Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz®; pela retenção 
e qualificação de talentos por 
meio dos programas de desen-
volvimento humano e relaciona-
mento médico; pela incorporação 
de novos conhecimentos e tecno-
logias, com a frente de pesquisa; 
pelo investimento em educação e 
na oferta de um ambiente propício 
ao ensino e à pesquisa, com os 
recém-criados Centro Internacio-
nal de Pesquisa e Centro de Ino-
vação e Educação em Saúde, além 
da Faculdade e da Escola Técnica 
que oferecem cursos técnicos, de 
graduação e de pós-graduação 
lato sensu credenciados pelo Mi-
nistério da Educação.

Em 2019, ano marcado pelo lento 
início de uma recuperação do am-
biente macroeconômico do País, 
o Hospital registrou uma receita 
líquida de R$ 842,5 milhões, com 
um Ebitda de 20% na Unidade 
Paulista e 14% no consolidado. 
Os investimentos na expansão 
das operações foram de R$ 51,9 
milhões. Somando-se os números 
das Unidades Paulista e Vergueiro, 
houve mais de 26,4 mil interna-
ções, 74 mil consultas ambula-
toriais e 42,3 mil procedimentos 
cirúrgicos no ano.

4.045 
médicos cadastrados ativos no 
corpo clínico e 190 odontólogos

549 
colaboradores diretos no 
Complexo Hospitalar dos 
Estivadores, que conta com 
um total de 852 postos de 
trabalho (diretos e indiretos)

805 leitos

582 na saúde privada

223 no âmbito público 
Complexo Hospitalar dos Estivadores

111 leitos de UTI

44 na Unidade Paulista

30 na Unidade Vergueiro

37  no Complexo Hospitalar 
dos Estivadores

3.011
colaboradores CLT

Em números
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Destaques históricos 
••••••••••••••••••••••••••

Fundação da 
Associação Hospital 
Allemão, em 26 de 

setembro.

1897

1905

Aquisição de terre-
no de 23.550 m² na 
região da Avenida 

Paulista.

Eclosão da Primeira 
Guerra Mundial e 

adiamento das obras.

1914

Início da 
construção do 

Hospital.

1922

Mudança, por exi-
gência do gover-
no, do nome para 

Associação Hospital 
Rudolf Virchow.

1941

Início das 
atividades e 

construção do 
pavilhão do 

jardim.

1923

Nome é mais uma 
vez alterado para 
Hospital Oswaldo 

Cruz.

1942 1972 

Hospital foi pioneiro na 
instalação de um acele-
rador linear utilizado em 

radioterapia.

2002

Inauguração da 
Torre B, com 14 

andares e equipa-
da com heliponto.

1991 

Instituição adota o 
nome Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz.

Empresas de 
convênio médico 

passam a atuar no 
mercado brasileiro.

1960 1980 

Investimentos em 
modernização, con-
troles eletrônicos e 

conclusão do centro 
cirúrgico.

1997 

No centenário do 
Hospital, são inaugura-
dos a garagem de três 
pavimentos e um novo 

hall de entrada.
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2019

2006 

Expansão com a 
Torre D, edifício 
com restaurante 
e área de lazer e 

convivência.

2008

Estabelecimento 
da parceria com o 

Ministério da Saúde 
para execução do 

Proadi-SUS.

2009 

Obtenção da cer-
tificação da Joint 
Commission Inter-

national (JCI).

2011 

Prescrição eletrô-
nica é adotada 
pelo Hospital.

2012 

Inauguração da Torre 
E, com 25 pavimentos, 
e primeiro processo de 
reacreditação da JCI.

2016 

Início da implantação do Plane-
jamento Estratégico 2016-2020; 
Instituto Social Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz vence chama-
mento público para gerenciar o 
Complexo Hospitalar dos Estiva-
dores; formalização da abertura 

da Unidade Vergueiro.

2014

Inauguração da Fa-
culdade de Educação 
em Ciências da Saúde 

(FECS), do Centro 
Especializado em 

Obesidade e Diabetes 
e criação do Instituto 

Social Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz. 

2013 

Pilar do ensino 
ganha a Escola Téc-
nica de Educação 
em Saúde (ETES).

2015

Inauguração do Centro 
Especializado em Onco-
logia, segunda reacredi-

tação pela JCI, revisão do 
Planejamento Estratégi-
co, renovação da Missão, 
da Visão e dos Valores e 
inauguração do serviço 

Premium.

2017

Celebração dos 120 anos do Hospi-
tal Alemão Oswaldo Cruz, lança-
mento da nova marca, início das 
operações da Unidade Vergueiro, 
início da primeira turma de gradu-
ação em Enfermagem e implanta-
ção dos dispensários eletrônicos, 
descentralizando o processo de 

dispensação de medicamentos em 
UTI e unidades de internação e im-
plantação do Modelo Assistencial 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz®.

2018

Hospital é acreditado pela quarta 
vez pela JCI, inauguração do Centro 

Especializado em Tumores do Cérebro e 
Coluna, aquisição (e operação pioneira 
na América Latina) do acelerador linear 
de partículas Halcyon™ e consolidação 
da rastreabilidade de medicamentos de 
forma digital no processo de medicação 

da origem à beira do leito. GRI 102-10

Inauguração do Centro Internacional 
de Pesquisa e do Centro de Inovação e 
Educação em Saúde; estruturação de 
10.880 m² adicionais na expansão de 
capacidade da Unidade Vergueiro.

Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz vence chamamento público para 

administrar o AMBESP (Ambulatório de 
Especialidades) da Prefeitura de Santos. 
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Unidades e operações 
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-4, 102-6, 102-7

TORRE A

 • Centro de Diagnóstico por Imagem

 • Centro Especializado em Oncologia

 • Centro Especializado em Ortopedia

 • Pronto Atendimento Clínico e Ortopédico

 • Nefrologia e Diálise

 • Ambulatório de Especialidades

 • Neurofisiologia Clínica

 • Centro Especializado em Tumores 

do Cérebro e Coluna

 • Centro Especializado em Hérnia

 • Cardiologia

 • Clínica Médica

TORRE B

 • Centro Cirúrgico

 • Centro de Intervenção Cardiovascular

 • Unidades de Internação

 • Cardiologia não invasiva

 • Day Clinic

 • Endoscopia e Colonoscopia

 • Centro de especialidades

 • Centro de Check-up

TORRE C

 • Pronto Atendimento

 • Emergência Cardiológica, Neurológica e Cirúrgica

TORRE D

 • Faculdade e Escola Técnica

 • Centro Internacional de Pesquisa

 • Centro Especializado em Urologia

 • Centro Especializado em Cirurgia Robótica

 • Centro de Atenção à Saúde e Segurança 

do Colaborador (CASSC)

 • Unidade de Onco-hematologia

 • Restaurante dos colaboradores, academia 

e área de lazer e convivência

TORRE E

 • Unidades de Internação

 • Centro Cirúrgico

 • UTI e apartamentos do serviço Premium

UNIDADE PAULISTA
Situada no coração de São Paulo, 
conta com 96 mil m² de área 
construída e oferece diagnóstico, 
tratamento, ensino e pesquisa em 
medicina de alta complexidade

306 leitos de internação

21 salas de cirurgia

44 leitos de UTI
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Campo
Belo

Moema

UNIDADE VERGUEIRO

Com 36,5 mil m² de área cons-
truída, está em atividade desde 
2017 com um modelo de negó-
cios inovador baseado na pre-
visibilidade de custos e no foco 
em resultados para o paciente

232 leitos de internação (capa-
cidade total instalada)

12 salas de cirurgia

30 leitos de UTI

CENTRO ESPECIALIZADO EM 
OBESIDADE E DIABETES

Unidade especializada no aten-
dimento a uma das áreas de 
ênfase da Instituição

578 m² de área construída

SERVIÇOS
 • Tratamento multiprofissional 
e integrado para obesidade, 
diabetes e demais doenças 
endocrinológicas

 • Consultórios de especialida-
des: endocrinologia, nutrição, 
cirurgia bariátrica, cirurgia 
geral e do aparelho digesti-
vo, cardiologia, psiquiatria e 
psicologia

UNIDADE  
CAMPO BELO

Localizada na região sul de 
São Paulo, conta com 1.485 m² 
de área construída e 15 salas

SERVIÇOS
 • Centro de Infusão

 • Clínica especializada 
em tontura

 • Check-up Personalizado 
– “Sob Medida”

 • Serviço de Endoscopia 
Alta e Colonoscopia

 • Day Clinic cirúrgico

 • Serviço de Vacinação

 • Clínica Especializada 
em Memória

 • Consultas nas especialidades 
de clínica médica, 
cirurgia geral, cardiologia, 
geriatria, dermatologia, 
ginecologia, reumatologia, 
gastroenterologia, 
coloproctologia, hepatologia, 
oftalmologia, ortopedia, 
otorrinolaringologia, 
nefrologia, cirurgia plástica, 
urologia, neurologia, 
psiquiatria, psicologia, 
pneumologia, nutrição 
e fonoaudiologia

UNIDADE PAULISTA

A sede do Hospital conta com 
Pronto Atendimento Geral Adul-
to; Emergência Cardiológica, 
Neurológica e Cirúrgica; servi-
ços diagnósticos laboratoriais 
e por imagem; Ambulatórios 
e Centros de Especialidades; 
Centro Especializado em Onco-
logia; Centro Especializado em 
Urologia e Cirurgia Robótica; 
Centros Especializados em Car-
diologia, Endoscopia, Nefrologia 
e Diálise, Ortopedia, Cirurgia 
da Hérnia, Cirurgia de Tumores 
do Cérebro e Coluna; Centro 
de Check-up; Centro Cirúrgico; 
Pesquisa e Educação técnica e 
superior; entre outros

96.000 m² de área construída

306 leitos de internação

21 salas de cirurgia

44 leitos de UTI

CENTRO DE INOVAÇÃO E 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Localizado na Avenida Paulista 
e inaugurado em setembro de 
2019, abriga uma incubadora e 
aceleradora de startups, labora-
tório de ciência de dados, ilha 
de impressão 3D, estação de 
educação e desenvolvimento de 
soluções em Realidade Virtual e 
uma ampla estrutura para simu-
lações realísticas e treinamento 
de profissionais da saúde, com 
plataformas inovadoras e tecno-
logia de ponta

790 m² de área construída



2

1

Estuário

Embaré

SANTOS (SP)

Av. Afonso Pena

Av. 2
3 de M

aio

Ipiranga

Mooca

Liberdade

UNIDADE MOOCA

Acolhe áreas administrativas e 
de suporte da Instituição

1.701 m² de área construída

COMPLEXO HOSPITALAR 
DOS ESTIVADORES

Localizada em Santos, a unida-
de é administrada pelo Instituto 
Social Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz desde 2017

11.600 m² de área construída

223  leitos (capacidade total 
instalada)

37 leitos de UTI

4 salas de cirurgia

SERVIÇOS
 • Serviços diagnósticos

 • Atendimento clínico

 • Centro Cirúrgico

 • Atendimento materno-infantil

 • Clínica Médica

 • Cirurgia bariátrica, cirurgia 
geral e do aparelho digesti-
vo, cardiologia, psiquiatria e 
psicologia

AMBESP

Em dezembro de 2019, o Ins-
tituto Social Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz venceu o chama-
mento público para administrar 
o Ambulatório de Especialida-
des (AMBESP) da Prefeitura de 
Santos e localizado no bairro 
Macuco

Prédio de 4,4 mil m² com  
5 pavimentos 

Consultórios médicos, centro 
de diagnóstico por imagem, 
sala de cirurgia e recuperação 
anestésica



Subprodutos

Rede hospitalar centenária que 
preserva a sua cultura alemã, 
mas se reinventa para evo-
luir continuamente. Estrutura 
moderna, equipamentos de alta 
tecnologia e elevado padrão de 
qualidade médico-assistencial

Immer besser

CAPITAIS ACESSADOS  
(nossos ativos)

Instituição filantrópica  
com capital financeiro prove-
niente de atendimentos parti-
culares, operadoras e planos de 
saúde e autogestão. Todos os 
recursos obtidos são reinvesti-
dos na própria organização

Equipe multidisciplinar, qualifica-
da e integrada focada em realizar 
o cuidado pleno à saúde aliando 
o conhecimento ao acolhimento. 
Parcerias de qualidade com forne-
cedores, pesquisadores e especialis-
tas. Custo-efetividade e excelência 
operacional

 Saúde Privada 
Hospital de alta complexidade 
com ênfase em oncologia e doen-
ças digestivas e focado na qualida-
de e segurança do paciente

 Inovação, 
Pesquisa e 
Educação
Gera e dissemina conhecimento 
por meio da inovação, da pes-
quisa e da educação. Capacita 
talentos e apoia o desenvolvi-
mento de profissionais por meio 
de cursos técnicos, de gradua-
ção e pós-graduação

 Responsabilidade Social 
Agrega excelência ao Sistema Único de  
Saúde (SUS) por meio de parcerias de  
valor compartilhado para a gestão de  
instituições públicas e diversas outras  
contribuições para o fortalecimento e o 
avanço sistêmico da Saúde no Brasil 

ATIVIDADES-CHAVE

Modelo Assistencial HAOC  
Modelo próprio, que prevê assis-
tência individualizada, integral e 
humanizada, com o paciente e o 

familiar no centro do cuidado

MODELO DE NEGÓCIO 
Aqui, apresentamos de forma 
sintetizada nosso processo de 
geração de valor, dos capitais 
que acessamos aos impactos 
que produzimos



Tratamento e  
reciclagem de resíduos 

+ lixo hospitalar

+ água de reuso 

Subprodutos

Capital financeiro permitindo 
reinvestimento em tecnologia, 
infraestrutura e desenvolvimento e 
remuneração de pessoas

Immer besser Medicina de alta performance e vocação para o cuidado

Medicina de alta performance 
que entrega a melhor 
experiência e o melhor 
resultado em saúde para  
o paciente 
 
Levar a mais pessoas uma 
medicina de excelência com 
acolhimento e previsibilidade 
de custos. Compartilhamento 
de conhecimento e práticas 
com outras instituições

OUTPUT 
 
(nossa entrega de valor)

OUTCOMES 
 
(nossos impactos)

Criação de modelo disruptivo de 
remuneração com previsibilidade 
de custos abrangendo 
diagnóstico, tratamento e 
pós-alta – e, portanto, mais 
sustentável para as empresas

Satisfação de pacientes  
e familiares

Informação para a sociedade so-
bre hábitos saudáveis e prevenção 
de doenças

Geração de conhecimento,  
atividades de pesquisa, difusão  
da inovação

Promoção da saúde e acesso 
à saúde tanto na rede pública 
quanto na privada; aprimora-
mento de hospitais públicos

Modelo de gestão de cuidado 
em saúde para empresas, com 
promoção da saúde, diagnóstico, 
tratamento e pós-alta, bem como 
o uso de informações integradas 
em toda a cadeia da saúde

Tratamento e reciclagem  
de resíduos  
+ lixo hospitalar 
+ água de reúso 



Governança 
corporativa
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-18

Constituído como uma associa-
ção sem fins lucrativos de perfil 
filantrópico, o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz conta com uma 
governança fundamentada não 
só na adesão a boas práticas do 
setor e do mercado em geral, 
mas também na implantação da 
estratégia necessária para fazer 
frente a todas as mudanças pelas 
quais o setor de saúde, o Brasil e o 
mundo estão passando – tanto em 
termos de tecnologia quanto em 
transformações comportamentais 
e demográficas da sociedade. 

A Instituição conta, hoje, com 99 
membros associados, que ajudam 
a refletir sobre o futuro do negó-
cio e os seus modelos de con-
tribuição para a saúde brasileira 
como um todo.

A profissionalização dos órgãos de 
governança por meio de processos 
decisórios transparentes e colegia-
dos, da agilidade e do profissiona-
lismo garante uma liderança capaz 
de elaborar e supervisionar a exe-
cução do Planejamento Estratégi-
co 2016-2020, além de monitorar 
as transformações contemporâne-
as do setor.

ESTRUTURA

 • Assembleia Geral de Associados 
Principal órgão de governança. 
Cabe a ele eleger presidentes e 
vice-presidentes dos conselhos 
Deliberativo e Fiscal.

 • Conselho Deliberativo  
Atua na construção do Plane-
jamento Estratégico, na avalia-
ção de resultados e na análise 
de desempenho do quadro de 
executivos. O órgão é composto 
de no mínimo 8 e no máximo 10 
membros, sendo que dois deles 
atuam na construção do orça-
mento anual junto com os líderes 
executivos. Os membros do 
conselho não recebem remune-
ração e têm como critérios de 
nomeação a busca incessante 
pelo profissionalismo e por uma 
visão aderente aos desafios de 
longo prazo do Hospital.

 • Conselho Fiscal 
Um órgão de controle indepen-
dente que existe para ajudar a 
reforçar a aderência às boas práti-
cas, à legislação e aos mais diver-
sos controles. Cabe a ele avaliar os 
balanços econômico-financeiros 
de desempenho e as práticas con-
tábeis da Instituição. O Conselho 
Fiscal é composto de no mínimo 3 
e no máximo 6 membros direta-
mente vinculados à alta liderança 
e que se reportam aos Associados.

 • Diretoria-executiva 
Atua na gestão estratégica e ope-
racional, executando o plano de 
negócios de acordo com as áreas-
-chave do negócio. Liderada pelo 
diretor-presidente, é composta 
de seis diretorias a ela subordi-
nadas: Assistencial; Médica; de 
Operações; de Gente & Gestão; 
de Inovação, Pesquisa e Educa-
ção e de Responsabilidade Social. 
Seguindo instruções do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), existe 
também uma diretoria clínica elei-
ta pelo corpo clínico aberto.

PROCESSOS DA GOVERNANÇA

O Conselho Deliberativo se reúne 
mensalmente com a diretoria-
-executiva e também com líderes 
diversos, a depender das pautas 
em debate. A diretoria-executiva, 
por sua vez, monitora periodica-
mente os negócios – bem como os 
progressos e desafios na execução 
do Planejamento Estratégico – em 
reuniões semanais com as outras 
diretorias e representantes de ou-
tras áreas da Instituição.

Na Reunião de Performance Or-
ganizacional (RPO), por sua vez, 
líderes interagem com subordi-
nados diretos – como coordena-
dores, supervisores e gerentes, 
por exemplo – e acompanham 
a execução do orçamento e dos 
mais diversos projetos.
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MARIO PROBST 
PRESIDENTE

MARK ESSLE 
VICE-PRESIDENTE

MARCELO LACERDA  
CONSELHEIRO

LIDIA GOLDENSTEIN  
CONSELHEIRA

FABIO MITTELSTAEDT 
CONSELHEIRO

RONALD SCHAFFER 
CONSELHEIRO

RODOLFO SPIELMANN  
CONSELHEIRO

JOÃO CARLOS VISETTI 
CONSELHEIRO

MICHAEL LEHMANN 
PRESIDENTE

ERNESTO  
NIEMEYER FILHO 
VICE-PRESIDENTE

CHARLES KRIECK 
CONSELHEIRO

BEATE BOLTZ 
CONSELHEIRA

WEBER PORTO 
CONSELHEIRO

GILBERTO 
TURCATO JUNIOR 
VICE-DIRETOR 
CLÍNICO

MARCELO OLIVEIRA 
DOS SANTOS 
DIRETOR CLÍNICO

PAULO 
VASCONCELLOS 
BASTIAN 
DIRETOR-PRESIDENTE

Conselho Deliberativo Diretoria Clínica

Conselho Fiscal

Gestão Executiva
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JULIO MUÑOZ KAMPFF  
CONSELHEIRO

FÁTIMA SILVANA  
FURTADO GEROLIN 
DIRETORA-EXECUTIVA 
ASSISTENCIAL

KENNETH ALMEIDA 
DIRETOR-EXECUTIVO 
DE INOVAÇÃO, 
PESQUISA E 
EDUCAÇÃO

ANTONIO DA SILVA 
BASTOS NETO 
DIRETOR-EXECUTIVO 
MÉDICO

ANA PAULA NEVES 
MARQUES DE PINHO 
DIRETORA-EXECUTIVA 
DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

CLEUSA RAMOS 
DIRETORA-EXECUTIVA 
DE GENTE & GESTÃO

ALLAN PAIOTTI 
DIRETOR-EXECUTIVO 
DE OPERAÇÕES
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MARIO PROBST 
PRESIDENTE

MARK ESSLE 
VICE-PRESIDENTE

FÁTIMA SILVANA 
FURTADO GEROLIN 
CONSELHEIRA

RONALD SCHAFFER 
CONSELHEIRO

JULIO MUÑOZ KAMPFF  
CONSELHEIRO

BRUNA JACOBINA 
CONSELHEIRA

ERNESTO NIEMEYER 
FILHO 
PRESIDENTE

MICHAEL LEHMANN 
VICE-PRESIDENTE

WEBER PORTO 
CONSELHEIRO

BRUNO DE CARLI 
CONSELHEIRO

ANTONIO DA SILVA 
BASTOS NETO 
CONSELHEIRO

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

ANA PAULA NEVES 
MARQUES DE PINHO 
DIRETORA-PRESIDENTE

Gestão  
Executiva

PAULO 
VASCONCELLOS 
BASTIAN 
CONSELHEIRO

BEATE BOLTZ 
CONSELHEIRA
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Ética e 
controles 
internos
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-16, 103-1,  103-2, 103-3 | 205, 103-1,  103-2, 103-3 | 418, 103-1, 

103-2, 103-3 | 419

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
tem como compromisso assegu-
rar a adoção de suas normas de 
conduta e integridade em todas 
as relações, práticas e atividades 
de colaboradores, líderes e mem-
bros do corpo clínico. Para isso, 
a Instituição tem como principais 
instrumentos o Programa de Inte-
gridade, diretamente vinculado ao 
Diretor-presidente; o Manual de 
Conduta Ética (que passará por 
uma revisão em 2020); as ativida-
des da Ouvidoria e da Auditoria 
Interna; o Canal Confidencial e o 
Comitê de Conduta Ética.

Dedicado à disseminação do 
assunto entre os colaboradores, o 
Programa de Integridade abrange 
treinamentos e a disponibiliza-
ção do Manual de Conduta Ética, 
que aborda diversos assuntos 

relacionados à rotina do Hospital. 
Todos os casos de desvio, descum-
primento ou não conformidade 
potencial em relação ao Manual de 
Conduta Ética podem ser repor-
tados via Canal Confidencial (um 
dos pioneiros entre instituições de 
saúde). O mecanismo é gerencia-
do por terceiros – o que, além de 
proporcionar independência ao 
processo, também assegura o sigi-
lo, a integridade e a privacidade de 
todos os registros. 

Todos os relatos são discutidos 
pelo Comitê de Conduta Ética, 
que é formado pelos gestores das 
áreas de Auditoria Interna, Jurí-
dico e Gente & Gestão. O órgão 
capta, analisa e define as medidas 
corretivas ou disciplinares em con-
junto com a liderança do envolvi-
do. Em 2019, o Canal Confidencial 

recebeu 491 registros, contra 161 
em 2018 – sendo que esse número 
inclui os relatos reincidentes, que 
são contados individualmente. O 
aumento no volume está relacio-
nado principalmente ao maior 
conhecimento sobre a ferramenta 
e aos treinamentos de compliance 
realizados (que reforçam a cultura 
corporativa quanto ao assunto).

Nenhum dos casos reportados em 
2019 se relacionou a supostas vio-
lações de privacidade de dados. 
Na Ouvidoria, foram registrados 
33 casos referentes a tentativas 
de golpes por meio de ligações 
fraudulentas para familiares e 
acompanhantes de pacientes, 
requisitando a eles a realização 
de depósitos bancários – contra 
26 casos em 2018. Para minimizar 
esse risco, a Instituição tem am-
pliado as ações de esclarecimento 
de pacientes e familiares desde 
o ato da internação, reforçando 
que o Hospital não realiza qual-
quer contato para pagamentos de 
despesas hospitalares via depósito 
em conta bancária. 
GRI 218-1

Durante 2019, a Auditoria Inter-
na passou por uma importante 
reestruturação, que envolveu a 
contratação de um gerente espe-
cializado. O Hospital entende que 
a área agrega valor ao negócio ao 
avaliar a eficiência e a eficácia dos 
controles adotados nos diver-
sos processos organizacionais, 
mitigando riscos. Entre as suas 
funções estão também supervi-
sionar a aderência a políticas e 
procedimentos legais e regula-
tórios e manter um cronograma 
permanente de capacitação.

Durante 2019, a Auditoria Interna passou 
por uma importante reestruturação
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2
Escolhemos 
Estratégia  

e Futuro
••••••••••••••••••••••••••



O Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
está inserido em um mercado em 
permanente movimento. Atuali-
zações nos modelos de negócio, 
nas tecnologias, nos processos 
terapêuticos, nas práticas assis-
tenciais e no relacionamento com 
parceiros comerciais requerem de 
instituições hospitalares a capaci-
dade de se atualizar, em sintonia 
com a evolução da medicina e dos 
sistemas de saúde.

