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Fundada em 27 de janeiro de 1900, a Santa Casa de Misericordia de Cachoeiro de 
Itapemirim é o hospital mais tradicional da região Sul. Atua na área de saúde com duas 

unidades, Cachoeiro e Castelo.

Em Cachoeiro, possui uma estrutura com leitos SUS especializados em 208 
traumatologia, atendendo  a população de 650 mil habitantes, em 27 24 horas

municípios. Único hospital referência no Sul do Estado do Espírito Santo em urgência e 

emergência de alta complexidade, recebendo regularmente uma média de 100 
pacientes/dia.

Na filial Castelense são  com pronto-socorro, área de pediatria, 61 leitos
obstetrícia, clínica médica, ortopedia, cirurgia geral e laboratório de análises clínicas e 

serviços assistenciais de centro cirúrgico, maternidade, diagnóstico por imagem e 
serviço de nutrição e dietética.

Apresentação

Total Geral de Leitos: 208 
Leitos SUS: 165
Leitos Particular/Convênios: 43 
UTI Geral Adulto: 33
Sala Cirúrgica: 5
Corpo Clínico: 150
Colaboradores: 848
Area Total: 11.929,45 m²
Área Construída: 8.131,05m ²

PANORAMA GERAL



Proporcionar saúde e bem estar.

Cuidar da vida por meio de uma assistência médica e hospitalar 
segura, humanizada, com compromisso ético e cristão.

Ser um hospital sustentável, com excelência no atendimento, 
gerando conhecimento e pesquisa.

Misericórdia, Segurança, Humanização, Respeito e dignidade, 
Credibilidade, Empreendedorismo e Sustentabilidade.



FORTALECIMENTO 
Institucional 

81 mil

90 

32 
55 

Acessos a site Institucional

Eventos e Campanhas 

Vídeos Institucionais  

Comerciais para Rádio Interna

Pautas POSITIVAS gratuitas 
veiculadas em Jornais  e Revistas do Estado

158 

67 
Pautas POSITIVAS gratuitas
veiculadas em Rádio e TV85 mil

Visualizações de conteúdos 
em rede social

Prêmio Gazeta Empresarial 2018 - Modalidade Laboratório
Certificado de Excelente no Programa Nacional de Qualidade de Análises 

Clínicas - PNCQ Matriz e Filial
Título de Hospital Padrão em Controle de Infecções

Homenageada pela ONG Pró Vidas por trabalho destaque em
 Captação de Órgãos

Homenageada por organização religiosa pelos relevantes serviços 
prestados na área ambiental.

Título  de Guardiã da Bondade entregue pela Prefeitura Municipal pelos 
trabalhos filantrópicos desenvolvidos 

        Atuando com a finalidade de trabalhar a reputação da instituição e agregar valor a 
marca  perante a opinião pública e demais públicos de interesse da entidade a Assessoria 
de Comunicação da Santa Casa ao longo dos anos tem feito um trabalho conjunto com 
diversos setores, com foco nos seguintes pilares: prevenção de doenças, Tecnologia 
em saúde,  Humanização hospitalar,  segmentação de ações e 
personalização dos atendimentos. Para tanto, foram implantadas importantes 
ações, com o objetivo de fortalecer a marca do hospital e aumentar o número de clientes 
particulares, trabalhando estrategicamente os públicos internos e externos da instituição.



PROJETOS E AÇÕES

A busca pela excelência no atendimento ofertado aos nossos clientes têm sido uma das prioridades da direção da Santa Casa. 

Para isso, foi identificada a necessidade de definir um planejamento de qualidade que resultou na criação do Centro de Apoio 
e Desenvolvimento da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro - CADES   Programa de e no

Excelência.

O CADES é um setor que tem como finalidade dar suporte a implantação do Programa de Excelência trabalhando com base em 
uma metodologia de análise e avaliação dos procedimentos já realizados, para investir em melhorias através de um modelo de 
qualidade estabelecido conforme critérios dos órgãos fiscalizadores, avaliação da satisfação dos clientes e  metodologias de 
segurança do paciente. Tudo isso monitorado por indicadores de qualidade e sistemas informatizados que  permita a visualização 
de  informações estratégicas em tempo real. 

O principal objetivo do Programa de Excelência é a padronização dos processos para trabalhar a eficiência das unidades, a  
redução dos custos e o desenvolvimento das pessoas."

EE TU R F AA P ÇO
CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO - CADES



PROJETOS E AÇÕES
 AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE RECICLAGEM
Galões, plásticos, folhas e papelão utilizados pela instituição já tem destino certo, após 
picotados são encaminhados a empresas de reciclagens, que adquirem os materiais a preço 
simbólico e em troca contribuem com as ações de Humanização que são realizadas pela 
Santa Casa Cachoeiro. 
No ano de 2018 a equipe responsável trabalhou o aumento do número de reciclados por 
meio de parceria com empresas da região que passaram a juntar os itens recicláveis para 
doar ao hospital, uma vez que o recurso arrecadado possui um fim social.



PROJETOS E AÇÕES

                  DIREÇÃO DE ENSINO E PESQUISA
Criada em outubro de 2017 a Diretoria de Ensino e Pesquisa tem como missão transformar o 
hospital em referência no ensino e pesquisa em saúde na região. Entre suas atividades estão o 
desenvolvimento da residência médica, a educação continuada do corpo médico e multiprofissional, 
os estágios profissionais e acadêmicos, a realização de eventos científicos e o incentivo a pesquisa 
clínica.