Tendo como missão garantir a 
melhor experiência e resultado 
em saúde para seus pacientes, 
com precisão e humanidade, 
a Instituição viveu um ciclo de 
transformações significativas nos 
últimos anos. Orientado por seu 
Planejamento Estratégico 2016-
2020, construído com base na 
observação dos rumos do merca-
do de saúde no País e no mundo, o 
Hospital investiu na sua expansão 
em especialidades-chave para o 
futuro (Oncologia e Doenças Di-
gestivas), na expansão do modelo 
de negócios disruptivo dentro do 
qual nasceu a Unidade Vergueiro, 
no fortalecimento da geração e di-
fusão de conhecimento e também 
para incrementar a sua contribui-
ção social.

Feita em 2015, a revisão da Missão, 
da Visão e dos Valores organi-
zacionais lançou as bases para o 
atual Planejamento Estratégico. 
Tendo como foco os anos entre 

Orientado por seu Planejamento Estratégico 2016-2020,  
o Hospital investiu nas suas áreas de ênfase e na 
expansão do modelo de negócios disruptivo dentro do 
qual nasceu a Unidade Vergueiro

2016 e 2020, este se apoia sobre 
a trajetória de mais de um século 
do Hospital e sobre os valores que 
o tornam único no panorama da 
saúde para reforçar os seus dife-
renciais competitivos. A excelência 
técnica e a vocação para o cui-
dado são, assim, colocados ainda 
mais no centro da estratégia para 
garantir que a Instituição continue 
sendo protagonista na incorpo-
ração de tecnologias, no desen-
volvimento do capital humano 
e no teste de novos modelos de 
financiamento e busca de custo-
-efetividade em saúde.

Entre 2017 e 2018, um Planeja-
mento Estratégico próprio para 
a área de Inovação, Pesquisa e 
Educação foi outro avanço para 
reforçar o posicionamento da 
marca da Instituição na geração e 
difusão de conhecimento.

O ano de 2019, por sua vez, foi de 
consolidação do Planejamento Es-
tratégico do Hospital e de caminha-
da rumo à reta final das diretrizes 
estabelecidas em 2016. Os investi-
mentos foram voltados à eficiência 
operacional, ao relacionamento 
com as operadoras, à infraestrutura 
e à incorporação de equipamentos 
e tecnologias. A Instituição viveu 
em 2019 um ano ainda desafiador, 
mas que reafirmou a importância 
da solidez de sua estratégia para 
garantir a perenidade do negócio 
no longo prazo.
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ÁREAS DE ÊNFASE

A escolha de áreas de ênfa-
se representa uma das linhas 
mestras do Planejamento 
Estratégico 2016-2020. Tradi-
cionalmente responsável por 
atender diversas especialidades 
no modelo de alta complexida-
de, a Instituição, por meio do 
seu Conselho Deliberativo e das 
suas Diretorias – e com o su-
porte de um escritório de pro-
jetos corporativos e de consul-
toria especializada – elegeu em 
2015 a Oncologia e as Doenças 
Digestivas como suas áreas de 
ênfase. Na prática, essa decisão 
faz com que recursos humanos 
e materiais sejam mobilizados 
para promover o Hospital como 
um player diferenciado nessas 
áreas por estar no protagonis-
mo dos referidos segmentos.

A escolha da Oncologia como 
uma das áreas de ênfase 
responde a um dos maiores 
desafios que a saúde mundial 
(pública e privada) irá enfrentar 
nos próximos anos. Levando 
em conta o progressivo enve-
lhecimento da população, a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estima que haverá até 
2040 um aumento de 60% nos 
casos da doença – sendo que o 
índice salta para 81% nos países 
em desenvolvimento. Para 
se ter uma ideia do que essa 

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 o nosso meio, 

e a credibilidade, o nosso 
fim. Somos íntegros com nós 
mesmos e com o mundo à 
nossa volta.

• Protagonismo colaborativo
 O hospital é um organismo 

vivo. Cada um precisa exercer 
o seu papel e, sobretudo, ter 
iniciativa, se enxergar no outro 
e trabalhar em conjunto.

• Tradição inovadora
 Preservação da cultura e 

dos marcos históricos de um 
hospital centenário, mas que 
sabe se reinventar para evoluir 
continuamente.

Missão
Ser preciso e humano 
para garantir a melhor 
experiência e resultado em 
saúde para o paciente.

Bosque Bem-Estar

29

RELATÓRIO INTEGRADO 2019 ESTRATÉGIA E FUTURO



tendência representa na prática, 
enquanto o ano de 2018 regis-
trou 18,1 milhões de novos casos 
de câncer em todo o mundo, até 
2040 o número deverá saltar para 
29 milhões de acordo com o The 
Cancer Atlas, iniciativa conjunta da 
American Cancer Society, da Inter-
national Agency for Research on 
Cancer e da Union for International 
Cancer Control. E este número de 
29 milhões de novos casos é, a 
rigor, a melhor das hipóteses, pois 
considera que o ritmo de novos 
diagnósticos que temos hoje irá se 
manter.

Por conta deste contexto e do seu 
grande potencial de contribuição, 
o Hospital inaugurou em 2015 o 
Centro Especializado em Oncolo-
gia. Com uma equipe multiprofis-
sional, importantes investimentos 
na qualificação tanto do corpo 
clínico quanto de outros profissio-
nais da área da saúde especializa-
dos em oncologia e a incorporação 
constante de novas tecnologias, o 
Centro é responsável por combater 
a doença de maneira inovadora, 
precisa e com custo-efetividade e 
resolubilidade. Em 2018, o Centro 

passou por uma reorganização das 
suas atividades em áreas de subes-
pecialidades, o que resultou em me-
lhoras substanciais no atendimento 
aos pacientes, em uma maior inte-
gração entre os vários especialistas 
e na geração de excelentes resulta-
dos assistenciais e científicos.

A outra área de ênfase, a de Doen-
ças Digestivas, engloba um amplo 
espectro de especialidades nas 
quais a Instituição sempre possuiu 
tradição – e que envolvem aten-
dimento, detecção, tratamento e 
reabilitação em gastroenterologia 
e cirurgias do aparelho digestivo. 
Há hoje no Hospital um total de 
três centros dedicados a esta área 
de ênfase: o Centro Especializa-
do em Obesidade e Diabetes, o 
Centro Especializado em Hérnia e 
o Centro Especializado em Endos-
copia. E a estes centros se somam 
ainda áreas dedicadas à Cirurgia 
Geral do Aparelho Digestivo e à 
Parede Abdominal, assim como a 
Unidade Campo Belo – que realiza 
no seu Day Clinic procedimentos 
como colonoscopia e endoscopia 
digestiva alta, por exemplo. 

Centro Especializado em Oncologia
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Como parte da sua estratégia, 
está nos planos do Hospital refor-
çar a área de ênfase das Doenças 
Digestivas, colocando todas as 
estruturas mencionadas anterior-
mente em um mesmo (e maior) 
espaço físico, de forma a gerar 
mais comodidade, integração e 
conforto aos pacientes.

Como diferenciais em ambas as 
áreas de ênfase destacam-se 
as chamadas linhas de cuidado. 
Uma linha de cuidado consiste 
em fluxos assistenciais seguros e 
organizados dentro da Instituição, 
que atendem todas as necessida-
des do paciente do diagnóstico ao 
tratamento e reabilitação. E esse 
movimento vai ao encontro de um 
dos pilares estratégicos da Insti-
tuição, que é colocar o paciente 
no centro do cuidado e sempre 
perseguir os melhores desfechos 
clínicos possíveis em cada caso.

Para além das áreas de ênfase, o 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
registrou também nos últimos anos 
um crescimento expressivo em 
áreas de interface, como a neu-
rologia. Além disso, a Instituição 
vem mantendo a sua tradição em 
especialidades como cardiologia, 
nefrologia e urologia – com direito 
a investimentos em novos procedi-
mentos em linha com a vanguarda 
da ciência e da medicina, como a 
cirurgia robótica.

15.924

16.109

* Unidades Paulista e Vergueiro
** Unidades Paulista, Vergueiro e Campo Belo

CIRURGIAS ONCOLÓGICAS*

20
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20
19

4.039

3.965 

CONSULTAS ONCOLÓGICAS*

10.222

14.856

20
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20
19

11.325

11.641

COLONOSCOPIAS**

20
18

20
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CIRURGIAS DIGESTIVAS*

3.783

4.527
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ENDOSCOPIAS**

20
18
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Bases 
estratégicas
••••••••••••••••••••••••••

Como forma de desdobrar 
o Planejamento Estratégico 
2016-2020, o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz definiu oito bases 
estratégicas que irão nortear o 
seu funcionamento – e mais 18 
programas a elas vinculados.  
Sob responsabilidade das 
diretorias-executivas, tanto 
as bases quanto os projetos 
são objeto de monitoramento 

periódico e ajudam não só a 
mensurar a efetividade dos planos 
traçados como também a facilitar 
a tarefa de rever ações e prazos 
caso ocorram mudanças relevantes 
na conjuntura. Os programas 
estratégicos evidenciam, ainda, um 
olhar que busca integrar aspectos 
financeiros e não financeiros no 
planejamento do negócio.

Confira abaixo as bases 
estratégicas e os seus respectivos 
destaques durante o ano de 2019.

1
FORTALECIMENTO DA MARCA

Foco de ação Ampliar 
investimentos em comunicação 
e marketing e reforçar 
a presença da marca da 
Instituição na mídia, captando 
potenciais e atuais pacientes.

Em 2019 Auditoria externa 
constatou crescimento 
relevante em image share; e 
o número de seguidores da 
Instituição nas mídias sociais 
(como Facebook, Linkedln e 
Instagram) atingiu 1,3 milhão.

2
EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Foco de ação Aprimorar a experi-
ência do paciente, com a entrega 
do melhor resultado – com custo-
-efetividade, qualidade e seguran-
ça nos processos assistenciais e 
cirúrgico.

Em 2019 O Net Promoter Score 
(NPS) – ferramenta que permite 
avaliar a porcentagem de clientes 
de uma organização que a reco-
mendaria às suas redes de relacio-
namento – da Instituição atingiu a 
marca de 73%. Além disso, o tempo 
de espera para consulta médica no 
Pronto Atendimento da Unidade 
Paulista atingiu a marca de 36 mi-
nutos – quatro abaixo da meta.
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3
EXPANSÃO E CAPILARIDADE

Foco de ação Crescer de 
maneira orgânica e inorgânica 
com novos leitos, abertura 
de unidades avançadas e 
especializadas e parcerias com 
os setores público e privado.

Em 2019 Apenas com a 
inauguração do primeiro dos 
oito andares de seu novo prédio 
dedicado a consultórios, a Unidade 
Vergueiro já registra uma média 
de 300 consultas por dia. Além 
disso, o número de cirurgias feitas 
na Unidade passou de 2.254 
em 2018 para 4.595 em 2019.

6
INOVAÇÃO, PESQUISA 
E EDUCAÇÃO

Foco de ação Incentivar 
a produção e difusão do 
conhecimento dentro e fora dos 
muros da Instituição, aplicando 
novas tecnologias, formando 
novos profissionais de saúde 
e reforçando os resultados 
de negócio nesses pilares.

Em 2019 Criação do Centro 
Internacional de Pesquisa 
e do Centro de Inovação e 
Educação em Saúde.

7
RELACIONAMENTO 
COM MÉDICOS

Foco de ação Alcançar 
engajamento efetivo com o 
corpo clínico cadastrado ativo, 
com ênfase no desenvolvimento 
e na retenção de profissionais 
diferenciados por meio de 
modelos de relacionamento de 
ganho mútuo e do incentivo 
à pesquisa e à excelência.

Em 2019 5% de aumento no 
número de médicos cadastra-
dos ativos; 120 profissionais 
contemplados pelo Programa 
de Desenvolvimento Médico.

8
RELACIONAMENTO 
COM OPERADORAS

Foco de ação Tornar mais 
eficientes, transparentes e 
benéficos os processos de 
negociação e relacionamento 
comercial, com relações de 
ganho mútuo pautadas por 
rentabilidade e excelência.

Em 2019 Dez operadoras de 
saúde credenciadas na Unidade 
Vergueiro, contra três em 2018 – o 
que demonstra a consolidação 
perante o mercado do inovador 
modelo de negócios baseado 
em previsibilidade de preços 
e risco compartilhado.

4
DESENVOLVIMENTO HUMANO

Foco de ação Atrair, reter e 
qualificar os colaboradores 
da Instituição, dando impulso 
ao protagonismo, à cultura 
colaborativa e à inovação.

Em 2019 R$ 2 milhões investidos 
em treinamento e educação.

5
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Foco de ação Impactar 
positivamente a saúde brasileira, 
atuando em parcerias e 
convênios com governos e 
instituições e operando na 
gestão de hospitais públicos.

Em 2019 O Instituto Social Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz venceu, 
em dezembro, um chamamento 
público para gerir o Ambulatório 
de Especialidades de Santos 
(AMBESP); R$ 191 milhões em 
imunidade tributária no Triênio 
2018–2020 do Proadi-SUS.
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Indicadores  
de gestão
••••••••••••••••••••••••••

Vinculados às bases e programas 
estratégicos, os indicadores-chave 
de performance (KPI, na sigla em 
inglês) do Hospital refletem os 
resultados da aplicação do Plane-
jamento Estratégico em aspectos 
como eficiência no uso dos ativos, 
geração de conhecimento, desem-
penho em áreas-ênfase, gestão 
econômico-financeira, satisfação 
de pacientes e colaboradores e 
impacto social do negócio. 

Confira, ao lado, alguns destes 
resultados.

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 quantidade 
de altas / número de leitos x quantidade de meses

UNIDADE PAULISTA

2017 2018 2019

5,3 5,44 4,9 

UNIDADE VERGUEIRO*

2017 2018 2019

- 3,7 5,9

PARTICIPAÇÃO DAS ÁREAS-ÊNFASE NA RECEITA
O que é: indica o volume de resultados econômico-financeiros do 
Hospital ligado às áreas de Oncologia e Doenças Digestivas

2017 2018 2019

50% 49% 48%

PESQUISAS EM ÁREAS-ÊNFASE
O que é: aponta quantas pesquisas da Instituição abordam 
as áreas contempladas na estratégia de crescimento

2017 2018 2019

4 10 15**

** 13 na Oncologia e duas em Doenças Digestivas. Destas pesquisas, 

6 foram iniciadas em 2019 e 9 são continuidade de 2018.

* Como a unidade foi aberta em julho de 2017, só há dados anuais de 2018 em diante.
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PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO*
O que é: indica quantidade de dias que a Instituição leva 
para receber o crédito pelos serviços prestados

2017 2018 2019

132,10 129,52 123,18

*PMR (sem desconto de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação 

Duvidosa – PECLD): contas a receber / receita líquida total x dias.

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 Enfermagem em 
Oncologia, Cirurgia Bariátrica e Metabólica e Endoscopia Digestiva

2017 2018 2019

6 49 39

2017 2018 2019

R$ 2 MILHÕES R$ 12 MILHÕES R$ 11,5 MILHÕES**

PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE 
LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PECLD)*
O que é: aponta o volume de recursos não recebidos que a 
Instituição enquadra como incertos quanto ao recebimento

*Estas informações são referentes ao consolidado de todas 

as unidades do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

**O resultado ficou negativo devido a uma mudança no cálculo da estimativa utilizada 

para o ano de 2019. Os convênios que não apresentam histórico de inadimplência com 

o Hospital e possuem uma média histórica de glosas consistente tiveram a sua perda 

estimada pelo índice histórico conforme a IFRS 15/CPC 47 – ou seja, de acordo com a 

receita do contrato com o cliente, e não pela PECLD. Afinal, a estimativa anteriormente 

utilizada gerava distorções nos resultados em termos de competência. Essa mudança 

na estimativa resultou em uma reversão da PECLD no valor de R$ 11,473 milhões.
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RECEITA LÍQUIDA (R$ MIL)
O que é: receita obtida com os serviços prestados 
dentro do exercício (ainda que eles não tenham sido 
faturados), reduzida de descontos e glosas

2017 2018 2019

R$ 765.049 R$ 764.029 R$ 842.596

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

2017 2018 2019

20,7% 23,6% 21,8%

NÚMERO DE ATENDIMENTOS DO INSTITUTO SOCIAL 
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
O que é: total de atendimentos na operação da O.S. 
Santos – Complexo Hospitalar dos Estivadores

2017 2018 2019

12.780 19.054 23.071 

SATISFAÇÃO DO COLABORADOR
O que é: percentual de satisfação e bem-estar, medido por 
meio de pesquisa de clima realizada com as empresas parceiras 
Korn Ferry,* Anahp* e Great Place to Work (GPTW)**

2017* 2018* 2019**

70% 70% 69%

NET PROMOTER SCORE (%) – EXPERIÊNCIA DO PACIENTE  
GRI 102-43, 102-44
O que é: avalia a intenção do paciente em recomendar o Hospital

2017 2018 2019

74,2% 73,5% 73%

* Korn Ferry e Anahp

** Great Place to Work (GPTW)
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Uma população 
em processo de 
envelhecimento
••••••••••••••••••••••••••
Dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
mostram que o percentual de 
idosos na população brasileira 
saltará dos 9,2% de hoje para 
25,5% (ou 58,2 milhões de 
pessoas) até 2060. Em cerca 
de quarenta anos, um a cada 
quatro brasileiros será idoso. 
E a demanda por atendimento 
médico, procedimentos diversos 
e exames só irá crescer.

Investimentos 
e perspectivas
••••••••••••••••••••••••••

Como não poderia deixar de ser, 
o segmento da saúde é sempre 
afetado pelo que ocorre no quadro 
macroeconômico do País. Ape-
sar de o conjunto da economia 
brasileira ter sentido as primeiras 
consequências da mais recente 
crise econômica desde 2013, a 
área da saúde privada só começou 
a absorver esse impacto cerca de 
quatro anos depois. E o período 
entre o segundo semestre de 2017 
e o primeiro semestre de 2019 foi 
particularmente desafiador para 
instituições como o Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz.

De acordo com os dados mais 
recentes do Banco Mundial, divul-
gados em 1 de novembro de 2018, 
os gastos públicos com saúde no 
Brasil equivaleram a 3,8% do seu 
Produto Interno Bruto (PIB) – con-
tra uma média de 3,6% na América 
Latina e Caribe como um todo e 
de 6,5% nos países da Organização 
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE). As 
despesas privadas, por sua vez, são 
da ordem de 4,5% do PIB.

A expansão e pujança do merca-
do de saúde privado no Brasil são 
consequências de uma melhoria 
geral nas condições de vida da 
população – melhoria esta que, 
no entanto, sofre flutuações de 

acordo com os níveis de emprego 
formais, dado que estes afetam di-
retamente a quantidade de pesso-
as detentoras de planos de saúde. 
Além disso, o percentual de idosos 
na população brasileira saltará dos 
9,2% de hoje para 25,5% (ou 58,2 
milhões de pessoas) até 2060, de 
acordo com as últimas projeções 
divulgadas pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
em julho de 2018. Ou seja: em qua-
renta anos ou menos, um a cada 
quatro brasileiros será idoso. E a 
demanda por atendimento médico, 
procedimentos diversos e exames 
laboratoriais só irá crescer.

Esta equação representará um 
desafio ainda maior do que o 
atual para hospitais e operadoras 
de planos de saúde nos assuntos 
rentabilidade e curva de custos 
de medicamentos, tecnologias 
e remuneração de mão de obra 
qualificada. Ainda de acordo com 
o mesmo levantamento do IBGE, 
o reajuste acumulado de produtos 
farmacêuticos entre 2012 e 2017 
foi de 43,67%, índice próximo do 
registrado pelos serviços labora-
toriais e hospitalares (45,85%). 
Os preços dos planos de saúde, 
por sua vez, subiram 85,46% no 
mesmo período – sendo que no 
ano de 2019 apenas a variação 
chegou a 8,24%. 
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De qualquer forma, o número de 
beneficiários de planos privados 
de saúde no Brasil ainda é bas-
tante substancial – mais de 47 
milhões ao fim de 2019, segundo 
a Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS). As possibilida-
des de expansão desse mercado 
também existem, especialmente 
quando se leva em conta que, 
apesar de obstáculos inespera-
dos, como a pandemia do novo 
coronavírus, que desde março de 
2020 impõe medidas de isola-
mento a milhões de brasileiros e 
pressiona os serviços de saúde de 
todo o País, impactando a ati-
vidade econômica por conta de 
decretos de quarentena emitidos 
por autoridades, a economia 
brasileira já se encontra mais bem 
estruturada para crescer de forma 
sustentável nos próximos anos. 
Mas, ao mesmo tempo em que o 
cenário de médio e longo prazo 
para o Brasil é positivo, por outro, 
o mercado da saúde vive – não só 
no Brasil, mas em todo o mundo 
– uma série de desafios estru-

turantes nos seus modelos de 
negócio. Na realidade local, cha-
mam especial atenção os desafios 
relacionados às relações entre 
operadoras de planos de saúde, 
usuários e centros hospitalares de 
alta complexidade.

Atento a esse cenário, o Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz tem traba-
lhado, por meio de seus projetos 
estratégicos, para capturar opor-
tunidades de negócio e minimizar 
riscos por meio de uma atuação 
integrada nas frentes de Saúde 
Privada, Responsabilidade Social 
e Inovação, Pesquisa e Educação. 
Por sua natureza filantrópica, a 
Instituição reinveste 100% de seu 
resultado excedente no próprio 
negócio – entendendo, assim, que 
a geração de resultados é um meio 
de qualificar a operação e ofertar 
serviços cada vez melhores.

Por meio da sua área de Trans-
formação a Instituição trabalhou 
fortemente ao longo de 2019, 
fazendo uso de metodologia ágil 

na gestão de projetos – e buscan-
do eficiência operacional por meio 
de melhorias e automatizações de 
processos que envolvem proces-
samento de contas hospitalares, 
repasses médicos, agendamento 
cirúrgico online, revisão de pro-
cessos e governança de cadastro; 
além da construção de um novo 
conceito de Central de Relaciona-
mento com Cliente. Com a conso-
lidação da área de Data Analytics, 
que hoje atua mais integrada à 
Transformação e aos projetos 
estratégicos da Instituição, o 
Hospital tem conseguido mapear e 
desenvolver bases de dados qua-
lificadas que lhe permitem avaliar 
o andamento das suas ações, seja 
por meio de painéis interativos (os 
dashboards) customizados ou por 
mineração e descoberta (já que 
as bases apresentam os proces-
sos de forma bastante detalhada). 
Atualmente já há mais de 60 bases 
contendo informações das mais di-
versas áreas do Hospital. E, nos úl-
timos oito anos, o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz investiu mais de 
R$ 41,5 milhões em Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC), 
sendo R$ 21,1 milhões em software 
e R$ 20,4 milhões em hardware. 
Além disso, em 2019, a área opera-
cional do Hospital passou a contar 
com dashboards de gestão mais 
completos e integrados.
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UNIDADE VERGUEIRO

Inaugurada no segundo semestre 
de 2017, a Unidade Vergueiro já 
recebeu desde então um total de 
R$ 118,5 milhões em investimen-
tos e, somente em 2019, R$ 30,2 
milhões para expansão de leitos. 
Durante o ano de 2019, acolheu 
pacientes para 64.674 consultas e 
4.595 procedimentos cirúrgicos de 
média e alta complexidade.

Concebida com um modelo de 
negócio disruptivo que responde 
aos já mencionados desafios do 
mercado de saúde brasileiro, a 
unidade mantém preços fechados 
para mais de 1.200 protocolos ou 
pacotes predefinidos em todas as 
especialidades médicas que não 
obstetrícia e pediatria – além de di-
árias e taxas globais fechadas para 
exames, quimioterapia e interna-
ções clínicas. Com isso, as ope-
radoras de planos de saúde têm 
acesso aos protocolos de atendi-
mento definidos pelo Hospital, que 
os elabora com foco nos melhores 
desfechos possíveis para os pa-
cientes, na qualidade, na segurança 
e também no custo-efetividade.

Pioneiro absoluto na implantação 
deste modelo, o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz está, portanto, 
liderando uma revolução no setor 
ao trocar o padrão de pagamento 
e custo por volume de produção 
em cada caso atendido – modelo 
conhecido pelo termo inglês fee 
for service – por uma abordagem 
baseada em bundles ou outras for-
mas de remuneração que incluem 
o compartilhamento de riscos e 
ganhos mútuos para o Hospital e 
seus parceiros de negócios.

Se o ano de 2018 representou um 
momento desafiador por conta da 
novidade que esse novo mode-
lo de negócio representou para 
o mercado e da ainda incipiente 
recuperação econômica (e seu 
reflexo na empregabilidade), o ano 
de 2019 foi de consolidação e de 
break even – ou seja, de equilíbrio 
financeiro. As operadoras de pla-

COLABORADORES NA UNIDADE
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EXAMES NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI)

7.615
16.985

20
18

20
19

nos de saúde, que em 2018 ainda 
estavam se familiarizando com o 
modelo, hoje não só vêm aderindo 
fortemente a ele – a ponto de o 
número de empresas credenciadas 
ter mais do que triplicado em um 
ano – como também começaram 
a trabalhar no desenvolvimento 
de produtos específicos para essa 
nova estrutura de custos. 
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INVESTIMENTOS DE DESTAQUE 
DO HOSPITAL ALEMÃO 

OSWALDO CRUZ EM 2019 

Aberto em 2019, o Pronto Aten-
dimento é o primeiro e único da 
cidade e do País a funcionar sob o 
modelo dos bundles, ou pacotes – 
cujos valores são fixos e baseados 
na classificação de risco estabele-
cida pelo Protocolo de Manchester. 
Além disso, o paciente que recebe 
a classificação de risco azul (ou 
seja, não urgente) é encaminhado 
para o ambulatório de especialida-
des, de forma a receber a atenção 
adequada sem ocupar um espaço 
na espera do Pronto Atendimento. 
Em todo o ano de 2019, a Unidade 
Vergueiro não registrou uma só 
reclamação referente ao Pronto 
Atendimento. E o NPS da Unidade 
como um todo tem flutuado entre 
75% e 80%, índices considerados 
excelentes para o setor.

Este novo modelo de negócios ba-
seado em previsibilidade de preços 
e compartilhamento de riscos não 
está restrito à Unidade Vergueiro. 
Na Unidade Paulista, 75% de toda a 
receita já vem de diárias globais (e 
sem que haja redução nas mar-
gens), enquanto 70% de todas as 
cirurgias já são feitas sob o modelo 
de bundles. Além disso, 42% de 
todos os procedimentos ali efetu-
ados já estão acontecendo sob a 
forma de pacotes, em um processo 
de migração de modelo paulatino 
e cuidadoso, mas certamente parte 
central da estratégia da Instituição.

Infraestrutura

R$ 30,3 milhões

Tecnologia

R$ 5,3 milhões

Equipamentos

R$ 16,1 milhões
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REESTRUTURAÇÃO DO 
PRONTO ATENDIMENTO 

Durante o ano de 2019, o Pronto 
Atendimento da Unidade Paulista 
passou por uma modernização físi-
ca, aquisição de novos equipamen-
tos e melhorias nos seus fluxos de 
atendimento. Foram realizadas re-
formas nas áreas de recepção e de 
triagem, para separar os pacientes 
em ambientes distintos, de acordo 
com o momento do atendimento, 
a fim de promover mais agilidade 
e redução no tempo de espera.

Em relação ao atendimento médi-
co, foram realizados treinamentos 
para melhoria da qualidade na 
comunicação com os pacien-
tes e implementados protocolos 
de conduta para doenças mais 
prevalentes, o que ocasionou a 
redução da variabilidade clínica e 
mais agilidade nas consultas, com 
redução dos tempos de espera e 
permanência no setor. Destaca-se, 
também, a contratação de neurolo-
gistas clínicos como integrantes da 
equipe médica presencial nas 24 
horas do Pronto Atendimento, que 
são apoiados por uma equipe de 
retaguarda da especialidade para 
internação dos pacientes. Esta 
mudança promoveu mais efetivi-
dade no atendimento do Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), trazendo 
resultados semelhantes aos dos 

melhores centros de atendimento 
do mundo. Para garantir a continui-
dade do cuidado, os pacientes pas-
saram a contar com um núcleo de 
atendimento pós-consulta, permi-
tindo o agendamento de consultas 
médicas, exames laboratoriais e de 
imagem, evitando retornos desne-
cessários ao Pronto Atendimento. 

Estas ações promoveram um au-
mento na satisfação dos pacientes 
do Pronto Atendimento, traduzido 
no Net Promoter Score (NPS), que 
atingiu 71,4% em dezembro de 
2019, maior valor do ano de 2019. 
Em 2020, haverá continuidade de 
investimentos na renovação do 
parque tecnológico.

REFORMA DO CENTRO 
CIRÚRGICO 

Planejada em 2019 para ser 
executada durante todo o ano 
de 2020, a reforma do Centro 
Cirúrgico da Unidade Paulista 
terá como objetivo modernizar a 
estrutura geral e as áreas de uso 
comum, aumentando a capaci-
dade de atendimento e criando 
espaços de convivência médica 
mais modernos e confortáveis. 
Serão empreendidas, por exem-
plo, ações como retrofit, amplia-
ção de salas de cirurgia, aquisição 
de novas mesas de cirurgia e 
atualização de equipamentos.

No final de 2019, a Instituição atingiu a marca de 
100% de adesão ao protocolo de Sepse – que 
estabelece a administração de antibiótico em até 
uma hora a partir do diagnóstico de Sepse no Pronto 
Atendimento do Hospital. A meta era chegar a 95%
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Engenharia
••••••••••••••••••••••••••
Foram investidos mais de R$ 50 
milhões em obras e equipamentos 
médicos nas Unidades Paulista e 
Vergueiro em 2019. 

Em 1972, o Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz 
se tornou o primeiro 
do Brasil a contar 
com um acelerador 
linear para uso em 
radioterapia, assumindo 
a dianteira na aquisição 
de equipamentos de 
ponta que reforçam 
resultados em saúde 

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ



INCORPORAÇÃO  
DE TECNOLOGIAS

A oferta de soluções de ponta 
em tecnologia na área de saúde 
faz parte da história do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz. Um exem-
plo claro disto está no fato de que 
a Instituição foi pioneira na insta-
lação, em 1972, de um acelerador 
linear utilizado em radioterapia – 
assumindo a dianteira na aquisição 
de equipamentos e na realização 
de procedimentos que reforçam 
resultados em saúde e qualificam a 
experiência de pacientes.

Durante 2019 o Centro de Diag-
nóstico por Imagem (CDI) re-
gistrou um aumento de 25% no 
número de exames de ressonância 
magnética. E o principal motivo 
por trás disso foi a aquisição, no 
ano anterior, da nova Ressonância 
Magnética de 3 Tesla – um equi-
pamento que, além de contar com 
uma abertura maior (de 70 centí-
metros no túnel do equipamento), 
é capaz de gerar imagens de alta 
definição na análise de órgãos e 
estruturas corporais, em especial 
nas áreas de Neurologia e Oncolo-
gia. Essa tecnologia vem permitin-
do um aumento de produtividade 
de 60%, fazendo com que cada 
exame dure entre 20 e 30 minutos.
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Gestão da 
sustentabilidade
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-42, 102-43, 102-44, 102-47

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
tem como um dos seus desafios 
mais importantes levar em conta 
em suas decisões estratégicas to-
dos os aspectos sociais e ambien-
tais inerentes às suas atividades. 
Por meio do engajamento com os 
seus principais públicos de relacio-
namento e de amplo diálogo com 
eles, a Instituição vem evoluindo 
na construção de uma agenda de 
temas de sustentabilidade que 
considere os impactos específi-
cos ao seu setor de atuação, que 
vão da contribuição à geração de 
conhecimento científico ao acesso 
a serviços de saúde e ao consumo 
de recursos naturais.

Entre 2018 e 2019, o Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz revisitou 
o seu processo de materialidade, 
ou seja, levantou novamente, 
junto aos seus públicos de 
relacionamento, quais são os temas 
mais críticos para a sua operação 
em termos de sustentabilidade Essa jornada foi iniciada em 2016, 

quando, em atenção às diretri-
zes da Global Reporting Initiative 
(GRI) para a construção de relató-
rios de sustentabilidade, a Institui-
ção realizou uma consulta direta 
aos seus públicos de relaciona-
mento, gerando a sua primeira lista 
de temas materiais.

Denominado materialidade, este 
processo contou com etapas on-
-line (com mais de 1, 1 mil partici-
pações de fornecedores, especia-
listas, colaboradores, corpo clínico, 
jornalistas e operadoras de planos 
de saúde), conversas presenciais 
com as diretorias-executivas e 
entrevistas com lideranças e repre-
sentantes do setor. Ao final, oito 
temas financeiros e não financeiros 
foram mapeados pelos stakehol-
ders como os mais relevantes.
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Os tópicos versam sobre te-
mas diretamente conectados 
ao Planejamento Estratégico 
2016-2020, incluindo qualidade 
e segurança; eficiência na gestão 
econômico-financeira; inovação, 
pesquisa e educação e desenvol-
vimento humano. Além disso, o 
levantamento ressaltou também 
a pertinência de temas como 
a eficiência no uso de recursos 
naturais e o controle do impacto 
ambiental da operação. E essas 
temáticas todas estão alinhadas 
aos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas, que englobam o acesso à 
saúde, ao bem-estar, ao consumo 
responsável e ao trabalho digno. 
GRI 102-12

Entre 2018 e 2019, esse processo 
de materialidade foi revisitado 
com o objetivo de aprofundar 
o entendimento, por parte do 
Hospital, dos principais desafios 
lançados dentro de cada um dos 
oito temas materiais. Para isso, 
mais uma vez foram realizadas 
entrevistas presenciais com as 
diretorias-executivas, análises de 
materiais setoriais e documentos 
de gestão da Instituição e uma 
consulta on-line com mais de 400 
participações de públicos como 
colaboradores, pacientes, médicos, 
fornecedores, representantes de 
operadoras de planos de saúde e 
lideranças do setor. Como resul-
tado, foram mapeados de forma 
mais ampla os desafios associados 
a cada tema material do Hospital 
– e o resultado dessa revisão pode 
ser observado na página a seguir.

Bosque Bem-Estar
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*   A extensão dos impactos indica os principais públicos internos e externos que ressaltaram a relevância dos temas durante o processo de consulta e priorização. 

TEMAS MATERIAIS AMBIÇÃO DESAFIOS EXTENSÃO DOS IMPACTOS* 
GRI 102-40 

DIVULGAÇÕES GRI 
RELACIONADAS**

TEMAS ESTRATÉGICOS 
DO HOSPITAL ODS

Qualidade e  
segurança  
assistencial

 • Cuidado seguro e baseado nas 
melhores evidências, considerando 
o valor percebido pelos pacientes

 • Processos eficientes, de alta 
confiabilidade, com redução de 
desperdícios, com centralidade no 
cuidado ao paciente e sua família

 •  Engajamento do Corpo Clínico am ações 
de qualidade e segurança do paciente

 •  Inclusão do paciente no desenho dos 
processos de cuidado (codesign) 

 •  Aprimoramento de habilidades 
comportamentais (soft skills)

Gestores
Colaboradores
Pacientes
Operadores de saúde
Médicos
Imprensa
Fornecedores
Concorrentes

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

 •  Eficiência Operacional

 •  Responsabilidade Social

Desenvolvimento  
e engajamento  
de talentos

Treinamento, qualificação profissional  
e acadêmica dos colaboradores  
e gestão de desempenho

 •  Engajamento de profissionais 
desenvolvidos pela Instituição

 •  Reconhecimento das entregas  
dos profissionais

Diretoria
Gestores
Colaboradores
Pacientes
Operadores de saúde
Fornecedores

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

 •  Desenvolvimento Humano

 •  Inovação, Pesquisa 
e Educação

Atuação no 
desenvolvimento dos 
sistemas de saúde e 
iniciativas de acesso 
a tratamento médico

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

 •  Melhoria do atendimento para  
a população menos favorecida

 •  Aumento da capilaridade e reforço da marca

 •  Administração das mudanças do 
mercado de saúde suplementar

Diretoria
Imprensa
Fornecedores
Operadores de saúde

203-2
413-1

 •  Responsabilidade Social

 •  Inovação, Pesquisa 
e Educação

  

Desempenho 
econômico eficiente 
na utilização 
de recursos

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

 •  Novo modelo de negócio da Unidade Vergueiro

 •  Maior integração de especialidades

 •  Busca de novos parceiros e fornecedores 
para o modelo inovador

Diretoria 419-1  •  Expansão e Capilaridade

Engajamento  
do corpo clínico

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

 •  Maior envolvimento nos processos 
decisórios do Hospital

 •  Proximidade da área de Relacionamento 
Médico com os profissionais

 •  Estímulo ao aumento do 
vínculo com os médicos

Médicos
Indicadores  
estratégicos  
da Instituição

 •  Relacionamento  
com Médicos

 •  Fortalecimento  
da Marca   

Relacionamento 
com as operadoras

Participação das operadoras na 
receita do Hospital e manutenção 
das relações comerciais

Mudança dos modelos de 
remuneração e acordos

Médicos

201-1
201-4
205-3
419-1

 •  Fortalecimento da Marca

 •  Relacionamento 
com Operadoras

Inovação, Pesquisa 
e Educação

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

 •  Melhoria nos sistemas informacionais para 
coleta de dados aplicáveis a pesquisas

 •  Incentivo à produção acadêmica 
dentro do Hospital

Diretoria
Indicadores  
estratégicos  
da Instituição

 •  Inovação, Pesquisa 
e Educação

 •  Fortalecimento da Marca
 

Sustentabilidade 
ambiental

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

Consumo de água e materiais (papel) Diretoria
302-1
303-1

 •  Eficiência Operacional

 •  Fortalecimento da Marca

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ



** Neste ciclo, o Hospital optou por divulgar os indicadores 201-3 e 401-2, embora não façam parte da materialidade.

TEMAS MATERIAIS AMBIÇÃO DESAFIOS EXTENSÃO DOS IMPACTOS* 
GRI 102-40 

DIVULGAÇÕES GRI 
RELACIONADAS**

TEMAS ESTRATÉGICOS 
DO HOSPITAL ODS

Qualidade e  
segurança  
assistencial

 • Cuidado seguro e baseado nas 
melhores evidências, considerando 
o valor percebido pelos pacientes

 • Processos eficientes, de alta 
confiabilidade, com redução de 
desperdícios, com centralidade no 
cuidado ao paciente e sua família

 •  Engajamento do Corpo Clínico am ações 
de qualidade e segurança do paciente

 •  Inclusão do paciente no desenho dos 
processos de cuidado (codesign) 

 •  Aprimoramento de habilidades 
comportamentais (soft skills)

Gestores
Colaboradores
Pacientes
Operadores de saúde
Médicos
Imprensa
Fornecedores
Concorrentes

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

 •  Eficiência Operacional

 •  Responsabilidade Social

Desenvolvimento  
e engajamento  
de talentos

Treinamento, qualificação profissional  
e acadêmica dos colaboradores  
e gestão de desempenho

 •  Engajamento de profissionais 
desenvolvidos pela Instituição

 •  Reconhecimento das entregas  
dos profissionais

Diretoria
Gestores
Colaboradores
Pacientes
Operadores de saúde
Fornecedores

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

 •  Desenvolvimento Humano

 •  Inovação, Pesquisa 
e Educação

Atuação no 
desenvolvimento dos 
sistemas de saúde e 
iniciativas de acesso 
a tratamento médico

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

 •  Melhoria do atendimento para  
a população menos favorecida

 •  Aumento da capilaridade e reforço da marca

 •  Administração das mudanças do 
mercado de saúde suplementar

Diretoria
Imprensa
Fornecedores
Operadores de saúde

203-2
413-1

 •  Responsabilidade Social

 •  Inovação, Pesquisa 
e Educação

  

Desempenho 
econômico eficiente 
na utilização 
de recursos

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

 •  Novo modelo de negócio da Unidade Vergueiro

 •  Maior integração de especialidades

 •  Busca de novos parceiros e fornecedores 
para o modelo inovador

Diretoria 419-1  •  Expansão e Capilaridade

Engajamento  
do corpo clínico

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

 •  Maior envolvimento nos processos 
decisórios do Hospital

 •  Proximidade da área de Relacionamento 
Médico com os profissionais

 •  Estímulo ao aumento do 
vínculo com os médicos

Médicos
Indicadores  
estratégicos  
da Instituição

 •  Relacionamento  
com Médicos

 •  Fortalecimento  
da Marca   

Relacionamento 
com as operadoras

Participação das operadoras na 
receita do Hospital e manutenção 
das relações comerciais

Mudança dos modelos de 
remuneração e acordos

Médicos

201-1
201-4
205-3
419-1

 •  Fortalecimento da Marca

 •  Relacionamento 
com Operadoras

Inovação, Pesquisa 
e Educação

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

 •  Melhoria nos sistemas informacionais para 
coleta de dados aplicáveis a pesquisas

 •  Incentivo à produção acadêmica 
dentro do Hospital

Diretoria
Indicadores  
estratégicos  
da Instituição

 •  Inovação, Pesquisa 
e Educação

 •  Fortalecimento da Marca
 

Sustentabilidade 
ambiental

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

Consumo de água e materiais (papel) Diretoria
302-1
303-1

 •  Eficiência Operacional

 •  Fortalecimento da Marca

CONSUMO E
PRODUÇÃO
RESPONSÁVEIS

RELATÓRIO INTEGRADO 2019 ESTRATÉGIA E FUTURO
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Escolhemos Alta  

Performance
••••••••••••••••••••••••••



O conceito presente na expressão 
alemã Immer Besser (e que sig-
nifica “fazer sempre melhor”) é a 
âncora da eficiência praticada pelo 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz. 
Dito de outra forma, para a Insti-
tuição, eficiência tem a ver com 
excelência operacional, altos parâ-
metros de qualidade e segurança 
e esforços de pesquisa e inovação 
– sendo que tudo isso está absolu-
tamente a serviço do paciente.

Entregar o melhor diagnóstico, 
oferecer os melhores tratamentos 
e perseguir o melhor desfecho 
clínico possível são premissas 
presentes tanto na estratégia do 
Hospital quanto nas decisões 
gerenciais e práticas tomadas no 
dia a dia.

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ



O ramp-up da 
Unidade Vergueiro foi 
destaque em 2019

RELATÓRIO INTEGRADO 2019 ALTA PERFORMANCE



No plano geral, o ano de 2019 foi 
marcado pelo início de uma recu-
peração econômica mais robusta 
da economia brasileira – o que aju-
dou o Hospital a apresentar resul-
tados melhores em relação ao ano 
anterior tanto na Unidade Paulista 
quanto na Unidade Vergueiro.

O ramp-up desta última, porém, é 
a grande notícia do ano quando 
o assunto é alta performance. A 
receita líquida e a receita bruta 
da Unidade Vergueiro cresceram, 
respectivamente, 162,4% e 153% na 
comparação com 2018. As inter-
nações, por sua vez, dobraram em 
receita. Inaugurado em 2019, o 
Pronto Atendimento tem crescido 
13% ao mês em receita e já res-
ponde por 10% da receita opera-
cional da unidade.

Por conta destes bons resulta-
dos e da expansão das ativida-
des na Unidade Vergueiro, houve 
um aumento nos itens salários e 
benefícios – proveniente tanto do 
aumento do quadro de colabora-
dores quanto do provisionamento 
do plano de remuneração variável. Para o ano de 2020, está 

previsto um crescimento 
significativo em função da 
expansão de leitos

Desempenho  
de negócio
••••••••••••••••••••••••••
GRI 103-2, 103-3 | 201, 201-1
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VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO (R$ MIL)

GERADO 2017 2018 2019

RECEITAS R$ 829.510 R$ 818.527 R$ 902.857

VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO (R$ MIL)

DISTRIBUÍDO 2017 2018 2019

Salários e benefícios de empregados R$ 334.965 R$ 353.422 R$ 381.247

Outras despesas operacionais R$ 349.717 R$ 372.607 R$ 360.504

Aplicações no Proadi-SUS R$ 73.308 R$ 50.618 R$ 75.619

Resultados financeiros R$ 3.343 R$ 5.865 R$ 22.471

TOTAL R$ 761.333 R$ 782.512 R$ 839.841

VALOR ECONÔMICO RETIDO (R$ MIL)*

RETIDO 2017 2018 2019

“Valor econômico direto gerado”  
menos “Valor econômico distribuído” R$ 68.176,97 R$ 36.014,58 R$ 63.016,25 

* Sem depreciação e impostos de períodos anteriores

VALOR ECONÔMICO DISTRIBUÍDO (%)

DISTRIBUÍDO 2017 2018 2019

Salários e benefícios 44,00 45,17 45,40

Outras despesas operacionais 45,93 47,62 42,93

Aplicações no Proadi-SUS 9,63 6,47 9,00

Despesas financeiras 0,44 0,75 2,68

TOTAL 100,00 100,00 100,00
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Excelência
Operacional
••••••••••••••••••••••••••

Mais do que nunca a alta perfor-
mance é parte central da estraté-
gia do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz. Com o progressivo avanço 
por toda a Instituição do modelo 
de negócio disruptivo iniciado 
na Unidade Vergueiro, a medici-
na de excelência (praticada com 
qualidade, segurança e focada no 
paciente) só poderá seguir sendo 
entregue de forma custo-efetiva 
e com previsibilidade nas despe-
sas se todas as áreas do Hospital 
perseguirem incansavelmente a 
excelência operacional. Em outras 
palavras, a alta performance agora 
é mais do que central, pois se tor-
nou condição sine qua non para o 
funcionamento do Hospital dentro 
deste novo modelo.

Lideranças da Instituição moni-
toram e discutem constantemen-

te uma série de indicadores de 
performance pensados a partir do 
Planejamento Estratégico e divi-
didos por centro, unidade, espe-
cialidade e assim por diante. Entre 
esses indicadores estão métricas 
como o giro de leitos; as taxas de 
ocupação das Unidades de Inter-
nação e de Terapia Intensiva (UTI); 
o volume de consultas, exames e 
cirurgias; a satisfação dos pacien-
tes e familiares com o atendimen-
to; a qualidade e segurança da 
prática médica e assistencial do 
Hospital e também a utilização de 
tecnologias, insumos, medicamen-
tos e materiais especiais.

Ao longo das próximas páginas 
estão alguns destes índices e tam-
bém um resumo dos resultados 
mais importantes dos principais 
centros especializados do Hospital.

A efetividade nos custos e a 
excelência na operação são condições 
indispensáveis para o sucesso 
do modelo de negócio disruptivo 
iniciado na Unidade Vergueiro 
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CENTRO DE TUMORES  
DO CÉREBRO E COLUNA

Criado em 2018, este centro 
funciona por meio da integração 
multiprofissional para poder ofe-
recer aos pacientes diagnóstico, 
tratamento cirúrgico, radioterapia 
e reabilitação, por exemplo, em um 
mesmo lugar.

CENTRO ESPECIALIZADO  
EM ONCOLOGIA 

Um dos mais importantes desdo-
bramentos do Planejamento Es-
tratégico do Hospital – que elegeu 
a Oncologia como uma das suas 
duas áreas-ênfase – foi a impor-
tante reorganização de pessoal 
e de departamentos pela qual o 
Centro Especializado em Oncolo-
gia, existente desde 2015, passou 
em 2018. Os principais frutos desta 

mudança foram colhidos ao longo 
de 2019. O número de consultas 
na área passou de 10.222 em 2018 
para 14.856 em 2019, considerando 
as atividades da Unidade Paulista e 
da Unidade Vergueiro.

A capacidade de atendimento do 
Centro Especializado em Onco-
logia será aumentada durante o 
ano de 2020 por meio de uma 
reforma, da inauguração de mais 
um ambulatório com consultó-
rios especializados em oncologia 
clínica e oncologia cirúrgica e do 
estabelecimento de mais núcleos 
e centros especializados em áreas 
específicas da Oncologia. Haverá 
também, até como consequência, a 
ampliação da capacidade geral da 
Instituição para estudos científicos 
clínicos e experimentais básicos na 
esteira da inauguração do novo La-
boratório de Pesquisa Experimen-

tal. Na área de Pesquisa Clínica, 
entre 2018 e 2019, o Centro prati-
camente dobrou os seus projetos 
de pesquisa em andamento – que 
chegaram a representar mais de 
40% de toda a ciência produzida 
no Hospital em 2019, um resultado 
do intenso trabalho e da estreita 
parceria dos médicos da Oncolo-
gia com o Centro Internacional de 
Pesquisa da Instituição. Além disso, 
houve 94 apresentações de traba-
lhos científicos em congressos mé-
dicos nacionais e internacionais, 24 
artigos publicados em revistas mé-
dicas especializadas, 290 palestras 
em eventos científicos no Brasil 
e no exterior e 8 livros científicos 
editados. Na área de ensino, por 
sua vez, além da residência médica 
em Oncologia e do Programa de 
Fellowship em Câncer, o Centro 
organizou mais de 25 cursos, pre-
ceptorships e congressos.

Central de Materiais Esterelizados 
da Unidade Vergueiro
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CENTRO ESPECIALIZADO  
EM OBESIDADE E DIABETES

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
foi pioneiro no conceito de tra-
tamento dessas duas doenças 
crônicas de forma multidisciplinar 
e totalmente integrada. O Centro 
conta com endocrinologistas, ci-
rurgiões bariátricos, nutricionistas, 
psicólogos, psiquiatras, cardiolo-
gistas, cirurgião plástico, pneumo-
logista, ortopedista e enfermeiros. 

A ideia é atender o paciente com 
obesidade e diabetes de forma al-
tamente individualizada, indo além 
da cirurgia bariátrica e metabólica, 
indicada nos casos em que não há 
controle por meio do melhor trata-
mento clínico.

Um grande destaque do centro é 
a integração entre prática clínica 
e capacitação. Existente há seis 
anos, o curso de pós-graduação 
em cirurgia bariátrica é o que reú-
ne o maior número de alunos (em 
torno de 12 por ano). 

O Centro Especializado em 
Obesidade e Diabetes lidera um 
ensaio clínico randomizado pio-
neiro, que compara os efeitos da 
cirurgia metabólica e do melhor 
tratamento clínico disponível em 
pacientes com diabetes e ne-
fropatia. Os dados parciais do 
estudo (análise interina) já foram 
analisados e submetidos à publi-
cação – prevista para junho de 
2020 – em um importante perió-
dico internacional. Esta pesquisa 
foi iniciada em 2013 e se encerra-
rá em 2021, tendo beneficiado 100 
pacientes e sendo o maior ensaio 
clínico randomizado em número 
de pacientes da história do Hospi-
tal Alemão Oswaldo Cruz.

CONSULTAS NO CENTRO ESPECIALIZADO 
EM OBESIDADE E DIABETES

6.225
8.346

20
18

20
19

CIRURGIAS NO CENTRO ESPECIALIZADO 
EM OBESIDADE E DIABETES

373
361

20
18

20
19

CENTROS DE ESPECIALIDADES

Centro Especializado em Hérnia
Com vinculação direta à área-ênfa-
se de Doenças Digestivas, oferece 
diagnóstico e tratamentos cirúrgi-
cos para todos os casos de hérnias 
da parede abdominal.

Centro Especializado em 
Cirurgia Robótica
Em 12 anos de existência, o centro 
– equipado com um robô da Vinci 
SI e tecnologia de ponta, além de 
contar com time especializado e 
multiprofissional – já teve mais de 
2.500 procedimentos realizados 
desde a sua inauguração. Em 2019, 
foram 336 cirurgias em sua movi-
mentação. Entre as especialidades 
atendidas estão urologia, gineco-
logia, gastroenterologia, otorri-
nolaringologia e procedimentos 
transorais (remoção de tumores 
de boca e garganta).

Centro Especializado em Urologia
O Centro oferece diversos 
serviços e exames, como estudo 
urodinâmico, cistoscopia, 
pequenas cirurgias, biópsia de 
próstata com fusão de imagem, 
visando o tratamento de doenças 
como hiperplasia prostática 
benigna, prostatites, câncer de 
próstata, tumores de rim e de 
bexiga, disfunções miccionais e 
sexuais, doenças do trato urinário 
e cálculos renais.
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OUTRAS ESPECIALIDADES

Ortopedia
Abrange tratamentos de coluna, 
mão, quadril, pé, tornozelo, joelho, 
ombro, cotovelo e artroscopias 
diversas, assim como artroplasias 
e terapia celular. Em 2019 foram 
3.076 cirurgias ortopédicas realiza-
das, contra 2.887 de 2018.

Cardiologia
Tradicional na Instituição, a espe-
cialidade está presente transver-
salmente nas operações, incluindo 
Pronto Atendimento, UTI e centro 
cirúrgico, e se divide em serviços 
de cardiologia geral, intervenção 
cardiovascular, diagnósticos não 
invasivos, hipertensão arterial, 
insuficiência cardíaca, marcapasso 
e arritmologia.

Nefrologia
A área atende pacientes internos 
e externos para terapia renal de 
substituição, como hemodiálise 
convencional, hemodiálise diária, 
hemodiafiltração, hemodiálise 
noturna e diálise peritoneal. Os pa-
cientes são acompanhados e ava-
liados por uma equipe multipro-
fissional e, nos casos de pacientes 
internados, são oferecidos serviços 
de diálise volante (beira leito), com 
máquinas portáteis e que são leva-
das até o leito do paciente.

Neurologia

Entre os serviços ofertados nessa 
importante especialidade estão um 
ambulatório dedicado, um progra-
ma específico institucional de aten-
dimento ao paciente portador de 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), 
além de uma UTI Neurológica.

CIRURGIAS ROBÓTICAS

CIRURGIAS CARDIOLÓGICAS

CIRURGIAS ORTOPÉDICAS

Outros indicadores

20
18

20
18

20
18

20
18

20
19

20
19

20
19

20
19

250

PAULISTA* 

86.922
 

90.704

336

550

2.887

574

3.076

PRONTO ATENDIMENTO

PAULISTA E VERGUEIRO

* Dados referentes aos atendimentos realizados na Unidade Paulista, pois 
o Pronto Atendimento da Unidade Vergueiro foi aberto em 2019.
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Os 4.045 médicos e 190 odon-
tológos que compõem o corpo 
clínico cadastrado ativo do Hos-
pital Alemão Oswaldo Cruz são 
parte fundamental da estratégia 
que permite à Instituição seguir 
há mais de 122 anos como uma 
referência na área da saúde no 
Brasil e na América Latina. São 
estes profissionais pertencentes a 
inúmeras especialidades e subes-
pecialidades que vêm contribuin-
do historicamente para a reputa-
ção e os diferenciais competitivos 
do Hospital. E os médicos o 
fazem não só prestando atendi-

20
18

20
17

20
19

3.927

3.943

4.235

mento clínico de excelência, mas 
também aplicando protocolos e 
procedimentos de referência na 
prática cirúrgica, com foco no me-
lhor desfecho para pacientes, na 
qualidade e segurança e no uso 
eficiente dos recursos.

Subordinada à Diretoria Médica, a 
área de Relacionamento Médico é 
responsável pelo desenvolvimen-
to dos profissionais – cuidando 
de assuntos que vão da homolo-
gação de cadastros até a busca 
por engajar os médicos em novos 
projetos do Hospital.

Desenvolvimento 
médico
••••••••••••••••••••••••••

EVOLUÇÃO DO CORPO CLÍNICO CADASTRADO ATIVO  
(INCLUINDO MÉDICOS E CIRURGIÕES BUCOMAXILOFACIAIS)*

*Sem considerar os médicos atuantes no Complexo Hospitalar dos Estivadores.
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No atual momento, os esforços da 
área de Relacionamento Médico 
têm se concentrado principalmen-
te na adesão a protocolos interna-
cionais, no incentivo à produção 
científica e à pesquisa e na qualifi-
cação constante do corpo clínico.

A manutenção na quantidade 
de médicos cadastrados ativos 
vem acompanhada de ações que 
buscam fortalecer o vínculo com 
os valores e a estratégia. Reflete, 
ainda, a expansão das operações, 
com a Unidade Vergueiro e os 
novos centros de especialidades 
inaugurados nos últimos anos.

A avaliação do corpo clínico do 
Hospital está ancorada atualmente 
na saúde baseada em valor – ou 
seja, a saúde focada no paciente e 
na sua jornada de cuidado. Tendo 
tido sempre como centro das suas 
preocupações a qualidade e o des-
fecho, o Hospital agora vem acres-
centando cada vez mais também a 
preocupação com os custos a esta 
visão. Sempre que alguma especia-
lidade apresenta custos descolados 
do que está estabelecido com as 
operadoras, a Diretoria-executiva 
Médica – zelando pela transpa-
rência na relação entre a gestão e 
o corpo clínico – realiza reuniões 
para discutir possíveis formas de se 
reduzir desperdícios e de, eventu-
almente, mudar práticas, sem preju-

Altas na data prevista

NA DATA PREVISTA

20
18

20
19

8.605 (40,7%)

13.737 (66,5%)

ANTES DA DATA PREVISTA

20
18

20
19

3.082 (14,5%)

3.939 (19,0%)

APÓS A DATA PREVISTA

20
18

20
19

1.015 (4,8%)

1.570 (7,5%)

SEM PREVISÃO DE DATA

20
18

20
19

8.471 (40,0%)

1.427 (7,0%)

Em 2019 a porcentagem de pacientes 
que tiveram alta depois das 11h (um 
indicador importante no setor por 
afetar significativamente o giro dos 
leitos) caiu de 52% para 44,6%.
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ízo na qualidade e na segurança.

Uma novidade importante de 2019 
foi a criação de um regimento para 
os médicos de retaguarda, ou seja, 
aqueles que se dedicam exclusiva-
mente ao Hospital. Este regimen-
to aborda questões como ética, 
prazos e cumprimento de protoco-
los – de forma a amarrar da melhor 
forma possível os temas de quali-
dade, segurança e sustentabilidade. 

O ano de 2019 viu também o 
crescimento no número de médi-
cos credenciados pelo Hospital. 
Além disso, a Diretoria-executiva 
Médica vem investindo esforços 
na chamada institucionalização do 
corpo clínico – ou seja, na prática 
de fazer com que os médicos que 
trazem os seus pacientes para 
cirurgias no Hospital tragam os 
seus próprios consultórios para 
a Instituição. À medida que essa 

iniciativa acontece, mais médicos 
vêm demonstrando interesse em 
aderir ao modelo. E a ampliação 
da estrutura ambulatorial na Uni-
dade Vergueiro é parte importan-
tíssima nesse processo.

Cabe destacar também as 
crescentes ações da Diretoria-
-executiva Médica para levar ao 
corpo clínico mais oportunidades 
de participação nos projetos do 
Hospital junto ao Proadi-SUS. E, 
por último, o fato de que a Institui-
ção deu continuidade em 2019 aos 
quatro programas de qualificação 
e desenvolvimento médico (veja 
a seguir), investindo em um maior 
entendimento das necessidades 
dos profissionais.
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PROGRAMAS DE ENGAJAMENTO

Gestão do Corpo Clínico
Programa-base de relacionamen-
to, a Gestão do Corpo Clínico é 
voltada à avaliação e aprovação 
documental e cadastral dos mé-
dicos; sendo responsável também 
por detectar as necessidades dos 
médicos e promover treinamentos 
em que dúvidas sobre a Instituição 
são esclarecidas. Estão vinculadas 
ao programa a Comissão de Cre-
denciamento Médico, a Diretoria 
Clínica e as áreas ligadas à Direto-
ria-executiva Médica. 

Programa Acadêmico do 
Corpo Clínico (PACC)
Durante o ano de 2019 o progra-
ma foi conduzido novamente por 
meio de um ciclo de mapeamento 
de toda a produção científica e 
de pesquisa desempenhada pelos 
profissionais atuantes no Hospital 
– sendo que o número de médi-
cos envolvidos nestas atividades 
chegou a 120. O PACC faz uso de 
um sistema de pontuação baseado 
em meritocracia e em uma base 
de 25 indicadores para estabele-
cer níveis que, uma vez atingidos, 
resultam no suporte por parte do 
Hospital a participações dos médi-
cos em congressos, à organização 
de eventos científicos e também a 
mais pesquisas. Além disso, estes 
indicadores acadêmicos também 
são integrados à avaliação de 
desempenho dos profissionais, 
fazendo parte dos KPIs de gestão 
do Planejamento Estratégico (leia 
mais na p.34).

Programa de Avaliação de 
Desempenho do Corpo Clínico
Nada menos do que 100% do 
corpo clínico cadastrado ativo foi 
incluído nesta iniciativa em 2019. O 
Programa de Avaliação de Desem-
penho do Corpo Clínico permite a 
análise e mensuração dos resul-
tados obtidos pelos profissionais 
atuantes no Hospital por meio de 
uma série de indicadores, com des-
taque para critérios de qualidade e 
segurança (como adesão a pro-
tocolos, preenchimento de pron-
tuários e desempenho cirúrgico), 
critérios de assistência, produtivi-
dade e geração de conhecimento e 
pesquisa (como titulação, publi-
cações e participação em eventos 
científicos). Além disso, no ano de 
2019 entrou em cena pela primeira 
vez uma plataforma digital que 
abrigará por completo a avaliação 
de desempenho do corpo clínico, 
permitindo ao médico acompa-
nhar on-line os seus indicadores 
de qualidade e efetividade – e 
compará-los aos dos seus colegas. 
Cada indicador que faz parte desta 
avaliação possui um determinado 
prazo (que pode ser trimestral, 
semestral ou anual).

Ouvidoria Médica
A Ouvidoria Médica é a estrutura 
responsável por acolher registros, 
manifestações, queixas, dúvidas 
e elogios do corpo clínico sobre 
a Instituição, colaboradores e pa-
cientes. Casos relacionados a ética, 
integridade e conduta são encami-
nhados aos comitês responsáveis e 
às diretorias-executivas.

Entre os maiores destaques de 2019 
na área médica do Hospital estão o 
crescimento no número de profissionais 
credenciados, a criação de um regimento 
para os médicos de retaguarda 
e esforços em prol de uma maior 
fidelização do corpo clínico 
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Qualidade, segurança 
e desfechos clínicos
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-11,  103-1 |  416, 103-2 | 416, 103-3 | 416, 103-1 |  417, 103-2 | 417, 103-3 | 417, 416-1,  416-2

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
tem como uma das suas mais claras 
e importantes opções estratégicas 
a ambição de ter práticas e resul-
tados de Qualidade, Segurança 
do Paciente e Desfechos Clínicos 
comparáveis aos dos melhores 
hospitais do mundo. Na Instituição, 
esforços diários são feitos na área, 
que é balizada por padrões interna-
cionalmente reconhecidos que se 
desdobram em uma série de pro-
cessos, protocolos e indicadores.

A Política Institucional de Qualida-
de, Segurança do Paciente e Des-
fechos Clínicos tem como objetivo 
estabelecer diretrizes e processos 
que garantam uma gestão efi-
ciente, identificando e priorizando 
pontos críticos para a melhoria 
contínua do cuidado em saúde. 

As diretrizes desta Política abran-
gem toda a operação, desde a 
entrada de qualquer material ou 
insumo (onde 100% deles passam 
por um processo de avaliação de 
qualidade e segurança) até a assis-
tência propriamente dita. 

A Instituição possui também um 
canal para comunicação de inci-
dentes e eventos adversos, como 
forma de tratativa de falhas e não-
-conformidades identificadas pelos 
profissionais. Todos os colabora-
dores têm acesso a este sistema, 
sendo ele um dos mecanismos de 
captação de dados para o geren-
ciamento da qualidade e seguran-
ça do paciente. No ano de 2019 o 
Hospital teve uma diminuição em 
17% nestas notificações, com uma 
predominância de manifestações 
relacionadas a condições insegu-
ras. Isto reflete o compromisso 
institucional em buscar incansavel-
mente oportunidades de melhoria, 
identificando precocemente as 
falhas e não-conformidades de 
forma que elas não comprometam 
a assistência aos pacientes. 

Ao adotar padrões do mais alto 
grau de exigência, o Hospital não 
só diminui os riscos para os seus 
pacientes como também aumenta 
a efetividade e a eficácia das suas 
práticas, bem como a integra-
ção entre serviços, áreas, centros 

de especialidades e comissões 
– aprimorando a experiência do 
paciente em bases mensuráveis e, 
por isso mesmo, passíveis de ser 
comparadas às dos melhores cen-
tros hospitalares do mundo. 

Durante o ano de 2019 foram 
desenvolvidos projetos em todas 
as dimensões da área de Quali-
dade, Segurança do Paciente e 
Desfechos Clínicos. Dentre eles, 
destacam-se:
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 • A revisão e adequação de 
diversos protocolos clínicos em 
um trabalho que contou com 
grande participação do corpo 
clínico e que teve como resultado 
de maior destaque a redução 
da letalidade por Infarto Agudo 
do Miocárdio (IAM), Sepse e 
Acidente Vascular Cerebral (AVC). 
No caso específico da Sepse, por 
exemplo, o índice de letalidade 
do Hospital é o melhor dentro de 
toda a Associação Nacional de 
Hospitais Privados (Anahp). As 
taxas de adesão à higienização 
das mãos se mantiveram estáveis. 
Embora tenha sido observada 
uma discreta queda na proporção 
de adesão, não há diferença 
estatisticamente significativa em 
comparação a 2019. Houve uma 
variação na taxa de infecção da 
corrente sanguínea associada 
a cateter venoso central. No 
entanto, o indicador se manteve 
com excelente desempenho 
comparado a dados internacionais 
de infecções relacionadas à 
assistência à saúde. Com relação 
à taxa de infecção em sítio 
cirúrgico, o Hospital apresentou 
o melhor desempenho do triênio, 
com taxa de 0,47% de infecção 
em cirurgia limpa. GRI 102-13

 • A Unidade Vergueiro passou por 
uma avaliação diagnóstica base-
ada nos critérios de certificação 
em Procedimentos Cirúrgicos e 
Invasivos conduzida pelo Con-
sórcio Brasileiro de Acreditação 
(CBA), e obteve um resultado 
de 92,5% de conformidade nos 
padrões avaliados.

 • O gerenciamento de riscos ao 
paciente obteve destacados re-
sultados por meio de um eficien-
te uso da informação na geração 
de mudanças nas práticas assis-

tenciais. Algumas das grandes 
preocupações da Instituição 
relacionadas à Segurança do 
Paciente demonstraram bom de-
sempenho, garantindo proteção 
ainda maior aos pacientes (ver 
indicadores na página 67).

 • O compromisso com a Seguran-
ça do Paciente está presente em 
toda a operação, seja na assistên-
cia direta, seja nas áreas de apoio. 
Por isso são realizadas também 
análises de riscos relacionados 
a processos não clínicos, com 
destaque para os riscos relaciona-
dos à interface entre Tecnologia 
da Informação (TI) e Segurança 
do Paciente – com uma atuação 
importante da área de Segurança 
da Informação para garantir a 
mitigação de riscos cibernéticos, 
do mau uso de alarmes e alertas e 
de falhas de sistemas eletrônicos, 
entre outros.

 • A avaliação de adesão aos 
padrões da Joint Commission In-
ternational (JCI) foi realizada por 
meio de uma auditoria interna 
que contou com a validação de 
auditores externos e teve como 
resultado um índice de adesão 
aos padrões de 99,7%. Esse 
processo alavancou o desenvol-

vimento de uma metodologia 
de auditoria interna, gerando 
melhoria no processo de gestão 
da Qualidade.

 • Colaboração e transparência 
são dois atributos essenciais 
para a Cultura de Segurança do 
Paciente. E foi em torno destes 
conceitos que girou o I Encontro 
de Lideranças de Processos JCI, 
uma ação pioneira que contou 
com a participação de represen-
tantes de cinco hospitais par-
ceiros. Além disso, a Instituição 
passou a divulgar em seu websi-
te cinco indicadores críticos em 
Qualidade, para que os pacientes 
e a própria sociedade tenham 
acesso a essas informações. 

 • O Hospital manteve durante o 
ano a sua sempre ativa participa-
ção nas atividades de Qualidade, 
Segurança do Paciente e Des-
fechos Clínicos da Associação 
Nacional de Hospitais Privados 
(Anahp) e também no Consór-
cio Nacional para Mensuração 
de Desfechos em Saúde (sendo 
que, neste último caso, a Insti-
tuição atuou em parceria com 
o Hospital Moinhos de Vento e 
a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS).
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PROGRAMA DE 
DESFECHOS CLÍNICOS

O Programa de Desfechos Clínicos 
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
é uma das iniciativas mais impor-
tantes para o desenvolvimento de 
uma nova maneira de se relacionar 
com os clientes e também para a 
interlocução com outros players 
do mercado. Com foco na valoriza-
ção da percepção do paciente so-
bre o valor agregado à sua saúde, 
o Programa de Desfechos Clínicos 
se organiza com base na implan-
tação de protocolos internacionais 
e promove revisão e melhoria 
constantes das linhas de cuidado 
às quais se aplica.

O Programa teve início em 2016 
com a inédita padronização e defi-
nição de resultados para a cirurgia 
bariátrica baseados em padrões 
globais de indicadores voltados 
para a percepção dos pacientes (o 
chamado standard set). A partir 
de 2017 o Programa passa a fazer 
parte de uma iniciativa desenvol-
vida pela Associação Nacional de 
Hospitais Privados (Anahp) em 

parceria com o International Con-
sortium for Health Outcomes Mea-
surement (ICHOM). Fundado pela 
Harvard Business School, o Ka-
rolinska Institutet e o The Boston 
Consulting Group, o ICHOM é a en-
tidade responsável pela definição 
de standard set e que impulsiona 
a adoção e a divulgação destas 
medidas em todo o mundo, tendo 
como foco o acompanhamento de 
um standard set voltado para a in-
suficiência cardíaca – ou seja, uma 
única condição de saúde.

A participação do Hospital nesta 
ação da Anahp junto ao ICHOM se 
deu a partir de um projeto-piloto 
feito junto a oito hospitais, tendo 
como foco o acompanhamento 
de um standard set voltado para a 
insuficiência cardíaca.

No ano de 2019 houve ampliação 
e consolidação do Programa, pos-
sibilitando a avaliação de resul-
tados assistenciais em pacientes 
submetidos a cirurgias bariátricas, 
artroplastias de quadril, trata-
mento para câncer de mama, 
transplantes de medula óssea e 

biópsias de próstata, bem como o 
atendimento a condições clínicas 
como insuficiência cardíaca. No 
caso dos procedimentos de bióp-
sia de próstata, por exemplo, os 
resultados avaliados pelos pacien-
tes foram particularmente anima-
dores, com taxas de reações ad-
versas (como febre, calafrios, dor 
e sangramento pós-procedimento) 
entre 1,3 a 4,4 pontos percentuais 
abaixo do verificado nos melhores 
hospitais do mundo.

Por trás desse enorme sucesso 
na área de Qualidade, Segurança 
do Paciente e Desfechos Clíni-
cos estão fatores como o efetivo 
gerenciamento de dados (com o 
aumento da capacidade do hos-
pital de gerar, compilar e analisar 
dados; produzindo informações 
relevantes para tomada de deci-
são), a disponibilização de infor-
mações para as equipes de forma 
a gerar melhorias na assistência, 
o envolvimento do corpo clínico 
na construção das diretrizes e 
das soluções para melhoria e o 
trabalho em equipe com método 
e medidas instituídos.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi escolhido como 
um dos três melhores do Brasil e um dos melhores do 
mundo na edição de 2020 da pesquisa World’s Best 
Hospitals, da revista norte-americana Newsweek
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INCLUSÃO DO PACIENTE

Em 2019, o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz deu continuidade a 
ações de inclusão do paciente na 
redefinição do processo de alta da 
UTI, ações estas que são basea-
das na metodologia do Modelo de 
Melhoria da Instituição. Denomi-
nada “Inclusão do paciente/família 
no processo de orientação de alta 
da Unidade de Terapia Intensiva”, 
a iniciativa tem como premissa a 
participação do paciente como 
coprodutor de um processo de 
transição de cuidado e alta da UTI. 

A ação possibilitou a criação de 
um instrumento multiprofissional 
de alta, propiciou à equipe as-
sistencial uma discussão acerca 
da qualidade das informações 
transmitidas a pacientes e fami-
liares (e das estratégias utilizadas 
para estabelecer com eles uma 
comunicação efetiva), provocou 
uma reflexão sobre empatia e 
gerou maior compreensão do que 
é importante para o paciente no 
momento da alta da UTI. 

RELATÓRIO INTEGRADO 2019 ALTA PERFORMANCE



Práticas de segurança do paciente

RONDA DE SEGURANÇA

Diretores-executivos e Diretor- 
-presidente da Instituição vão até as 
unidades falar com as equipes sobre 
Qualidade e Segurança (do paciente, 
do colaborador, do ambiente e 
da informação). Isso faz com que 
discurso e prática se mantenham 
alinhados, fortalecendo os valores do 
Hospital.

SAFETY HUDDLE

Todos os dias, representantes de 
todas as áreas e unidades do Hospital 
se reúnem para analisar os riscos pre-
sentes na operação e centrar esforços 
em eliminá-los ou mitigar as suas 
consequências. Participam regular-
mente, de maneira presencial ou por 
videoconferência, as unidades Paulis-
ta, Campo Belo e Vergueiro, além do 
Complexo Hospitalar dos Estivadores.

OFICINAS DE QUALIDADE E 
SEGURANÇA DO PACIENTE

O desenvolvimento de competências 
voltadas à melhoria contínua é 
um dos pilares de manutenção 
mais importantes da estratégia de 
Qualidade e Segurança do Paciente 
do Hospital. Afinal, essa estratégia 
se baseia na descentralização das 
ações em todas as unidades e áreas 
– o que faz com que todos sejam 
responsáveis pelo desempenho da 
Cultura de Segurança. Por isso, são 
realizadas durante o ano uma série 
de oficinas periódicas cujo objetivo é 
aumentar as competências técnicas 
e comportamentais das equipes em 
Qualidade e Segurança do paciente.

COMITÊ DE SEGURANÇA 
DO PACIENTE

Implantado em 2018, o Comitê de 
Segurança do Paciente reúne a 
liderança da Instituição para discutir 
incidentes e eventos adversos. Tem 
como propósito estimular a comu-
nicação aberta e a disseminação do 
aprendizado com as falhas ocorridas, 
contribuindo para o desenvolvimento 
da cultura de segurança. 

TERÇAS DE QUALIDADE E 
SEGURANÇA DO PACIENTE 

Trata-se de uma auditoria interna que 
ocorre mensalmente e que tem por 
base a verificação de alguns padrões 
da Joint Commission International 
(JCI). O grande diferencial aqui é a 
participação de colaboradores das 
áreas assistenciais, permitindo manter 
o conhecimento sobre padrões de qua-
lidade e a ampliação da visão de risco. 
Além disso, os alunos da graduação 
em Enfermagem e do curso superior 
de Tecnologia em Gestão Hospitalar 
também participam das discussões.

SEMANA DE SEGURANÇA

Há dois anos, a Semana de Seguran-
ça promovida pela Instituição une 
as áreas voltadas à Segurança do 
paciente, do colaborador, patrimonial 
e da informação. O objetivo aqui é 
sensibilizar e educar os profissionais, 
pacientes e corpo clínico sobre as 
práticas nas quais se baseia a evolu-
ção da Cultura de Segurança – e que 
possibilitam o alcance de resultados 
cada vez mais expressivos. A Sema-
na de Segurança conta com ações 
de informação ao público, palestras, 
gincanas e jogos sobre o tema.
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OUTROS INDICADORES DE DESTAQUE

 • Adesão à ministração de antibiótico na primeira hora dentro do protocolo de sepse: 74% 

 • Adesão à prescrição de estatina na alta dos pacientes dentro do protocolo de AVC: 91,4%

Mortalidade de pacientes com Infarto – Hospitais ANAHP: 4,8% Mortalidade por AVC – Hospitais ANAHP: 5,6%

Letalidade por Sepse – Instituto Latinoamericano de Sepse (ILAS): 22,3%

Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual 
da Saúde do estado de São Paulo (CVE): 0,46%
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QUEDA COM LESÃO

0,44%

0,52%

0,39%
National Database of Nursing Quality Indicators (NDNQI): 0,47%

National Healthcare Safety Network (NHSN): 1,10
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Escolhemos 

Inovação, 
Pesquisa e 

Educação
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O ano de 2019 foi crucial para a Di-
retoria-executiva de Inovação, Pes-
quisa e Educação. Além da inaugu-
ração do Centro Internacional de 
Pesquisa e do Centro de Inovação 
e Educação em Saúde (ver mais 
à frente), a receita líquida da área 
de Ensino cresceu 56% entre 2018 
e 2019 e viu o seu Ebitda (lucros 
antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização) subir 51% no 
mesmo período. Somente no ano 
de 2019, 375 novos alunos se ma-
tricularam nos cursos técnicos, de 
graduação ou de pós-graduação – 
enquanto 210 se formaram. Houve 
também um aumento no índice de 
retenção, hoje em 85,01% – repre-
sentando uma melhoria importan-
te neste indicador.

Enquanto a Escola Técnica vem 
se tornando uma referência na 
formação de técnicos em enfer-
magem, os alunos dos cursos de 
graduação da Faculdade têm sido 
absorvidos em vários setores do 
Hospital de forma bastante siste-
matizada por meio de programas 
educacionais em parceria com 
as áreas assistenciais e de ges-
tão do Hospital – o que inclusive 
tem atraído mais alunos para os 
cursos. Além disso, é importante 
salientar que todos os cursos de 
graduação da faculdade foram 
avaliados com a nota 5 pelo Minis-
tério da Educação. 

A expansão da área de Educação 
do Hospital é uma prioridade da 
Diretoria-executiva de Inovação, 
Pesquisa e Educação, que deseja 

consolidar a Instituição como uma 
liderança na área de educação 
e como um hospital-escola (an-
corando este último objetivo na 
tradição assistencial do Hospital). 
Há 15 cursos de pós-graduação 
disponíveis (5 na área médica e 
10 na área multiprofissional), com 
mais 5 de residência médica. A 
expectativa é que estes números 
cheguem a 10, 20 e 6, respectiva-
mente, em 2020. Aos três cursos 
de graduação, por sua vez, deve-
rão se juntar em breve os cursos 

Confira no QR Code ao lado detalhes 
do Centro Internacional de Pesquisa

Confira no QR Code ao lado 
detalhes do Centro de Inovação 
e Educação em Saúde

de Biomedicina, Nutrição e Fisiote-
rapia – atualmente em processo de 
autorização junto ao Ministério da 
Educação.

Todas estas excelentes notícias 
fizeram com que o atual espaço 
físico ocupado pelo braço educati-
vo da Instituição ficasse pequeno. 
Um ambiente próximo às unidades 
Paulista e Vergueiro está sendo se-
lecionado para a nova sede da área 
e deverá receber um investimento 
de R$ 2,5 milhões ainda em 2020. 

R$  4,8 mi
Foi o total investido em Inovação, 
Pesquisa e Educação em 2019, com 
destaque para:

R$ 2 mi
Centro Internacional de Pesquisa

R$ 2,3 mi
Centro de Inovação e Educação em Saúde

R$ 0,4 mi
Implantação de software de gestão de 
educação (Lyceum)

Educação
••••••••••••••••••••••••••
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GRADUAÇÃO

 • Enfermagem
 • Tecnologia em Gestão Hospitalar
 • Tecnologia em Radiologia

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
DA ÁREA MULTIPROFISSIONAL

 • Enfermagem em Oncologia
 • Enfermagem em Terapia 
Intensiva

 • Especializacão em Gerontologia
 • Genômica Nutricional Aplicada
 • Tecnologia em Diagnóstico por 
Tomografia Computadorizada e 
Ressonância Nuclear Magnética 

 • Especialização em Pesquisa 
Clínica

 • Gestão de Serviços e Práticas 
Assistenciais em Enfermagem

 • Avaliação de Tecnologias em 
Saúde: Efetividade Comparativa 
e Modelagem Econômica

 • MBA em Gestão e Tecnologia  
em Saúde

 • MBA em Economia e Avaliação 
de Tecnologias em Saúde

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU  
DA ÁREA MÉDICA

 • Cirurgia Bariátrica e Metabólica
 • Cirurgia Robótica em Urologia
 • Clínica Médica
 • Ecocardiografia
 • Neurocirurgia Oncológica

EXTENSÃO

 • Nutrição em Oncologia
 • Práticas Integrativas
 • Coaching em Saúde e Bem-Estar
 • Mindfulness
 • Gestão de Saúde Corporativa

ALGUMAS PERSPECTIVAS 
PARA 2020

 • Prevenção e Controle de 
Infecção Relacionada à 
Assistência à Saúde

 • Assistência Farmacêutica  
em Oncologia

 • Multiprofissional em Dor
 • Enfermagem em Centro 
Cirúrgico, Recuperação Pós-
Anestésica e Centro de Material  
e Esterilização 

 • Fisioterapia Hospitalar
 • Auditoria em Saúde
 • MBA em Qualidade em Saúde
 • MBA em Atenção Primária  
em Saúde

 • MBA em Gestão e Tecnologia  
em Saúde 4.0 (EaD)

 • Endoscopia avançada
 • Hematologia com ênfase em
 • doenças linfoproliferativas
 • Otorrinolaringologia
 • Residência em Clínica Médica

RELATÓRIO INTEGRADO 2019 INOVAÇÃO, PESQUISA E EDUCAÇÃO



O Net Promoter Score (NPS) na 
área da educação do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz fechou o 
ano de 2019 em 57% – acima da 
média traçada, que era de 50%. As 
avaliações mostram que o progra-
ma dos cursos e o corpo docente 
foram essenciais neste resultado. 
Chamam a atenção também a ava-
liação bastante positiva por parte 
dos alunos do atendimento da 
biblioteca (92%) e da coordenação 
(entre 85% e 90%).

Confira outros destaques envolven-
do a área de Educação em 2019.

PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO E 
APOIO AO ALUNO

Por meio deste programa os 
alunos de graduação e do ensino 
técnico dão suporte a diversos se-
tores do Hospital, sendo a maioria 
em áreas assistenciais e algumas 
na área de gestão, dando apoio 
aos processos e fluxos dessas 
áreas, para profissionais e pacien-
tes do Hospital. Cada setor que 
“abriga” um aluno arca com 50% 
das mensalidades dele, em uma 
clara relação de reciprocidade. A 
primeira área a colocar em prática 
a novidade foi o Pronto Atendi-
mento. Lá, os alunos são desta-
cados para orientar os pacientes 
e os seus familiares, contribuindo 
positivamente para o Net Promo-
ter Score (NPS) da área. No centro 
cirúrgico, por sua vez, os alunos 
ajudam a preparar as salas onde 

os procedimentos cirúrgicos irão 
ocorrer. 

Ao final de 2019 havia um total de 
44 alunos distribuídos por nove 
setores do Hospital, e a expectati-
va é de que este número chegue a 
60 em 2020.

QUALIDADE

Alunos da Escola Técnica e da 
Faculdade têm participado da 
iniciativa Terças da Qualidade, que 
ocorre uma vez por mês em todas 
as unidades e tem como objetivo 
fazer uma avaliação dos seus pro-
cessos de Qualidade – o que resul-
ta, na prática, na verificação de um 
grande checklist. Esta iniciativa é 
especialmente apreciada pela Joint 
Commission International (JCI).
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LINHAS DE PESQUISA

Após discussões entre direção 
e coordenação (e que envolve-
ram todos os docentes tanto da 
faculdade quanto da escola) foram 
estabelecidas duas linhas de pes-
quisa para a faculdade a partir de 
seis temáticas discutidas e vota-
das: gestão em saúde e inovação 
em saúde. O estímulo ao desenvol-
vimento de projetos de pesquisa é 
parte da estratégia da Instituição 
quando o assunto é formação, e 
durante o ano de 2019 um total de 
19 alunos apresentou 11 trabalhos 
científicos em eventos dentro e 
fora da cidade de São Paulo.

Em um destes trabalhos, os alu-
nos traçaram o perfil epidemio-
lógico de saúde da comunidade 
acadêmica (ou seja, alunos e pro-
fessores) e suas famílias, entre-
vistando um total de 344 pesso-
as. Os resultados mostraram que 
em torno de 9% dos analisados 
possuíam alguma alteração em 
seu perfil, como hipertensão ou 
diabetes. Dado que a intenção do 
projeto era justamente sensibi-
lizar esses participantes à pro-
moção da saúde e prevenção de 
doenças crônicas, foram traçadas 
e empreendidas ações de orien-
tação para hábitos saudáveis 
de alimentação e de estímulo à 
atividade física.

CONCURSO DE INOVAÇÃO

Realizado em 2019, o concurso 
desafiou alunos a trazer soluções 
para questões que líderes de áreas 
diversas do Hospital apontaram 
como desafios. Dessa competi-
ção surgiram novidades como um 
aplicativo que permite geolocalizar 
um paciente – tanto para que ele 
consiga se localizar melhor quanto 
para que o hospital consiga locali-
zar o paciente.

EDUCAÇÃO CONECTADA E 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

A área de Educação a Distância 
da Instituição – ou Laboratório de 
Educação Conectada – se chama 
Innovativ (palavra que significa 
“inovar” em alemão). Com quase 
dez anos de experiência nesta 
área, a Instituição tem sido procu-
rada para oferecer consultoria no 
tema EaD e para desenvolver ob-
jetos de aprendizagem para o mer-
cado. Componentes de EaD estão 
sendo colocados de forma planeja-
da tanto nos cursos de graduação 
quanto nos de pós-graduação. Da 
mesma forma, a Instituição está 
se preparando para lançar alguns 
programas totalmente a distância, 
enquanto aguarda a publicação 
pelo Ministério da Educação do 
seu credenciamento como Institui-
ção de Ensino Superior EaD. 

PROADI-SUS

Somente durante o triênio 2018-
2020 um total de 30 mil profissio-
nais do SUS terão sido capacita-
dos em várias áreas – com foco na 
prevenção, na saúde básica e na 
atenção primária; mas também em 
pesquisa e tecnologia em saúde. 
O ano de 2019 sozinho registrou 
10.181 novos alunos. Considerando 
o tempo total de participação do 
Hospital no Proadi-SUS, haverá até 
o final de 2020 cerca de 60 mil 
profissionais do sistema público 
capacitados pela Instituição. Em 
2020, deverão ser implementa-
das ações de melhores práticas 
na atenção farmacêutica – ações 
que serão resultado das atividades 
educativas realizadas em 2019.

EDUCAÇÃO MÉDICA 
E CORPORATIVA

O ano de 2019 registrou um aumen-
to de 20% em programas de resi-
dência médica, de 100% no número 
de programas de pós-graduações 
na área do tipo lato sensu (cuja 
oferta se consolidou em 2020) e de 
30% no de eventos científicos. Além 
disso, foi feita a revisão e moderni-
zação de dez programas de educa-
ção corporativa.

Somente em 2019 um total de 10.181 
profissionais do SUS foram capacitados pelo 
Hospital em diversas áreas; com especial foco 
em prevenção, saúde básica, atenção primária 
e pesquisa e tecnologia em saúde 
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CENTRO DE INOVAÇÃO E 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Na esteira das comemorações dos 
seus 122 anos, o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz inaugurou em 25 
de setembro de 2019 o seu Cen-
tro de Inovação e Educação em 
Saúde. Fruto de investimentos 
de R$ 10 milhões em instalações 
físicas, infraestrutura, capacitação 
e contratação de pessoal, o Centro 
está localizado na Avenida Paulista 
(importante polo econômico do 
país) e ocupa uma área de 790 m².

Essa iniciativa faz parte do ciclo 
de investimentos do Planejamento 
Estratégico da Instituição no pilar 
Inovação, Pesquisa e Educação 
com o objetivo de incorporar no-
vos conceitos e práticas, fomentar 
o desenvolvimento de soluções 
e criar novos produtos – além de 
contribuir para a formação e o 
aperfeiçoamento profissional de 
toda a cadeia do setor da saúde.

O Centro conta com uma incuba-
dora e aceleradora de startups, o 
Laboratório de Ciência de Dados 
em Saúde e uma ampla estrutura 
para treinamento de profissionais 
da saúde por meio de plataformas 
inovadoras e tecnologia de ponta. 

Nele são elaborados estudos e 
modelagens de dados nas áreas 
de gestão de saúde populacional, 
pesquisa científica e gestão na 
área da saúde. A unidade foi con-
cebida para atender não apenas 
as demandas do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, mas também de 
entes públicos (como o Ministério 
da Saúde e secretarias estaduais e 
municipais de saúde) e atores de 
segmento privado – como hos-
pitais, seguradoras, operadoras 
de planos de saúde, laboratórios 
farmacêuticos e outras organiza-
ções. É intensa aqui a participa-

O Centro de Inovação e Educação 
em Saúde tem como um dos seus 
objetivos contribuir para a formação e 
o aperfeiçoamento profissional de toda 
a cadeia do setor da saúde 

Inovação
••••••••••••••••••••••••••
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ção dos times de pesquisa clínica 
e das equipes médicas do Hos-
pital, dado que a grande maioria 
dos projetos de inovação e saúde 
precisa contar com metodologias 
de validação que atendam a ques-
tões éticas e metodológicas. 

Os laboratórios de habilidades mé-
dicas e multidisciplinares do Centro 
também possibilitam a conexão de 
médicos, pesquisadores e equi-
pes assistenciais ao universo da 
inovação empreendedora – e são 
equipados com computadores com 
ampla capacidade de processa-
mento gráfico e óculos de realida-

de virtual, bem como com labo-
ratórios de simulação de terapia 
intensiva e emergências médicas 
(com monitores, equipamentos de 
diagnóstico por imagem “à beira 
leito” e manequins de simulação 
realística). Todo esse aparato é 
direcionado ao desenvolvimento de 
soluções educacionais, permitindo 
ao Centro de Inovação e Educação 
em Saúde que as ofereça aos alu-
nos e profissionais do Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz – assim como 
ao público das nossas ações educa-
cionais direcionadas ao mercado 
de treinamentos de habilidades e 
simulações imersivas e realísticas.
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O Centro de Inovação também 
alberga projetos de startups na 
área da saúde – selecionadas a 
partir da participação do Hospital 
no programa Startups Connected, 
da Câmara Brasil-Alemanha de 
Comércio e Indústria, e também 
por meio de processos internos 
de captação, seleção e mentoria. 
Em 2020, o Centro irá acelerar 
startups de saúde que já estejam 
desenvolvendo projetos no mer-
cado voltados ao setor. Depen-
dendo do estágio de cada projeto, 
as startups serão aceleradas no 
próprio Centro ou poderão receber 
investimentos para a alavancagem 
dos seus projetos. No momen-
to, os projetos em curso são um 
modelo para educação baseado 
em realidade virtual, uma nova 
maneira minimamente invasiva de 
obter diagnósticos de câncer, o 
desenvolvimento de sensores para 
detecção em tempo real de coloni-
zação por bactérias em superfícies 
e equipamentos hospitalares e, por 

último, um estudo sobre o uso da 
inteligência artificial para o apoio à 
tomada de decisões e a antecipa-
ção de desfechos clínicos.

O Hospital pretende ainda auxiliar 
as startups na captação de recur-
sos junto a instituições de fomen-
to à pesquisa e poderá investir 
recursos próprios a depender da 
fase de maturidade e da solução 
apresentada. Projetos baseados 
em inteligência artificial também 
serão abrigados no Laboratório de 
Ciências de Dados em Saúde, que 
já está trabalhando em soluções 
para as áreas de radiologia e segu-
rança do paciente. 

A Instituição tem como meta se 
tornar uma referência em data 
science e inteligência artificial no 
mercado da saúde e abrir outras 
frentes de atuação dentro da ino-
vação na área da saúde – como a 
inteligência de negócios aplicada a 
este setor.
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Transformação digital
••••••••••••••••••••••••••
Do ponto de vista do paciente, os maio-
res destaques de 2019 foram a chegada 
do check-in nas recepções e o lançamen-
to da segunda versão do aplicativo do 
Hospital, que permite ao usuário acessar 
as informações relacionadas às suas 
consultas e resultados de exames, por 
exemplo. Também foi lançado um portal 
exclusivamente dedicado à exposição 
da história clínica dos pacientes. Estas 
aplicações oferecem aos nossos usuá-
rios a propriedade de suas informações 
clínicas, que podem ser compartilhadas 
eletronicamente com o seu médico de 
família ou demais profissionais clínicos – 
permitindo, assim, a continuidade do seu 
cuidado de saúde.

Do ponto de vista da administração e 
gestão de informações clínicas, por sua 
vez, o grande destaque foi o projeto de 
interoperabilidade, que teve início entre 
julho e agosto de 2019. Interoperabilida-
de consiste na capacidade de diversos 
sistemas e instituições de trabalhar em 
conjunto, apesar das suas particulari-
dades, garantindo que todos interajam 
para trocar informações de maneira 
eficaz e eficiente. 

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz está na 
vanguarda do mercado da saúde privada 
brasileiro nesta área. Tanto é assim que 
as operadoras de planos de saúde que 
estão mais avançadas nesta área estão 
trabalhando juntamente com o Hospital 
na coordenação de linhas de cuidado, 
compartilhando informações que auxi-
liem no acompanhamento da saúde e 
bem-estar dos pacientes. As parcerias e 
boas relações com fornecedores, aliás, 
fundamentais ao processo, permitem ao 
Hospital ganhar capilaridade e entregar 
melhores resultados ao paciente. Além 
disso, a aderência à Lei Geral de Prote-
ção de Dados Pessoais (LGPD) – na qual 
o Hospital já vem trabalhando desde o 
final de 2018 – é uma premissa inegociá-
vel para a interoperabilidade.

Por último, outra novidade importante 
de 2019 dentro do assunto transforma-
ção digital foi a chegada à área opera-
cional de painéis interativos de gestão, 
que buscam implementar na Instituição 
a cultura data driven – que consiste, ba-
sicamente, no processo de transformar 
os dados em informações relevantes 
para subsidiar as tomadas de decisões.

A Instituição tem como meta se 
tornar uma referência em data 
science e inteligência artificial 
no mercado da saúde 
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No dia 22 de agosto, o Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz inaugurou 
o seu Centro Internacional de 
Pesquisa. Com 520 m² dentro da 
Unidade Paulista e comandado 
pelo cardiologista e pesquisador 
Dr. Álvaro Avezum, um dos espe-
cialistas mais renomados na área 
no mundo, o Centro Internacional 
de Pesquisa tem como propósito 
fomentar pesquisas de relevância 
para a saúde da população brasi-
leira e mundial. Isto inclui estudos 
mecanísticos, epidemiológicos, 
clínicos, de implementação do co-
nhecimento, de avaliação de tec-
nologias em saúde, de avaliação 
econômica e revisões sistemáticas. 

A equipe do Centro é composta 
por 40 profissionais – entre médi-
cos, enfermeiros, fisioterapeutas, 
cientistas de dados, especialistas 
em tecnologia da saúde, bioesta-
tísticos, economistas e analistas de 
sistemas; o que demonstra a sua 
característica multiprofissional. 

A Inauguração do Centro vem 

coroar uma trajetória consistente 
do Hospital em direção ao prota-
gonismo em geração e difusão de 
conhecimento. O ano de 2019 viu 
um gigantesco salto – de 48 em 
2018 para 81 – na quantidade de 
pesquisas publicadas em perió-
dicos relevantes. A expectativa é 
de que esta marca chegue a 100 
ao final de 2020. Além disso, um 
conceito-chave que permeia toda 
a atuação da Instituição nesta área 
é o de que todo Hospital que se 
envolve em pesquisa apresenta 
melhora na parte assistencial – 
efeito este que é ampliado quando 
o Hospital participa das pesquisas 
como protagonista.

As parcerias, por sua vez, vêm 
ficando cada vez mais sólidas 
e abrangem indústrias, empre-
sas, companhias farmacêuticas, 
fabricantes de equipamentos, 
agências de fomento e o próprio 
Ministério da Saúde. Um exemplo 
de pesquisa bastante internacio-
nalizada e de grandes dimensões 
na qual a Instituição está envolvi-

da é o PURE (Prospective Urban 
Rural Epidemiology). Maior estudo 
epidemológico do mundo, esta 
investigação é capitaneada pelo 
canadense McMaster Institute for 
Research on Aging. Um total de 
300 mil indivíduos entre 35 a 70 
anos de idade, de áreas urbanas e 
rurais de 18 países diferentes estão 
sendo analisados por 14 anos. No 
Brasil, a única instituição de saúde 
a cargo do projeto é justamen-
te o Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz. O objetivo da pesquisa é 
avaliar como ocorre o adoeci-
mento cardiovascular, oncológico, 
respiratório, renal e psicossocial, 
entre outros, em países de baixa, 
intermediária e alta renda. Até o 
momento, o estudo já contou com 
66 publicações em revistas cientí-
ficas de alto impacto, mostrando 
dados atuais sobre alimentação e 
mortalidade por doenças cardio-
vasculares – e revelando um maior 
impacto negativo de carboidratos 
na comparação com a gordura e 
os benefícios advindos do consu-
mo de legumes e verduras. 

No ano de 2019 o Hospital teve 
81 pesquisas publicadas em 
periódicos relevantes – contra 48 
em 2018. A expectativa é atingir a 
marca de 100 ao final de 2020

Pesquisa
••••••••••••••••••••••••••
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VERTENTES DE PESQUISA

As pesquisas que agora serão 
centralizadas no Centro Interna-
cional de Pesquisa não se encon-
tram restritas às áreas de ênfase 
do Hospital (Oncologia e Doenças 
Digestivas). Há estudos sendo de-
senvolvidos dentro de áreas como 
neurologia, cardiologia, nefrologia, 
hematologia e medicina de emer-
gência, por exemplo.

As duas grandes vertentes de 
pesquisa na Instituição hoje são 
a pesquisa clínica (que tem como 
função avaliar os resultados trazi-
dos por um medicamento ou o uso 
de alguma tecnologia, por exem-
plo) e a pesquisa mecanística – 
também conhecida como básica, e 
que busca desvendar os mecanis-
mos por trás tanto do adoecimen-
to quanto da cura; entendendo 
em detalhes como os tratamentos 
funcionam e gerando informações 
que acabarão servindo como alvo 
de novas pesquisas. 

O Hospital entende que faltam 
hoje pesquisas a respeito de como 
melhor implementar o conheci-
mento que já se tem. O abismo 
entre aquilo que a ciência já 
oferece e o que as pessoas fazem 
na prática é grande: de cada cinco 
pacientes que sofreram um infarto, 
um não utiliza nenhum tipo de re-
médio; e um a cada três vítimas de 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
agem da mesma forma. E é por 

isso que um dos grandes objetivos 
da área de pesquisa do Hospi-
tal é atuar no desenvolvimento 
de linhas de cuidado pensadas 
especialmente para os serviços 
públicos de saúde – o que reforça 
o pilar de Responsabilidade Social 
da Instituição.

Ainda falando da saúde pública, 
parceria firmada entre o Hospital 
e o Ministério da Saúde no âmbi-
to do Proadi-SUS irá desenvolver 
dois grandes projetos no triênio 
2018-2020: um sobre a redução 

de mortalidade cardiovascular no 
Brasil e o outro focado em saúde 
mental. O Centro conta ainda com 
a Unidade de Avaliação de Tecno-
logias em Saúde (ATS), cujo foco 
é também o Proadi-SUS e que 
atua para desenvolver estudos e 
relatórios na área de avaliação de 
tecnologias em saúde. Esta é, aliás, 
a principal parceria do Hospital 
com o programa na elaboração de 
diretrizes clínicas. E, desde 2009, 
quando a Instituição passou a inte-
grar o Proadi, mais de 100 diretri-
zes já foram elaboradas. 

79

RELATÓRIO INTEGRADO 2019 INOVAÇÃO, PESQUISA E EDUCAÇÃO





5
Escolhemos 
Cuidado e 
confiança

••••••••••••••••••••••••••



A qualidade da assistência e do 
cuidado no Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz é um dos mais im-
portantes atributos de consolida-
ção de sua marca. Nestes mais de 
122 anos acolhendo pacientes com 
os mais diversos perfis, sobretudo 
na média e alta complexidade, a 
Instituição tem trabalhado per-
manentemente na atualização e 
melhoria das suas práticas, tecno-
logias e ferramentas assistenciais, 
aliando a precisão para tratar à 
vocação para cuidar.

O cuidado proporcionado aos 
pacientes do Hospital é tão 
diferenciado que acabou sendo 
publicado como livro e dissemi-
nado como Modelo Assistencial 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz®. 
Na Instituição, o cuidado se baseia 
no relacionamento – Relationship 
Based Care (RBC) – e está organi-
zado em cinco pilares: Comunica-
ção; Gerenciamento; Educação do 
Paciente; Qualidade e Segurança; 
e Desenvolvimento Profissional e 
Pessoal. A governança da im-
plantação do modelo é feita pelo 
Grupo Modelo Assistencial (GMA), 
que difunde e monitora as suas 
práticas nas diferentes áreas.

O cuidado proporcionado aos pacientes da 
Instituição é tão diferenciado que acabou sendo 
publicado como livro e disseminado como Modelo 
Assistencial Hospital Alemão Oswaldo Cruz®

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ



O Planejamento Estratégico 
2016-2020 possui uma atenção 
integral à jornada do paciente e 
considera o histórico assistencial 
diferenciado do Hospital como 
um indutor de resultados. Prevê, 
ainda, que um modelo assistencial 
próprio, com protocolos, métodos 
e práticas baseados em referên-
cias nacionais e internacionais é 
responsável por garantir a efetivi-
dade dos tratamentos, a obtenção 
de desfechos ideais para cada 
paciente, a manutenção do víncu-
lo de confiança entre paciente e 
equipe assistencial e a eficiência 
em custos necessária à saúde 
contemporânea.

Durante 2019 o Modelo Assisten-
cial Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz® avançou com uma série 
de medidas, como a consolida-
ção do Conselho Consultivo de 
Pacientes e Familiares (que agora 
inclui também pacientes atendi-
dos na Unidade Vergueiro), do 
Núcleo de Desospitalização e o 
seguimento na implantação e no 
reforço da cultura organizacional 
na Unidade Vergueiro. 

Confira, a seguir, mais detalhes 
sobre os principais destaques da 
área ao longo de 2019.

Modelo Assistencial  
Hospital Alemão Oswaldo Cruz®
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NÚCLEO DE DESOSPITALIZAÇÃO

Por meio desta instância, planeja-
da em 2018 e efetivamente criada 
em 2019, a Diretoria-executiva 
Assistencial discute com um corpo 
multiprofissional todos os casos 
de pacientes que estão interna-
dos há mais de 15 dias. O objetivo 
principal do Núcleo de Desospita-
lização é fazer com que os pacien-
tes crônicos que ficaram muito 
tempo internados, mas já estão 
sob controle, possam deixar o am-
biente hospitalar e se reintegrar. O 
sucesso desta iniciativa tem sido 
tão grande (ver indicadores ao 
lado) que vem chamando, tam-
bém, a atenção de operadoras de 
planos de saúde.

Desospitalização  
em números

percentual de pacientes  
de longa permanência 
(30 dias ou mais)

15,1% para 12,9%

queda no número de pacientes 
internados há mais de 90 dias

de 10 para 6

percentual de desospitalizações 
ocorridas dentro do tempo padrão 

85,5%

tempo médio de liberação de leito 

4h44min

O que aprendi cuidando de você
••••••••••••••••••••••••••
Escrito de forma colaborativa e co-
ordenado pela Diretora-executiva 
Assistencial Fátima Silvana Furta-
do Gerolin durante todo o ano de 
2019, o livro O Que Aprendi Cui-
dando de Você foi lançado no dia 
4 de março de 2020 e tem como 
objetivo trazer ao leitor um pouco 

das ricas experiências e histórias 
inspiradoras da equipe assistencial 
do Hospital. Uma leitura, portanto, 
não apenas para profissionais da 
área da saúde ou aspirantes, mas 
para toda e qualquer pessoa que já 
cuidou de algum ente querido ou 
precisou ser cuidada.
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AVANÇOS NO PROJETO 
HOSPITAL SEM PAPEL

Em um ambiente em que os 
documentos são cada vez menos 
perecíveis, o ano de 2019 trouxe 
significativos avanços na digitali-
zação de processos do Hospital. 
As informações devem ser con-
fiáveis e a recuperação de dados 
dos pacientes precisa ocorrer 
on-line. Neste cenário, o processo 
de certificação digital do nosso 
corpo clínico e assistencial foi es-
sencial. Além de dar garantia ju-
rídica a documentos eletrônicos, 
a certificação digital ofereceu ga-
nhos em segurança para médicos 
e, aliada ao prontuário eletrônico, 
reduziu drasticamente custos 
com impressões – o que, por sua 
vez, trouxe ganhos em responsa-
bilidade ambiental. Antes dessas 
mudanças, eram comuns as ações 

manuais de extração de dados 
exibidos, por exemplo, nas máqui-
nas de anestesia para inseri-los 
(de forma também manual) no 
prontuário do paciente. Agora, 
os dados das máquinas migram 
diretamente para os prontuários, 
eliminando a chance de erro hu-
mano na transcrição.

ATENÇÃO ESPECIAL AO 
PACIENTE COM DIABETES

Pela primeira vez o Hospital 
atingiu a sua meta no indicador 
referente a episódios de hipoglice-
mia entre pacientes com diabetes 
do tipo 1 que estão internados. A 
Instituição conta com um grupo 
multiprofissional que atua na edu-
cação ao paciente com diabetes, 
tendo desde 2019 uma enfermeira 
especializada que vem se dedican-
do exclusivamente a esta tarefa.

VISITAS MULTIDISCIPLINARES 
AOS PACIENTES

Nesta iniciativa, a área assisten-
cial e outras equipes elegem um 
paciente por semana para realizar 
uma visita multidisciplinar. Metas 
e planos são traçados, e tanto o 
paciente quanto as suas famílias 
são incluídos no processo. 
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O cuidado diferenciado que o Hos-
pital Alemão Oswaldo Cruz oferece 
aos seus pacientes depende de 
uma profunda compreensão da 
jornada de cada indivíduo que faz 
uso dos serviços prestados pela Ins-
tituição. E parte importante dessa 
compreensão vem de recomenda-
ções dos pacientes e de seus fami-
liares, que por sua vez se baseiam 
na percepção que eles têm do valor 
gerado pelo cuidado oferecido pelo 
Hospital. Investindo neste diálogo, é 
possível planejar mudanças de pro-
cessos, implementar novas tecnolo-
gias e revisar modelos de atenção, 
sempre tendo em vista os protoco-
los e boas práticas do setor.

O ano de 2019 foi o segundo de 
funcionamento do Conselho Con-
sultivo de Pacientes e Familiares. 
Por meio desta iniciativa, pacien-
tes que já foram atendidos pelo 
Hospital e que permaneceram nele 
por algum tempo têm a chance de 
participar de séries de diálogos 
com lideranças da Instituição, con-
tribuindo com novas ideias que 
aperfeiçoam o Modelo Assistencial 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz®. 
Entre os assuntos abordados nes-
tas reuniões estão, por exemplo, 
as instalações, a assistência e o 
corpo clínico do Hospital. 

Um total de sete encontros foram 
realizados ao longo do ano com 
o segundo grupo a fazer parte do 
Conselho – grupo este que teve 
a oportunidade de conhecer os 
aprendizados e experiências dos 
primeiros conselheiros em uma 
cerimônia específica.

Também durante 2019 foi dada 
continuidade ao Núcleo de Expe-
riência do Paciente, subordinado 
à Diretoria-executiva Assistencial 
e que tem como função mapear e 
identificar pontos de contato com 
a população atendida e identificar 
oportunidades de melhoria.

Experiência  
do paciente
••••••••••••••••••••••••••

Muitas das melhorias na 
assistência aos pacientes 
do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz vêm de sugestões 
colhidas nas reuniões entre 
lideranças da Instituição e 
o Conselho Consultivo de 
Pacientes e Familiares
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IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO  
NATIONAL EARLY WARNING SCORING (OU NEWS) 

Uma escala de alerta que tem 
como principal finalidade iden-
tificar precocemente sinais de 
deterioração clínica do paciente 
com base em um sistema de atri-
buição de pontos aos sinais vitais, 
o NEWS passou a ser usado por 
enfermeiros para detectar mais 
rapidamente os casos que necessi-
tam do chamado código amarelo, 

ou seja, assistência médica imedia-
ta. O protocolo será paulatinamen-
te adotado em toda a Instituição, 
pois vai totalmente ao encontro de 
um dos pilares do Modelo Assis-
tencial Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz®: ter sempre em mente a 
complexidade, atribuindo os me-
lhores recursos aos pacientes que 
deles precisam.

Encontro do Conselho Consultivo de Pacientes e Familiares

Entre as melhorias realizadas 
na assistência a partir de suges-
tões e apontamentos vindos do 
núcleo, do Conselho Consultivo 
de Pacientes e Familiares e do 
mapeamento de boas práticas em 
instituições internacionais e de 
referência estão:

87

RELATÓRIO INTEGRADO 2019 CUIDADO E CONFIANÇA



PROJETO DE  
AUTOMAÇÃO LOGÍSTICA

O projeto envolvendo Almoxa-
rifado, Farmácia, Unidades de 
Internação, Pronto Atendimento 
e UTI, entre outras áreas, recebeu 
R$ 10,5 milhões em investimentos 
desde 2016. A iniciativa permitirá 
a total rastreabilidade dos medi-
camentos utilizados nos processos 
assistenciais por meio de dispen-
sários eletrônicos, da robotização 
do almoxarifado e da implantação 
de ferramentas que permitem o 
gerenciamento eletrônico da ori-
gem e do destino de cada droga. 
O projeto de automação logística 
levou mais agilidade ao atendi-
mento aos pacientes internados, o 
que evitou deslocamentos – com 
os consequentes benefícios assis-
tenciais, operacionais, financeiros 
e em satisfação do paciente. Em 
2019, por sua vez, iniciou a implan-
tação de um sistema que fará a 
automação começar já na chegada 
dos produtos ao Hospital, com as 

mercadorias sendo colocadas em 
uma esteira que as direcionam do 
Recebimento ao Almoxarifado e 
Farmácia Central  - e com os medi-
camentos já fora das embalagens 
de papelão, de forma a reforçar as 
rotinas de segurança do Hospital. 
Os pacotes já identificados vão 
para o espaço de armazenamen-
to, enquanto aqueles ainda não 
etiquetados passam por este pro-
cesso no setor a que pertencem, 
sendo então levados pela esteira 
ao setor de armazenamento. A 
etapa final deste processo – e que 
deverá ocorrer apenas em 2020 
– será a entrada em operação de 
um robô desta área de armazena-
mento, e que consiste em um cofre 
com braços em formato de pinças 
capazes de “manusear” os medica-
mentos. Nenhum hospital no Brasil 
conta hoje com este nível de tec-
nologia no seu abastecimento, e a 
eficiência operacional é significati-
vamente maior quando farmácia e 
suprimentos estão fisicamente na 
mesma área. 

BEIRA-LEITO 

A automação na estocagem e dis-
tribuição de medicamentos dentro 
do Hospital está intimamente liga-
da com ao processo Beira-Leito. 
Em 2018, a Instituição fez uma 
mudança nos seus processos de 
administração de medicamentos 
de pacientes internados. Com o 
auxílio de uma tecnologia que per-
mite o gerenciamento em tempo 
real dos pacientes, a administração 
e a checagem de medicamentos 
passaram a ser feitas de maneira 
digital – o que traz maior rastre-
abilidade e segurança aos pro-
cessos. Já presente nas áreas de 
internação e na UTI desde 2018, o 
Beira-Leito foi implantado em 2019 
também no Pronto Atendimento.
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EFICIÊNCIA TAMBÉM  
NOS ESTOQUES

Como resultado tanto do já men-
cionado novo esquema de logística 
e automação quanto das ações 
de custo-minimização, o Hospital 
pôde reduzir os seus estoques de 
medicamentos, materiais e insu-
mos em geral de forma bastante 
significativa. Somente entre 2018 e 
2020 o investimento sob a forma 
de estoque no almoxarifado da Uni-
dade Paulista foi reduzido de R$ 8 

milhões para R$ 4 milhões de reais 
– sendo que o saldo total de esto-
que da Instituição foi de R$ 24,2 
milhões em 2019. Além disso, o 
estoque é administrado com o au-
xílio de tecnologias de inteligência 
artificial que fazem um planejamen-
to do tipo vendor managed inven-
tory (ou VMI). Neste sistema, são os 
próprios fornecedores do Hospital 
que tomam conta da programa-
ção do estoque. Eles têm acesso 
em tempo real a tudo o que está 
sendo gasto e sugerem as próximas 

entregas, que são então aprovadas 
ou não. Como não poderia deixar 
de ser, isto pressupõe uma parceria 
bastante estreita com os fornece-
dores, que precisam ser entendidos 
como parceiros que vêm para con-
tribuir com a operação e potencia-
lizar os resultados da Instituição. O 
Hospital inclusive foi reconhecido 
como tendo a melhor performance 
no uso desta ferramenta (a GT-
PLAN Supply Chain Healthcare) 
dentro do setor hospitalar em todo 
o território nacional.

Pesquisa de satisfação
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-43, 102-44

Com a preocupação de estar sempre a par 
das impressões que os seus pacientes têm 
dos processos assistenciais, o Hospital aplica 
periodicamente pesquisas de satisfação baseadas 
no método Net Promoter Score (NPS). Com o 
NPS é possível não só verificar a proporção de 
clientes que recomendaria a Instituição a amigos 
e conhecidos, mas também identificar e classificar 

os pacientes em promotores, neutros e detratores. 
Os respondentes avaliam a Instituição e os seus 
serviços com notas de zero a 10. Durante 2019, 
foi feita a coleta destes dados por meio do envio 
(após os pacientes saírem do Hospital) de e-mails 
contendo questionários customizados. O resultado 
da avaliação foi um NPS de 73%, dentro da meta 
estabelecida pela Instituição.
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Gente & Gestão
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-8, 103-2, 103-3 | 401

A área de Gente & Gestão realizou 
em 2019 duas pesquisas impor-
tantes: a Great Place To Work 
(GPTW), que classifica anualmen-
te as melhores empresas para se 
trabalhar no Brasil, e a Pesquisa de 
Clima – Valor Carreira. Ambos os 
levantamentos trouxeram ao Hos-
pital informações centrais que im-
pactam diretamente os resultados 
financeiros, mostram de que forma 
a liderança é exercida dentro da 
Instituição e como andam tanto a 
motivação das equipes quanto a 
integração entre os colaboradores 
e os objetivos da Organização.

Um total de 433 colaboradores 
dentre 1.000 convidados (ou seja, 
houve 43,3% de participação) 
responderam à pesquisa GPTW. O 
maior destaque do Hospital nesta 
edição do levantamento foi uma 
melhoria na satisfação do cliente 
interno e nas dinâmicas de funcio-
namento do setor de recursos hu-
manos. A pesquisa GPTW trabalha 

com a ideia de que a satisfação e 
o comprometimento dos colabora-
dores no ambiente de trabalho se 
baseia em cinco pilares principais 
– credibilidade, respeito, imparcia-
lidade, orgulho e pertencimento 
e, por último, camaradagem. Em 
quesitos como orgulho e perten-
cimento, por exemplo, o Hospital 
pontuou acima de 80. De qualquer 
forma, a Diretoria-executiva de 
Gente & Gestão criou um plano de 
ação robusto para atacar pontos 
passíveis de melhoria. Foram for-
mados grupos focais de colabora-
dores dispostos a contribuir para a 
mudança das diversas unidades e 
áreas do Hospital. Cada um destes 
grupos ficou responsável pelo de-
senvolvimento de ações voltadas a 
cada um dos cinco pilares da pes-
quisa GPTW e também por fazer o 
acompanhamento do andamento 
destas ações. E tudo é monitorado 
de perto pelas diretorias-executi-
vas: para cada pilar da pesquisa, 
um diretor atua como sponsor.

Como parte da sua preparação 
para o futuro, o Hospital 
consolidou em 2019 a 
transformação da sua gestão de 
vertical para matricial
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Outro achado importante deste 
levantamento foi o fato de que as 
pessoas que receberam feedback 
três ou mais vezes são as mais 
satisfeitas dentre os colaborado-
res do Hospital. Isso acabou por 
validar a política da Diretoria-
-executiva de Gente & Gestão de 
aprimorar a cultura de feedback na 
Instituição, de forma que o cola-
borador saiba o que é esperado 
dele e quais são as expectativas 
em jogo – e, em consequência, se 
engaje e se mobilize ainda mais.

Na Pesquisa de Clima – Valor 
Carreira, por sua vez, houve 65% 
de participação (com 700 colabo-
radores convidados e 420 respon-
dentes). 

Por último, cabe ressaltar também 
que em 2019 foi criada uma identi-
dade visual para as ações de Clima 
na Instituição, reforçando a impor-
tância da participação dos colabo-
radores nas diversas pesquisas. 

2019 foi um ano de criação de 
postos de trabalho na Instituição: 
entre janeiro e dezembro, o 
número de colaboradores 
cresceu em 5,57%

Integração de novos colaboradores
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Durante o ano de 2019 foi feita a 
preparação completa da avalia-
ção de desempenho a ser realiza-
da em 2020 – e que será do tipo 
360 para os gestores e 180 para 
os demais colaboradores. Além 
disso, a Diretoria-executiva de 
Gente & Gestão empregou a me-
todologia Quantum (desenvolvi-
da pela neurocientista e psicote-
rapeuta clínica brasileira Claudia 
Riecken) para avaliar os perfis de 
80 colaboradores em posições 
de liderança, de forma a ofere-
cer a eles em 2020 um feedback 
completo a respeito das suas 
potencialidades e das formas 
mais adequadas de preparação 
tanto para as suas funções atuais 
quanto para as futuras. 

UM ANO DE CRESCIMENTO

2019 foi um ano de criação de 
postos de trabalho na Instituição: 
entre janeiro e dezembro, o nú-
mero de funcionários CLT cresceu 
em 5,57%, o que é especialmente 
positivo quando se considera que 
durante 2018 o Hospital teve re-
dução de quadro. Foram criados 
também mais postos de trabalho 
indiretos, para terceirizados. Nos 
seus processos seletivos, o Hos-
pital procura realizar o preenchi-
mento de vagas primeiramente 
via recrutamento interno. Quando 
isso não ocorre, profissionais de 
mercado que tenham as compe-
tências exigidas e aderência aos 
valores do Hospital são recruta-
dos para a vaga.

Para garantir esse fundamental 
alinhamento do quadro funcional 
à cultura da Instituição, diversos 
projetos são conduzidos – e isso 
inclui o mapeamento de pontos 
de melhoria e o entendimento de 
como anda o ambiente interno. 

Com relação aos terceiros atuan-
tes na Instituição, as áreas res-
ponsáveis fazem a gestão de seus 
parceiros com o apoio da Direto-
ria de Suprimentos na gestão dos 
contratos. O acompanhamento 
da performance desses profissio-
nais é feito por suas respectivas 
instituições, sob supervisão do 
gestor do contrato (área toma-
dora dos serviços). Quando há 
interesse em internalização de um 
profissional (e permissão contra-
tual), o gestor da área sinaliza a 
área de Gente & Gestão para fins 
de possíveis oportunidades de 
efetivação.

O Net Promoter 
Score (NPS)  
da Instituição na 
visão dos seus 
colaboradores 
ficou em 69%  
em 2019

Aprendizagem 
virtual para o 
corpo clínico
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-43, 102-44

Para o corpo clínico aberto, tanto 
os treinamentos institucionais 
quanto aqueles essenciais à 
sua atuação do ponto de vista 
de segurança do paciente são 
oferecidos em um ambiente 
virtual de aprendizagem. 
Há também treinamentos 
presenciais com metodologia 
de simulação realística.
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GESTÃO

Como parte do processo de ex-
pansão pelo qual a Instituição vem 
passando, a gestão vem sendo 
reestruturada de forma a passar de 
uma hierarquia mais vertical para 
uma estrutura matricial.

Parte da preparação do Hospi-
tal Alemão Oswaldo Cruz para o 
futuro, essa estrutura significa na 
prática que o tema melhores prá-
ticas médicas, por exemplo, seja 
abordado conjuntamente pela 
Diretoria-executiva Médica e pela 
Diretoria-executiva de Operações, 
com cada diretor se atendo à sua 
área de conhecimento, mas em 
constante diálogo. Em outras pa-
lavras, para cada ação existe uma 
vertente técnica e outra de negó-
cios, e a gestão matricial permite 
que essas duas frentes sejam 

atacadas sempre conjuntamente 
– com decisões sendo tomadas 
de forma mais rápida por gesto-
res dotados de mais autonomia e 
mais responsabilidade.

Ao longo de 2019 os então 
Superintendentes passaram por 
treinamentos intensivos, dez ses-
sões de coaching individual e seis 
sessões de team building como 
preparação para atuar nesta nova 
estrutura de gestão matricial e 
também para comunicar esta mu-
dança ao restante da Instituição.

Consolidada essa reestruturação 
nas carreiras do primeiro escalão, 
o próximo passo – que deverá ser 
executado durante 2020 – é rees-
truturar as carreiras de todos os 
outros colaboradores do Hospital. 

Integração de novos colaboradores
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COLABORADORES CONTRATADOS EM 2019, POR FAIXA ETÁRIA

FAIXA ETÁRIA
2017 2018 2019

Nº TAXA Nº TAXA Nº TAXA

< 30 anos 405 0,14 214 0,08 339 0,11

De 30 a 50 anos 527 0,18 151 0,06 396 0,13

> 50 anos 7 0,00 5 0,00 10 0,00

TOTAL 939 0,32 370 0,14 745 0,25

COLABORADORES CONTRATADOS EM 2019, POR GÊNERO

GÊNERO
2017 2018 2019

Nº TAXA Nº TAXA Nº TAXA

Homens 305 0,10 115 0,04 268 0,09

Mulheres 634 0,22 255 0,09 477 0,16

TOTAL 939 0,32 370 0,14 745 0,25

NÚMERO DE COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO E GÊNERO*

TIPO DE CONTRATO
2017 2018 2019

HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL

Tempo determinado 14 48 62 10 34 44 8 26 34

Tempo indeterminado 1.017 1.857 2.874 915 1.771 2.686 1.035 1.942 2.977

TOTAL 1.031 1.905 2.936 925 1.805 2.730 1.043 1.968 3.011

NÚMERO DE COLABORADORES POR TIPO DE EMPREGO*

TIPO DE EMPREGO
2017 2018 2019

HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL HOMENS MULHERES TOTAL

Jornada integral 482 930 1.412 609 1.146 1.755 660 1.267 1.927

Jornada parcial  
(meio período) 549 975 1.524 316 659 975 383 701 1.084

TOTAL 1.031 1.905 2.936 925 1.805 2.730 1.043 1.968 3.011

* Valores desconsiderando os membros do Conselho; todas as unidades da empresa estão localizadas na Região Sudeste.

* Valores desconsiderando os membros do Conselho.

Colaboradores: nosso perfil
GRI 102-8, 401-1
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COLABORADORES POR FAIXA ETÁRIA

FAIXA ETÁRIA 2017 2018 2019

< 30 anos 694 592 645

De 30 a 50 anos 1.962 1.922 2.061

> 50 anos 280 216 305

TOTAL 2.936 2.730 3.011

COLABORADORES QUE DEIXARAM A EMPRESA EM 2019, POR FAIXA ETÁRIA

FAIXA ETÁRIA
2017 2018 2019

Nº TAXA Nº TAXA Nº TAXA

< 30 anos 208 0,07 204 0,07 202 0,07

De 30 a 50 anos 277 0,09 296 0,11 278 0,09

> 50 anos 26 0,01 66 0,02 36 0,01

TOTAL 511 0,17 566 0,21 516 0,17

COLABORADORES QUE DEIXARAM A EMPRESA EM 2019, POR GÊNERO

GÊNERO
2017 2018 2019

Nº TAXA Nº TAXA Nº TAXA

Homens 169 0,06 217 0,08 169 0,06

Mulheres 342 0,12 349 0,13 347 0,12

TOTAL 511 0,17 566 0,21 516 0,19

INDIVÍDUOS DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA

ÓRGÃO DE GOVERNANÇA 2017 2018 2019

Conselho de Administração  16 15  15

Estes números não incluem os médicos do corpo clínico cadastrado ativo, que atendem a Instituição como Pessoas Jurídicas (PJ).
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COLABORADORES QUE RECEBEM ANÁLISES DE DESEMPENHO POR CATEGORIA FUNCIONAL (%)
GRI 404-3

CATEGORIA FUNCIONAL 2018 2019*

Diretoria 100 63

Gerência 100 84,85

Chefia/coordenação 100 137

Técnica/supervisão 90 82

Administrativo 96 163

Operacional 100 48

Trainees 100 4

TOTAL 98 79

COLABORADORES POR CATEGORIA FUNCIONAL **

CATEGORIA FUNCIONAL 2017 2018 2019

Diretoria 6 5 8

Gerência 35 29 33

Chefia/coordenação 92 87 93

Técnica/supervisão 22 25 23

Técnico 778 770 795

Administrativo 587 519 515

Operacional 1.335 1.233 1.480

Trainees 19 18 23

Aprendizes 40 36 33

Estagiários 22 8 8

TOTAL 2.936 2.730 3.011

*A avaliação de desempenho foi aplicada em maio de 2019, e o número total de funcionários é referente a dezembro 2019; desta 
forma, não foram contabilizados os colaboradores contratados após maio de 2019. São elegíveis à avaliação de desempenho 
os empregados que estão há pelo menos seis meses na Instituição e os que não estão afastados há mais de seis meses.

** Médicos Pessoa Jurídica (PJ) e empresas terceirizadas não estão considerados no total de 
pessoas reportado. Valores desconsiderando os membros do Conselho.
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RECRUTAMENTO E INTEGRAÇÃO

A estrutura e os processos de aco-
lhimento aos novos colaboradores 
sofreram mudanças significativas 
em 2019. Feita anteriormente de 
maneira expositiva em sala de 
aula, a chamada integração passou 
a ser feita por meio de um pro-
cesso gamificado. Por meio de um 
jogo de tabuleiro, os novos colabo-
radores entram em contato com os 
cinco pilares da integração: cultura 
da organização, a parte institucio-
nal, segurança (tanto do trabalho 
quanto do paciente e da informa-
ção), benefícios e comportamento. 
Esta etapa dura seis horas, e os 
novos funcionários são divididos 
em grupos dentro dos quais eles 
precisam interagir entre si para 
conseguir cumprir os objetivos do 
jogo. Além disso, graças à gami-
ficação, a Diretoria-executiva de 
Gente & Gestão conseguiu reduzir 
a duração da integração como um 
todo de três dias para dois. 

A gamificação é uma estratégia de 
treinamento que vem sendo muito 
utilizada por empresas, especial-
mente para fins de disseminação 
da cultura da organização. A Dire-
toria-executiva de Gente & Gestão 
está empregando o Net Promoter 
Score (NPS) para avaliar esta es-
tratégia de treinamento junto aos 
novos colaboradores, e o índice de 
satisfação com ela chega a 93%.

EDUCAÇÃO CORPORATIVA 
GRI 103-2, 103-3, 404-1

O compromisso da Instituição 
com a formação de pessoas está 
alinhado à sua estratégia por meio 
do pilar Desenvolvimento Huma-
no. Este compromisso se traduz 
em investimento no bem-estar, na 
capacitação e no aprimoramento 
técnico das pessoas, fomentando 
o protagonismo para a mudança 
e uma cultura mais colaborativa. 
Os indicadores relativos à área de 
educação corporativa são Horas-
-Homem Treinamento, Adesão de 
Colaboradores aos Treinamentos, 
Net Promoter Score (NPS) dos 
Treinamentos e Efetividades dos 
Treinamentos Comportamentais.

Durante o ano de 2019 foram des-
taque os seguintes programas: 

 • Programa Embaixador HAOC de 
Excelência no Atendimento  
Teve como objetivo principal 
capacitar as equipes da linha 
de frente do atendimento ao 
cliente (como recepcionistas, 
atendimento integrado, 
equipe de telefonia e call 
center, concierge e assistentes 
administrativos das áreas 
ambulatoriais, por exemplo) 
nas melhores práticas 
para um atendimento e 
experiência de excelência.

 • Programas de desenvolvimento 
de equipe  
Realizados junto aos times do 
Serviço de Higiene Hospitalar, 
Nutrição (nutricionistas e 
copeiros) e Enfermagem 
da Unidade Vergueiro com 
o objetivo de melhorar o 
trabalho em equipe e o 
desenvolvimento pessoal e 
profissional dos colaboradores, 
contribuindo para um melhor 
atendimento ao cliente.

 • Programa de desenvolvimento 
das lideranças  
As já mencionadas ações de 
treinamento voltadas aos 
Diretores-executivos e que 
contaram com o apoio de 
consultorias especializadas.

 • Revisão do treinamento 
institucional de integração  
de novos colaboradores  
Utilizando a metodologia de 
gamificação, o treinamento 
de Integração passou a contar 
com cinco tabuleiros por meio 
dos quais os colaboradores 
recém-contratados têm acesso 
às principais informações da 
Instituição necessárias ao início 
da sua atuação, de maneira 
lúdica e descontraída. Com 
esta nova proposta, o Hospital 
melhorou a satisfação dos novos 
colaboradores na comparação 
com a metodologia anterior.

A integração de novos 
colaboradores ao Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz passou a ser feita 
de forma gamificada
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MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO DE COLABORADORES POR GÊNERO GRI 404-1

GÊNERO 2018 2019

Homens 3,61 3,54 

Mulheres 4,07 3,75 

TOTAL 3,91 3,68 

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO DE COLABORADORES POR CATEGORIA FUNCIONAL GRI 404-1

CATEGORIA 2017 2018 2019

Administrativo 2,74 3,93 3,26 

Assistencial 8,12 4,04 3,77 

Atendimento 2,70 1,94 3,83 

Operacional 1,00 3,38 2,85 

Líderes 11,04 5,66 6,06 

TOTAL 5,52 3,91 3,68 

Gamificação da integração 
de novos colaboradores
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SAÚDE INTEGRAL

Programa de saúde corporativa do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o 
Saúde Integral cuida hoje de cerca 
de 7 mil vidas, entre colaboradores 
e os seus dependentes. Durante 
o ano de 2019, o benefício-saúde 
dos colaboradores, que é geren-
ciado pelo programa, passou por 
um redesenho completo de plano 
e de rede, passando a ser ainda 
mais focado no modelo no qual 
o Hospital tanto acredita hoje – e 
que é baseado no cuidado integral 
centrado no paciente e realizado 
pelo médico de família e os demais 
profissionais de atenção primária 
à saúde. 

Naturalmente, foram priorizadas 
na rede de atendimento as unida-
des do Hospital; enquanto espe-
cialidades que não fazem parte do 
core da Instituição foram con-

templadas por meio de parcerias 
com instituições como o Hospital 
e Maternidade Santa Joana (para 
as gestantes) e os hospitais Santa 
Catarina, Edmundo Vasconcelos 
e Sabará (para a pediatria). Além 
disso, o acordo firmado com o 
Hospital e Maternidade Santa 
Joana engloba também o atendi-
mento às gestantes de alto risco 
inscritas no Projeto Gerar. O referi-
do hospital possui um setor intei-
ramente dedicado a estes casos, o 
que permite que colaboradoras e 
dependentes nesta situação sejam 
acompanhadas mais de perto e de 
forma mais adequada. 

12.380 atendimentos médicos 
foram realizados no âmbito do 
Saúde Integral em 2019, sendo 
que 3.218 deles ocorreram com 
dependentes maiores de 14 anos 
(os atendimentos pediátricos não 
são feitos nas unidades).
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CARTEIRA DE BENEFÍCIOS 
GRI 401-2

O Hospital oferece uma série de 
benefícios aos seus colabora-
dores, como assistência médica, 
previdência privada com direito a 
fundo de aposentadoria, seguro 
de vida, cobertura para incapaci-
dade ou invalidez, auxílio-educa-
ção na Escola Técnica e Faculdade 
(somente para colaboradores em 
regime CLT com mais de 18 meses 
na Instituição), auxílio-educação e 
auxílio-creche (para colaborado-
res com filhos de zero a 6 anos), 
vale-alimentação, vale-transporte 
e restaurante próprio. 

Aprendizes e estagiários têm di-
reito aos mesmos benefícios, com 
exceção da assistência médica 
e da previdência privada. Já os 
temporários contratados por meio 
de empresas terceirizadas contam 
com o acesso ao restaurante, se-
guro de vida e vale-transporte. 

Um total de 12.380 atendimentos médicos 
ocorreram em 2019 no âmbito do Saúde Integral, 
que cuida hoje de cerca de 7 mil vidas (entre 
colaboradores e seus dependentes)

O atendimento aos familiares 
dos colaboradores foi ampliado 
durante o ano passado: eles agora 
têm acesso a serviços como os de 
nutricionista, psicologia e reabili-
tação física. 

Outra novidade importante de 
2019 no Saúde Integral foi o lan-
çamento de uma linha especial de 
cuidado com pacientes com dia-
betes, especialmente aqueles que 
sofrem de diabetes tipo 1 – e há 63 
beneficiários nesta condição, entre 
colaboradores e seus dependen-
tes. Este serviço engloba consul-
tas médicas, avaliação nutricional, 
acompanhamento pessoal pela 
equipe de enfermagem e também 
por telefone. Uma parceria entre 
o Hospital e a empresa farmacêu-
tica Abbott Laboratories tornou 
possível a disponibilização aos 
pacientes de dez sofisticados 
dispositivos eletrônicos que fazem 
inteiramente sozinhos um melhor 
monitoramento dos níveis de açú-
car no sangue.

Outra novidade importante do ano 
de 2019 foi o programa Viva mais 
Leve. Os colaboradores que se 
inscreveram na iniciativa passaram 
por uma avaliação física e nutricio-
nal completa, com direito a teste 

de bioimpedância. Estabelecidas 
as estratégias para perseguir uma 
vida mais saudável e uma melhor 
forma física, o colaborador é ava-
liado novamente depois de 45 dias 
e, mais tarde, em três meses. Este 
projeto será realizado novamente 
em 2020, atendendo um total de 
50 pessoas, em três edições.

Também foi adicionada ao Saúde 
Integral a iniciativa Eu em Equilí-
brio, um serviço de coaching para 
lidar com o estresse. Ainda nesta 
seara, houve a incorporação de 
práticas de medicina integrativa 
(como aromaterapia, cromotera-
pia, florais e mandalas) às ações 
médicas de praxe.

Outra frente em que o Hospital 
tem investido dentro do Saúde 
Integral – e que tem como objetivo 
atacar a maior causa de afasta-
mento entre os colaboradores, 
as doenças osteomusculares – é 
a ergonomia. A Instituição conta 
hoje com uma fisioterapeuta cuja 
função é ajudar na prevenção a 
doenças laborais, e que pode ir até 
os postos de trabalho dos colabo-
radores para verificar se a altura 
da cadeira ou a distância entre 
olhos e tela do computador estão 
corretas, por exemplo.
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Saúde mental  
em destaque
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-43, 102-44

As doenças chamadas psicosso-
ciais são a segunda maior causa 
de afastamento em instituições 
de saúde, perdendo apenas para 
aquelas do tipo osteomusculares – 
que, no entanto, em muitos casos 
podem estar intimamente ligadas 
a problemas de saúde mental. E 
foi por este motivo que o Hospi-
tal decidiu criar dentro do Saúde 
Integral um programa específico 
para atacar o problema, que cresce 
cada vez mais no mundo. Com 
lançamento em outubro de 2019, 
o programa realizou em novembro 
do mesmo ano uma campanha de 
sensibilização quanto ao tema. Em 
seguida, foi iniciada uma pesquisa 

cujo objetivo é fornecer um diag-
nóstico da Instituição do ponto de 
vista da saúde mental.

Essa iniciativa em prol da saúde 
mental envolveu também uma 
ação de capacitação técnica 
direcionada aos funcionários que 
fazem parte do Saúde Integral. 
O treinamento, que durou dez 
horas no total, foi ministrado pelo 
Dr. Wagner Gattaz, professor do 
Instituto de Psiquiatria da Univer-
sidade de São Paulo e referência 
no assunto. O objetivo é que estes 
profissionais consigam identifi-
car sinais clínicos de problemas 
mentais mais rapidamente, enca-

minhando os colaboradores que 
estão padecendo destes males 
para especialistas. E, juntamente 
com o diagnóstico e o atendimen-
to serão feitas também, sempre 
que necessário reflexões a respei-
to do que pode ser mudado no 
ambiente de trabalho das pessoas 
que estão sendo acometidas por 
problemas mentais. 

Para os casos mais graves e não 
relacionados diretamente a pro-
blemas no trabalho, está previsto 
atendimento psiquiátrico por 
parte de médicos que atuarão em 
conjunto com psicólogos e médi-
cos de família e do trabalho. 

RELATÓRIO INTEGRADO 2019 CUIDADO E CONFIANÇA



SEGURANÇA DO TRABALHO

O ano de 2019 contou com 
uma série de ações em prol da 
segurança do trabalho no Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz. São elas:

 • Realização da 2ª Semana de 
Segurança, evento no qual a 
segurança é abordada em todos 
os aspectos: segurança do cola-
borador, segurança do paciente, 
segurança patrimonial e segu-
rança da informação. Realizada 
entre 4 e 8 de novembro, esta 
edição da 2ª Semana de Se-
gurança reuniu diversas ações 
como palestras, games, gincanas 
e intervenções setoriais, forta-
lecendo a prática e a cultura de 
segurança no Hospital;

 • Prevenção de combate a 
incêndios, que em 2019 contou 
com novas estratégias de 
trabalho. A equipe interna de 
bombeiros aumentou em 26% 
o número de brigadistas na 
comparação com 2018. A este 
trabalho também se somou 
a ampliação dos simulados 
de prevenção e combate 
a incêndio setoriais - onde 
um grupo multidisciplinar 
reestruturou o simulado de 
abandono de áreas críticas;

 • Inspeção de Segurança e Aci-
dente de Trabalho, que, em 2019, 
passou a ser feita por meio de 
uma nova metodologia que pos-

sibilita uma melhor atuação dos 
gestores nas ações corretivas. A 
classificação de conformidade 
foi desmembrada de acordo com 
diferentes espaços (as torres A, 
B, C, D e o Edifício 24) e ativida-
des (Assistencial, Manutenção, 
Nutrição e Administrativo). Os 
resultados da inspeção e o per-
centual de conformidade foram 
disponibilizados via intranet para 
consulta, e os gestores puderam 
identificar mais facilmente o ce-
nário das suas áreas de respon-
sabilidade. A Instituição como 
um todo atingiu o percentual de 
64% de conformidade, sendo 
que o maior ganho foi uma que-
da de 26% no número absoluto 
de acidentes típicos;

 • Realização pela primeira vez da 
Semana do Colaborador, com 
o tema: Movidos pelo Respeito. 
Entre dos dias 27 e 31 de maio, 
as áreas de Saúde Ocupacional, 
Segurança do Trabalho e Meio 
Ambiente, se uniram nesta inicia-
tiva que contou com a participa-
ção de aproximadamente 1.000 
colaboradores. Houve palestras 
com temas voltados para susten-
tabilidade, diversidade, combate 
ao incêndio, inclusão e saúde. 

Ações voltadas para a qualidade  
de vida foram realizadas na área 
de lazer e no bosque, como 
Yoga, Tai Chi, Ginástica Laboral e 
outras modalidades de atividade 
física. Na cerimonia de premia-
ção houve a entrega do troféu 
Bem-Estar para as categorias 
colaborador bem-estar e supera-
ção, de uma placa homenagean-
do uma supervisora considerada 
a mais parceira da segurança do 
trabalho e o gestor mais parceiro 
do meio ambiente em 2019. Os 
alunos da oficina de canto e coral 
se apresentaram e tivemos a 
participação especial do coral do 
colégio alemão Benjamin Cons-
tant. Além disso, foi realizada nas 
unidades Paulista, Campo Belo e 
Mooca uma ação de homenagem 
aos colaboradores mais longe-
vos por seu comprometimento 
e dedicação à Instituição, com o 
plantio de mudas e placas com 
seus respectivos nomes;

 • Encerrando a Semana do colabo-
rador, foi realizada a 2ª Caminha-
da Bem-Estar na Avenida Paulista, 
com a participação de colabora-
dores e seus familiares, e ao térmi-
no houve a distribuição de mudas 
de amora aos participantes.

Treinamento da brigada de incêndio

102

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ



Parceiros de negócios
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-9

A adequação das operações ao 
novo modelo de negócios do Hos-
pital, baseado em previsibilidade 
de custos e na eficiência combi-
nada à manutenção de padrões 
de qualidade e segurança, é o 
principal objetivo e premissa das 
relações com fornecedores. Hoje, 
o Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
possui cerca de 800 empresas de 
diferentes portes e segmentos de 
atuação em sua base de parceiros.

Para praticar a filosofia de custo-
-efetividade e entregar os melho-
res desfechos para os pacientes, 
a Instituição vem trabalhando na 
padronização e revisão de todas 
as atividades médicas e assisten-
ciais do Hospital, em um tripé que 
envolve eficiência logística, cui-
dado com o paciente e excelência 
operacional.

Durante 2019, diversos grupos de 
trabalho foram montados, reunin-
do engenheiros clínicos, farma-
cêuticos, médicos, enfermeiros e 
fisioterapeutas, entre outros. As 
discussões tiveram como foco 
construir um inventário de insu-
mos e materiais cuja aquisição 
poderia ser realizada de forma 
mais eficiente. Como resultado, 
as negociações com fornecedo-
res foram aprimoradas, pautadas 
pelo consenso entre as equipes 
médica e de gestão, mantendo os 
patamares de qualidade e segu-
rança da Instituição.

O processo de melhoria no ge-
renciamento de custos abrangeu 
diferentes tipos de materiais 
comprados regularmente pelo 
Hospital – incluindo copos plásti-
cos, equipamentos, tecnologias e 
medicamentos. Engajou cerca de 
2 mil pessoas de diferentes áreas e 
registrou uma economia relevante 
em compras de material descartá-
vel e insumos médicos.

Por prática, o Hospital realiza 
processo completo de homologa-
ção dos fornecedores, verificando 
aspectos fiscais e regulatórios 
antes de realizar qualquer proces-
so de negociação. Os parceiros de 

negócios devem obedecer inte-
gralmente às políticas e diretrizes 
do Hospital, incluindo o Manual de 
Conduta Ética. Potenciais irregulari-
dades podem resultar em bloqueio 
ou encerramento de contratos.

A área de Suprimentos conta com 
apoio de diferentes áreas e espe-
cialidades, bem como com a área 
de Auditoria Interna e o Serviço 
Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT), para monitorar 
aspectos relacionados à qualidade, 
à segurança e às relações trabalhis-
tas em todas as atividades execu-
tadas por empresas na Instituição.
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6
Escolhemos 

Responsabilidade 
social e 

ambiental
••••••••••••••••••••••••••



O Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
se vê como uma organização que 
se compromete com o desenvolvi-
mento da sociedade em que está 
inserida. Por meio do seu pilar de 
Responsabilidade Social e de par-
cerias de alto valor, a Instituição 
tem como missão contribuir para 
o avanço sistêmico da saúde no 
Brasil – tanto na frente da gestão 
direta de instituições públicas 
(como no Complexo Hospitalar 
dos Estivadores) quanto contri-
buindo com o avanço do Sistema 
Único de Saúde (SUS) do país. 

Criado em 2009 para colaborar 
com o fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o Progra-
ma de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do SUS (Proadi-SUS) 
é promovido com recursos de 
imunidade fiscal (de impostos 
como Cofins, PIS e a cota patronal 
do INSS), concedidos aos hospi-
tais filantrópicos e qualificados 
como de excelência pelo Ministé-
rio da Saúde, e que apoiam a pro-

moção da melhoria das condições 
de saúde da população brasileira. 
Entre os resultados concretos do 
programa até agora estão a qua-
lificação de profissionais, a reali-
zação de pesquisas para o SUS, a 
avaliação de tecnologias em saúde 
e o aprimoramento da gestão das 
instituições participantes. Durante 
o ano de 2019 o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz aplicou R$ 75,6 
milhões em atividades no âmbi-
to do Proadi-SUS – sendo que o 
valor total a ser direcionado ao 
programa entre 2018 e 2020 será 
de R$ 191 milhões. A atuação do 
Hospital no programa tem como 
direcionadores:

 • Foco na atenção primária  
em saúde;

 • Contribuição para linhas de 
pesquisa em saúde cujos temas 
sejam de alto interesse público;

 • Fortalecimento da gestão  
do SUS;

 • Capacitação de recursos 
humanos do SUS;

 • Desenvolvimento e difusão de 
técnicas e operação de gestão 
em serviços de saúde;

 • Estudos para auxiliar o  
poder público na avaliação  
e eventual incorporação  
de novas tecnologias;

 • Projetos de apoio às gestões 
municipais e estaduais do SUS. O 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
atua com capilaridade em todo o 
Brasil especialmente no caso das 
gestões municipais.

Responsabilidade 
social
••••••••••••••••••••••••••
GRI 103-1,  103-2, 103-3 |  203, 103-1,  103-2,  

103-3 | 413, 203-2, 413-1 O Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz aplicou R$ 75,6 milhões 
em atividades no âmbito 
do Proadi-SUS em 2019 
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NÚMEROS DE 2019

 23.071 atendimentos, sendo:

 3.725 no Ambulatório

 11.514 no Pronto Atendimento Obstétrico

 2.202  partos

 2.649 no alojamento conjunto

 471 na UTI Neonatal

 1.195 na Clínica Médica

 468 na UTI Adulto

 847 na Clínica Cirúrgica

INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL 
ALEMÃO OSWALDO CRUZ 
NA GESTÃO DO COMPLEXO 
HOSPITALAR DOS ESTIVADORES

A conquista, via chamamento pú-
blico em 2016, da administração do 
Complexo Hospitalar dos Estivado-
res, em Santos (SP), representou 
um marco para o Hospital em um 
dos seus pilares de atuação – a 
Responsabilidade Social. Já no 
primeiro ano de gestão por parte 
do Instituto Social Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, o Complexo Hos-
pitalar dos Estivadores contribuiu 
para que a cidade de Santos apre-
sentasse um menor Coeficiente de 
Mortalidade Infantil (CMI), chegan-
do a apenas nove óbitos para cada 
mil nascidos vivos. Um resultado 
recorde, considerando-se a referên-
cia da Organização Mundial da Saú-
de (que recomenda um coeficiente 
abaixo de 10) e o Estado de São 
Paulo, que no mesmo ano regis-
trou um CMI de 10,9. Desde então 
o hospital tem realizado um forte 
trabalho na redução do número de 
partos cesáreas. A Baixada Santista 
apresenta um índice geral mais ele-
vado nos partos cesarianas (47%) 

do que aquele recomendado pela 
OMS (15%). Em 2019, por exemplo, 
60% dos partos foram cesarianas 
e 40% naturais. Na maternidade 
municipal do Complexo Hospitalar 
dos Estivadores, no entanto, estes 
dados são positivamente o oposto: 
hoje são realizados por lá mais par-
tos normais do que cesáreas. Estas 
conquistas só vêm evidenciar que 
a parceria com o Instituto Social 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz na 
gestão do Complexo Hospitalar dos 
Estivadores e os esforços da Secre-
taria Municipal de Saúde de Santos 
têm culminado em importantes 
mudanças nos programas públicos 
de saúde, garantindo maior acesso, 
qualidade e segurança aos pacien-
tes. Durante 2019 o Complexo Hos-
pitalar dos Estivadores ganhou em 
complexidade e viu o seu número 
de leitos crescer em 13 unidades, 
chegando a 151 leitos operacionais 
e 223 na capacidade total instalada. 
Novos serviços como o endovas-
cular foram adicionados, e linhas 
de cuidado foram criadas – com 
destaque para a endometriose e o 
planejamento familiar, que conta-
rão com um novo equipamento de 
tomografia.

Um total de 2.202 partos foram 
realizados em 2019, sendo que 
63% deles foram normais, índice 
acima dos 44% preconizados pelo 
Ministério da Saúde. No Pronto 
Atendimento Obstétrico, foram 
11.514 atendimentos. Houve tam-
bém 1.195 internações na Clínica 
Médica, 471 na UTI Neonatal e 
35.190 exames SADT.

Merece destaque também a 
implantação do Modelo Assis-
tencial Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz® no Complexo Hospitalar 
dos Estivadores, com o compar-
tilhamento de expertise técnica 
entre as equipes das unidades 
de São Paulo e Santos. Os resul-
tados nesta seara têm sido tão 
bons que o município de Santos, 
sob influência dos indicadores de 
qualidade e segurança obtidos na 
unidade, registraram em 2018 o 
menor índice de mortalidade in-
fantil de sua história. Além disso, 
a taxa de infecção de corrente 
sanguínea no Complexo Hospita-
lar dos Estivadores ficou em 1,7% 
durante o ano de 2019.

As ações de treinamento no hospi-
tal totalizaram 3,4 horas-homem, 
um número superior ao estipulado 
no contrato. 852 postos de traba-
lho (diretos e indiretos) gerados 
representam mais uma forma de 
o Instituto Social Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz gerar valor para a 
sociedade. Por tudo isso, não sur-
preende que, assim como ocorreu 
em 2018, 95% dos pacientes aten-
didos seguem avaliando o atendi-
mento como ótimo ou bom.

Durante o ano, o Instituto Social 
recebeu da prefeitura de Santos um 
total de R$ 91,7 milhões para aplica-
ção no gerenciamento do Comple-
xo Hospitalar dos Estivadores.
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Resultados para o SUS no Triênio 2018-2020
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-43, 102-44

Entre as contribuições mais 
importantes que a atuação do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz no 
âmbito do Proadi-SUS rendeu à 
saúde pública brasileira estão: 

 • Redução em 50% de infecções 
como a Infecção Primária da 
Corrente Sanguínea Laboratorial 
(IPCSL), a Pneumonia Associada 

a Ventilação Mecânica (PAV) 
e a Infecção do Trato Urinário 
Associada a Cateter Vesical de 
Demora (ITU-AC);

 • Aplicação em 20 hospitais de 
uma ferramenta de avaliação 
e melhoria dos processos de 
segurança do paciente;

 • Ações para implantação em 
250 municípios do Serviço 
de Cuidado Farmacêutico na 
Atenção Básica;

 • Capacitação de 25 hospitais para 
a realização de 375 cirurgias 
bariátricas em 25 hospitais,  
em um processo que atualizou 
200 profissionais.
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Info Gestão Plano
de Ação

Info Gestão Plano
de Ação

Info Gestão Plano
de Ação

Info Gestão Plano
de Ação

Info Gestão Plano
de Ação

No mapa abaixo é possível conferir 
a distribuição pelo território nacio-
nal dos projetos em que o Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz vem atuan-
do no âmbito do Proadi-SUS.

Projetos PROADI-SUS  
Triênio 2018-2020

••••••••••••••••••••••••••

LEGENDA
 
DATS
 
RHP
 
Rede Colaborativa
 
Brasil Redes
 
Teleconsulta
 
Bariátrica

Impacto MR

Saúde em Nossas Mãos
 
IntegraVisa

IPA

 
Regionalização
 
Pesquisa Clínica
 
PCDT
 
Preceptoria
 
DigiSUS
 
CCAD
 
Planejamento Estratégico

Atenção Básica na 
Assistência Farmacêutica
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O Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
está cada vez mais atento aos im-
pactos ambientais das suas ativi-
dades. Apostando em uma maior 
eficiência nos seus projetos de 
novas unidades e torres, a Institui-
ção também vem avançando em 
aspectos como a eficiência energé-
tica, o consumo de água e o geren-
ciamento de resíduos. São temas-
-chave para os processos diários de 
um centro hospitalar de alta com-
plexidade – e têm conexão direta 
com a geração de valor proposta 
no modelo de negócios, que supõe 
a excelência e a eficiência em todos 
os processos e atividades.

A seguir estão os principais des-
taques do ano de 2019 no plano 
ambiental.

RESÍDUOS SÓLIDOS  
E LIXO HOSPITALAR 
GRI 103-2, 103-3 | 306, 306-2

Bastante crítico para qualquer insti-
tuição de saúde, o pilar de resíduos 
sólidos e lixo hospitalar é natural-
mente um grande foco de esforços 
e atenção por parte do Hospital. 
Entre as prioridades hoje estão 
atender todas as normas referentes 
ao descarte de resíduos conside-
rados perigosos – inerentes ao 
negócio – e, também, alcançar uma 
maior eficiência no uso de mate-
riais, minimizando assim o descarte 

e priorizando sempre que possível 
soluções como a reciclagem.

Além disso, desde 2018, com a pu-
blicação da Resolução RDC Nº 222 
(que regulamenta as boas práticas 
de gerenciamento dos resíduos 
de serviços de saúde), a Comissão 
de Gerenciamento de Resíduos do 
Hospital realizou a reclassificação 
dos resíduos infectantes (grupo 
A) e dos resíduos comuns (grupo 
D). Toda a equipe assistencial da 
Instituição foi capacitada sobre 
a mudança por meio de um jogo 
educativo, e o Hospital alterou a 
disposição das suas lixeiras. Com 
estas alterações e o comprometi-
mento da equipe assistencial, foi 
possível atingir uma redução do 
resíduo infectante (grupo A) em 
35,43%. Em sua participação no 
5º Fórum Latino-Americano de 
Qualidade e Segurança em Saúde, 
a Instituição pôde apresentar esta 
conquista, exibida aos presentes 
sob a forma do projeto “Implanta-
ção de um Plano de Segregação 
de Resíduos Infectantes em um 
Serviço de Saúde”.

Merece destaque também a reci-
clagem de resíduos não perigosos, 
que vem crescendo de forma con-
sistente: 235,23 toneladas foram 
recicladas em 2019, contra 144,48 
em 2015. O Hospital também im-
plementou um bicicletário para os 

Meio Ambiente
••••••••••••••••••••••••••

colaboradores, instalou placas de 
coleta seletiva perto das lixeiras e 
passou a colocar nas bandejas dos 
pacientes um informativo sobre a 
correta segregação das garrafas 
nos leitos. Jogos educativos vêm 
sendo empregados também com 
os colaboradores com o objetivo 
de aprimorar as ações de reci-
clagem do Hospital. E a receita 
da Instituição com a reciclagem 
de materiais – como papel, pa-
pelão, metal, vidro, madeira e 
óleo vegetal – chegou a R$ 25,13 
mil em 2019. Por último, um total 
de 2.011 kg em equipamentos de 
tecnologia da informação fora de 
uso foi destinado para reúso ou 
reciclagem de acordo com a Polí-
tica Nacional de Resíduos Sólidos 
e a norma padrão aplicável (ABNT 
16.156/2013) – após passar passar 
pelo devido processo de desca-
racterização e proteção de marca 
e informações. Em decorrência 
desta ação foram creditados ao 
Hospital o plantio de 40 árvores 
nativas para um projeto de restau-
ração florestal. 
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DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS (TONELADAS)

RESÍDUOS PERIGOSOS 2017 2018 2019*

Incineração (queima de massa) 58,04 63,65 91,26

Aterro (após tratamento) 515,15 510,01 394,94

Armazenamento no local – Rejeitos Radioativos** 0,00  0,00 0,863

Lâmpadas 7.130,00 13.454,00 10.162,00

TOTAL 7.703,19 14.027,66 10.649,06

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (TOLENADAS)

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 2017 2018 2019*

Reciclagem 223,31 216,83 235,23

Aterro 1.145,29 1.070,17 1.163,87

TOTAL 1.368,60 1.286,99 1.399,10

Entrega de mudas 
de amora aos 
participantes da 2a 
Caminhada Bem-
Estar, realizada na 
Avenida Paulista 

*Até o ano de 2018 apenas a Unidade Paulista era considerada neste cálculo – que, de 2019 em diante, passou a incluir também a Unidade Vergueiro.

**Este dado se refere apenas à Unidade Paulista. Os rejeitos radioativos são mantidos em depósito devidamente blindado localizado dentro 
da Instituição, para que ocorra o decaimento da radiação. Monitorados por uma equipe especializada, estes materiais são descartados como 
resíduos perfurocortantes ou comuns após o decaimento. Dos 863 kg totais, 573kg pertencem ao grupo D e 290kg ao grupo E.

*Até o ano de 2018 apenas a Unidade Paulista era considerada neste cálculo – que, de 2019 em diante, passou a incluir também a Unidade Vergueiro.

111



CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GRI 103-2, 103-3 | 302, 302-1

O Hospital vem desempenhando 
uma série de ações de conscienti-
zação interna sobre o uso correto 
da energia.

Durante o ano de 2019 a Institui-
ção consumiu uma menor quan-

tidade de energia de fontes não 
renováveis do que no ano anterior. 
Quando o assunto é o consumo de 
energia de forma geral, porém, foi 
registrado um aumento significa-
tivo por conta da incorporação da 
Unidade Vergueiro às estatísticas. 

TOTAL DE ENERGIA CONSUMIDA (GJ)

TOTAL DE ENERGIA CONSUMIDA 2017 2018 2019*

Combustíveis de fontes não renováveis 17.661,39 14.886,47 13.978,65

Energia consumida 70.583,21 69.727,82 89.312,13

TOTAL 88.244,60 84.558,55 101.425,27

CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DE FONTES NÃO RENOVÁVEIS (GJ)

FONTES NÃO RENOVÁVEIS 2017 2018 2019*

Gás canalizado São Paulo 15.810,91 13.774,97 13.102,66

Óleo diesel 1.850,48 1.111,50 875,99

TOTAL 17.661,39 14.886,47 13.978,65

ENERGIA CONSUMIDA (GJ)

ENERGIA CONSUMIDA 2017 2018 2019*

TOTAL ELETRICIDADE 70.583,21 69.727,82 89.312,13

* Até o ano de 2018 apenas a Unidade Paulista era considerada neste cálculo – que, de 2019 em diante, passou a incluir 

também a Unidade Vergueiro (cujo novo prédio de 10.843,9 m² foi 100% construído com lâmpadas de LED).

*Até o ano de 2018 apenas a Unidade Paulista era considerada neste cálculo – que a partir de 2019 passou a considerar também a Unidade Vergueiro.

112

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ



ÁGUA 
GRI 103-2, 103-3 | 303, 303-1 

O Hospital vem promovendo o 
uso consciente da água por meio 
de comunicados internos, da apli-
cação de tecnologias que possi-
bilitam a redução no consumo e 
da utilização de água de reúso 
em suas instalações. O consumo 
mensal da Instituição é moni-
torado por uma série de instru-
mentos, e ações de redução são 
definidas quando aplicáveis.

Durante o ano de 2019 foi regis-
trado um aumento do consumo 
de água em relação ao ano ante-

rior principalmente por conta do 
aumento na taxa de ocupação nas 
diversas unidades do Hospital. 

Contribuíram também para um 
maior consumo questões no 
sistema de água de captação da 
torre E – e que inviabilizaram a sua 
utilização ao longo do ano, fazen-
do com que esse setor da Unidade 
Paulista tivesse que ser abasteci-
do por água potável. Na Unidade 
Vergueiro, uma reforma realizada 
em 2019 fez com que 8.000 m² do 
prédio passassem a contar com 
redutores de vazão em torneiras e 
chuveiros – no caso, em 98 chuvei-
ros e 207 torneiras.

ÁGUA RETIRADA POR FONTE (M3)

ÁGUA RETIRADA POR FONTE 2017 2018 2019*

Abastecimento municipal de água ou outras 
empresas de abastecimento de água 145.565,00 137.981,00 194.602,00

* Até o ano de 2018 apenas a Unidade Paulista era considerada neste cálculo – que, de 

2019 em diante, passou a incluir também a Unidade Vergueiro.

••••••••••••••••••••••••••
O Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz possui políticas para regu-
lar a compra, a disponibilização, 
transporte, o armazenamento e 
o monitoramento de materiais 
perigosos. A Instituição segue 
também orientações da Ficha de 
Informações de Segurança de Pro-
dutos Químicos, um documento 
fomentado pela Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT); 
tornando-o disponível para todos 
os colaboradores na intranet.

O Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz é certificado com o selo Green Kitchen 
da Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e 
Ambiente (FUPAM), que reconhece as práticas 
ambientais e sociais adotadas na cozinha que atende 
os colaboradores e pacientes. Esta avaliação é baseada 
em critérios internacionais de medição de eficiência em 
responsabilidade socioambiental.
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Relatório
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Sobre a Global 
Reporting  
Initiative (GRI)
••••••••••••••••••••••••••
A Global Reporting 
Initiative é uma organização 
internacional independente 
líder em sustentabilidade que 
desenvolveu uma série de 
padrões que ajudam empresas, 
governos e outras organizações 
a entender e comunicar os 
seus impactos na área.

Por meio deste Relatório Integrado, 
o Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
comunica aos seus públicos de re-
lacionamento uma série de indica-
dores financeiros e não financeiros 
que refletem as suas atividades, 
desafios e conquistas durante o 
ano de 2019 – reforçando seu posi-
cionamento de investir e escolher 
a transparência como modelo de 
atuação, assim conquistando a pre-
ferência e confiança da sociedade. 
As diretrizes utilizadas para nortear 
este trabalho são as da Global 
Reporting Initiative (GRI), versão 
Standards, opção Essencial. Além 
disso, nesta edição a Instituição 
avança na metodologia de Relato 
Integrado do International Integra-
ted Reporting Council (IIRC), apre-
sentando seu modelo de negócios 
e informações relativas a estraté-
gia, investimentos e alocação de 
recursos. Para os próximos ciclos, 
essa jornada deverá ser aprofunda-
da com uma visão mais integrada 
quanto aos capitais utilizados pela 
Instituição e aos aspectos financei-
ros e não financeiros da geração 
de valor, refletindo um processo 
constante de melhoria de integra-
ção das informações.

Este conteúdo abrange o período 
que vai de 1º de janeiro a 31 de 
dezembro de 2019, e foi estrutu-
rado tendo como base a materia-

lidade, ou seja, a lista de temas 
sociais, econômicos e ambientais 
considerados mais relevantes 
pelos stakeholders da Instituição. 
GRI 102-50

Os indicadores operacionais, 
financeiros e socioambientais 
foram definidos a partir dessas 
diretrizes e cobrem todas as uni-
dades operacionais diretamente 
mantidas pelo Hospital – o que 
inclui a Unidade Paulista, a Unida-
de Vergueiro, as unidades Campo 
Belo e Mooca e, em alguns casos 
específicos, o Complexo Hospi-
talar dos Estivadores, sob gestão 
do Instituto Social Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz.

A apresentação dos dados pró-
prios do setor hospitalar segue re-
ferências de mercado e, também, 
critérios de divulgação de desem-
penho baseados em protocolos e 
normas nacionais e internacionais 
– como é o caso dos indicadores 
de qualidade, segurança e taxas 
de adesão a protocolos. O obje-
tivo com a comunicação baseada 
em instrumentos padronizados 
nos campos da sustentabilidade 
e da gestão hospitalar é permitir 
comparabilidade e fácil compre-
ensão dos dados pelos diferentes 
públicos com os quais a Instituição 
se relaciona – pacientes, familiares, 

Relatório
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-45, 102-46, 102-48, 102-49, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

colaboradores, associados, corpo 
clínico, fornecedores, operadoras 
de planos de saúde, instituições 
financeiras, especialistas, poder 
público e formadores de opinião, 
entre outros.

O relatório é disponibilizado nesta 
versão completa, em formatos 
impresso e PDF; em modelo re-
sumido em PDF; e em plataforma 
digital, reunindo alguns dos desta-
ques do ano de 2019. Para escla-
recer quaisquer dúvidas sobre 
as informações apresentadas no 
documento, entre em contato pelo 
e-mail marketing@haoc.com.br.
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GRI 
STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PERFIL ORGANIZACIONAL

GRI 102: 
Divulgações 
gerais 2016

102-1 Nome da organização 12, 13

102-2 Atividades, marcas, 
produtos e serviços 12, 13

102-3 Localização da sede 12, 13

102-4 Localização 
das operações 16, 17

102-5 Natureza da 
propriedade e forma jurídica 12, 13

102-6 Mercados atendidos 16, 17

102-7 Porte da organização 12, 13, 16, 17

102-8 Informações sobre 
empregados e trabalhadores 90, 94, 95 8

102-9 Cadeia de 
fornecedores 103

102-10 Mudanças 
significativas na 
organização e na sua 
cadeia de fornecedores

15

DIVULGAÇÕES GERAIS

Sumário de conteúdo da GRI
••••••••••••••••••••••••••
GRI 102-55
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GRI 
STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

GRI 102: 
Divulgações 
gerais 2016

102-11 Abordagem ou 
princípio da precaução 62

102-12 Iniciativas desenvolvidas 
externamente 45

102-13 Participação 
em associações 63

ESTRATÉGIA

GRI 102: 
Divulgações 
gerais 2016 

102-14 Declaração do 
tomador de decisão sênior 4, 5, 6, 7

ÉTICA E INTEGRIDADE

GRI 102: 
Divulgações 
gerais 2016

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

25 16

GOVERNANÇA

GRI 102: 
Divulgações 
gerais 2016 

102-18 Estrutura da 
governança 22, 23

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

GRI 102: 
Divulgações 
gerais 2016

102-40 Lista de grupos 
de stakeholders 46, 47

102-41 Acordos de 
negociação coletiva

100% dos empregados 
são cobertos por acordos 
de negociação coletiva.

8

102-42 Identificação e 
seleção de stakeholders 44, 45

102-43 Abordagem para 
engajamento de stakeholders 36, 44, 45, 89, 101, 108

GRI 102: 
Divulgações 
gerais 2016

102-44 Principais tópicos e 
preocupações levantadas 36, 44, 45, 89, 101, 108

DIVULGAÇÕES GERAIS
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GRI 
STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

PRÁTICAS DE REPORTE

GRI 102: 
Divulgações 
gerais 2016

102-45 Entidades incluídas 
nas demonstrações 
financeiras consolidadas

116

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

116

102-47 Lista dos 
tópicos materiais 44, 45

102-48 Reformulações 
de informações 116

102-49 Mudanças no relatório 116

102-50 Período do relatório Ano de 2019.

102-51 Data do relatório 
mais recente 116

102-52 Ciclo do relatório 116

102-53 Ponto de contato para 
perguntas sobre o relatório 116

102-54 Opção de acordo 
com o GRI Standards 116

102-55 Sumário de 
conteúdo GRI 117

102-56 Asseguração externa 116

DIVULGAÇÕES GERAIS
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TÓPICOS MATERIAIS

GRI 
STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

DESEMPENHO ECONÔMICO

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016 

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites 52, 53

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 52, 53 1, 5, 8, 16

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 52, 53

GRI 201:  
Desempenho 
econômi-
co 2016 

201-1 Valor econômico 
direto gerado e distribuído 52, 53 2, 5, 7, 8, 9

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

O Hospital tem um 
plano de contribuição 
definida em mínima, 
regular ou adicional, 
conforme a contribuição 
do empregado. A 
contribuição mínima do 
empregador é de 1% do 
salário de participação 
limitado à R$ 5.824,11 
(referência março de 
2020). É obrigação do 
Empregador realizar 
as contribuições 
prometidas até a data 
da elegibilidade do 
participante ao benefício 
ou até seu desligamento 
– ou até ser atestada sua 
invalidez ou sua morte.

201-4 Ajuda financeira 
recebida do governo

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

GRI 
STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016 

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites 106, 107, 108, 109

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 106, 107, 108, 109

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 106, 107, 108, 109

GRI 203: 
Impactos 
econômicos 
indiretos 
2016

203-2 Impactos econômicos 
indiretos significativos 106, 107, 108, 109 1, 2, 3, 8, 10, 17

COMBATE À CORRUPÇÃO

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016 

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites 25

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 25

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 25

GRI 205: 
Combate à 
corrupção 
2016

205-3 Casos confirmados 
de corrupção e 
medidas tomadas

Não ocorreram casos 
de corrupção em 2019. 16

ENERGIA

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016 

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites 112

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 112

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 112

GRI 302: 
Energia 2016

302-1 Consumo de energia 
dentro da organização 112 7, 8, 12, 13
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TÓPICOS MATERIAIS

GRI 
STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

ÁGUA

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016 

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites 113

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 113

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 113

GRI 303: 
Água 2016

303-1 Total de retirada 
de água por fonte 113 6, 7

EFLUENTES E RESÍDUOS

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016 

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites 111

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 111

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 111

GRI 306: 
Efluentes e 
resíduos 2016

306-2 Resíduos, 
discriminado por tipo e 
método de disposição

111 3, 6, 12

EMPREGO

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016 

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites 90, 91, 92, 93

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 90, 91, 92, 93

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 90, 91, 92, 93
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TÓPICOS MATERIAIS

GRI 
STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

GRI 401:  
Emprego 
2016

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

94, 95 5, 8

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

101 8

TREINAMENTO E EDUÇAÇÃO

GRI 103: 
Abordagem 
de ges-
tão 2016

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites

96, 97, 98

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 96, 97, 98

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 96, 97, 98

GRI 404: 
Treinamento 
e educação 
2016

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

97, 98

404-3 Percentual de 
empregados que recebem 
regularmente análises 
de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira

96

COMUNIDADES LOCAIS

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016 

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites 106, 107, 108, 109

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 106, 107, 108, 109

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 106, 107, 108, 109
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GRI 
STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

GRI 413:  
Comunida-
des locais 
2016

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

106, 107, 108, 109

SAÚDE E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016 

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites 62, 63, 64, 65

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 62, 63, 64, 65

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 62, 63, 64, 65

GRI 416: 
Saúde e  
segurança do 
consumidor 
2016

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

62, 63

416-2 Casos de não con-
formidade relacionados 
aos impactos causados 
por produtos e serviços 
na saúde e segurança

62, 63 16

MARKETING E ROTULAGEM

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016 

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites 62, 63, 64, 65

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 62, 63, 64, 65

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 62, 63, 64, 65

TÓPICOS MATERIAIS
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GRI 
STANDARD DIVULGAÇÃO PÁGINA/URL OMISSÃO

OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

GRI 417: 
Marketing e 
rotulagem 
2016

417-1 Exigências para 
informações e rotulagem 
de produtos e serviços

As informações referentes 
à terceirização de com-
ponentes de produtos ou 
serviços; conteúdo, princi-
palmente com respeito a 
substâncias que possam 
gerar um impacto ambien-
tal ou social; uso seguro 
do produto ou serviço; e 
uso seguro do produto 
ou serviço são exigidas 
pelos procedimentos da 
organização para infor-
mações e rotulagem de 
produtos e serviços.

12, 16

PRIVACIDADE DO CLIENTE

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016 

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites 25

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 25

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 25

GRI 418:  
Privacidade 
do cliente 
2016

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

Não houve problemas 
com a privacidade 
do cliente registrados 
por meio do Canal 
Confidencial em 2019. 

16

CONFORMIDADE SOCIOECONÔMICA

GRI 103: 
Abordagem 
de gestão 
2016 

103-1 Explicação sobre o 
tópico material e seus limites 25

103-2 Abordagem de gestão 
e seus componentes 25

103-3 Evolução da 
abordagem de gestão 25

GRI 419: 
Conformi-
dade socio-
econômica
2016

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

O Hospital não recebeu 
multas ou sanções 
significativas devido ao 
não cumprimento de leis 
e regulamentos em 2019.

TÓPICOS MATERIAIS
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OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1 Erradicação da pobreza

2 Fome zero e agricultura sustentável

3 Saúde e bem-estar

4 Educação de qualidade

5 Igualdade de gênero

6 Água potável e saneamento

7 Energia limpa e acessível

8 Trabalho decente e crescimento econômico

9 Indústria, inovação e infraestrutura

10 Redução das desigualdades

11 Cidades e comunidades sustentáveis

12 Consumo e produção responsáveis

13 Ação contra a mudança global do clima

14 Vida na água

15 Vida terrestre

16 Paz, justiça e instituições eficazes

17 Parcerias e meios de implementação
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CERTIFICAÇÕES E PRÊMIOS

2003

Certificação ONA Nível 2 
Gestão Integrada

Certificação do Centro de
Cirugia Bariátrica

Certificação Centro de
Endoscopia SOBED

Prêmio Aberje
Mídia Impressa 
Revista LEVE

Prêmio Aberje
Mídia Digital

Global Healthy
Workplace Awards

Prêmio
Automação 2018

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

Certificação Temos

Certificação Temos

Programa Bem-Estar. 
Prêmio Nacional de 
Qualidade de Vida

Prêmio Saúde
Programa Bem-Estar 

Certificação ONA Nível 3 
Excelência

Acreditação JCI

Reacreditação JCI

JCI

Serviço de Nutrição  
Selo Green Kitchen

Serviço de Nutrição  
Selo Green Kitchen

Prêmio Latino-americano  
de Excelência em 

Higienização das Mãos

Recertificação ONA Nível 3 
Excelência

2009

2012

Certificação Temos

2013

 JCI: Avaliação de extensão 
Torre E

Certificação Centro de
Endoscopia SOBED

2014

Reacreditação JCI

Reacreditação JCI

Certificação 
Leed Gold

2015

2015

Recertificação do Centro  
de Cirugia Bariátrica

2016

2017 2018

2018 2019

2010

Prêmio Gestão 
com Qualidade

2011

2005 2007 2008

2017

Prêmio Aberje
Comunicação e Relaciona-

mento com a Imprensa

Prêmio Aberje
Mídia Impressa 
Revista LEVE

Prêmio Melhores Empresas 
em Saúde e Segurança do 

Trabalho – ANIMASEG

Programa  
São Paulo Amigo  

do Idoso

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

Prêmio Nacional de  
Qualidade de Vida

Recertificação do Centro  
de Cirugia Bariátrica

Serviço de Nutrição  
Selo Green Kitchen
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Rua Treze de Maio, 1.815
Bela Vista
CEP 01327-001
São Paulo-SP
Tel.:11 3549 1000

Unidade Campo Belo
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