Entre os projetos em andamento realizados pelo setor de Ensino estão: Residência 
Médica, Pós-graduação em Unidade de Terapia Intensiva, além de 
Seminários e Simpósios.



PROJETOS E AÇÕES

                  PROJETO TELEMEDICINA
A Santa Casa Cachoeiro é uma das instituições filantrópicas do Brasil, participantes do Projeto Telemedicina/ Educasus, 
desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com as Confederações das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e 
Entidades Filantrópicas – CMB e Federação do Estado – FEHOFES.

O projeto prevê a realização de cursos e eventos científicos gratuitos, interligando a instituição com diversos hospitais do 
Brasil, possibilitando a troca de experiências e levando conhecimento e inovação aos serviços prestados.  Como polo de 
transmissão, em 2018 o hospital capacitou através do projeto 74 profissionais.

As palestras são abertas a outras instituições da área de saúde que atuem na região sul do Estado e no hospital, as ações 
do projeto são consideradas como educação continuada dos profissionais. Após a transmissão os vídeos de todas as 
palestras são disponibilizados pelo site www.educasus.org.br.



PROJETOS E AÇÕES

                        PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
A Santa Casa Cachoeiro,recebe em média, 200 acidentados por mês, sendo que 80% destes estavam de moto e passam por um 
processo de recuperação doloroso que pode levar de 6 a 18 meses. A Prevenção de Acidentes de Trânsito e o monitoramento diário 
das ocorrências de acidentes que chegam ao hospital são etapas de projeto social elaborado pela instituição que visa conscientizar 
motoristas e motociclistas quanto à importância da direção segura.

Em 2018  o hospital  desenvolveu  ação educativa no Setor de Pronto Socorro, alusiva ao  mês de Maio Amarelo,
prevenção de acidentes.



PROJETOS E AÇÕES

                                                    AÇÕES DE VOLUNTARIADO

Atualmente a instituição conta com um número de  cadastrados que atuam diretamente em 60 voluntários
atividades religiosas promovidas pela instituição e monitoradas pelo Serviço de Capelania e recepção. Além de realizarem 
visitas diárias aos pacientes, os voluntários também colaboram na realização de ações sociais em apoio a pacientes 
carentes com doações de fraldas geriátricas e itens de higiene pessoal.

Para realização de ações pontuais a instituição também conta com o suporte de voluntários. Em 2018 eles foram 

responsáveis por duas ações de grande impacto para a instituição -  e Bazar Fashion Arraiá do Vovô.



PROJETOS E AÇÕES

                 CAMPANHA DE REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS
Como iniciativa para trabalhar a redução de custos a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro realizou uma 

Campanha de Redução de Desperdícios. As melhores ideias foram premiadas.

Ao todo, foram inscritas  Os três projetos vencedores prometem reduzir até 23 propostas.

R$  ao ano. 82 mil



PROJETOS E AÇÕES

                     PROJETOS PERMANENTES
Ÿ PINC - Programa de Integração do novo colaborador
Ÿ Projeto de Captação de doadores de sangue
Ÿ Grupo de Caminhadas Ecológicas
Ÿ Programa de Orientação aos acompanhantes
Ÿ Educação Continuada em Enfermagem



COMISSÕES
As comissões hospitalares são utilizadas como instrumento para oferecer serviços de qualidade aos 
clientes, na Santa Casa Cachoeiro elas desempenham varias funções destacando-se na produção de 
relevantes indicadores para a gestão hospitalar e também contribuindo para a eficácia das organizações 
em prol dos usuários, através da padronização de processos internos. 

Compostas por profissionais multidisciplinares, cujas responsabilidades variam conforme suas 
especificidades individuais tendo como objetivo a preservação da vida, promoção da saúde das pessoas e 
do ambiente, melhoria de processos, humanização, segurança e o desenvolvimento. 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Prevenção de Acidentes

Intra- hospitalar de doação de òrgãos e Tecidos

Ética Médica

Revisão de  óbitos

Farmácia e Terapia

Ética de Enfermagem

Gerenciamento de Resíduos

Núcleo de Segurança do Paciente

Grupo de Trabalho de Humanização



SERVIÇO DE CAPELANIA
O serviço de capelania é o departamento do hospital que tem como objetivo específico 

dar apoio humano-espiritual aos pacientes, familiares e servidores da instituição. Além 
disso, em conjunto com todas as atividades terapêuticas, estar aberto para as discussões 
que envolvam questões religiosas.

Tendo presente esta missão, a capelania da Santa Casa Cachoeiro realizou ao longo do 
ano de 2018 inúmeras ações e serviços, são elas:  atendimentos com os Sacramentos da 
Unção dos Enfermos, da Reconciliação, da Eucaristia, e aconselhamentos; Missas toda 
terças, quintas, sextas, sábados e domingos; Adoração ao Santíssimo Sacramento, Via-
sacra, Terço da Misericórdia, Visita da imagem de Nossa Senhora da Penha aos enfermos e 
colaboradores; Campanha de arrecadação de fralda geriátrica; Homenagem e distribuição 
de lembrancinhas aos pacientes e funcionários no dia das Mães e dos Pais; Arrecadação e 
distribuição de Kits de higiene e enxovais para bebês.



DESENVOLVIMENTO 
HUMANO

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim busca a qualificação de seus 
profissionais, proporcionando aos pacientes um atendimento com excelência e qualidade. Para 
isso, são disponibilizadas as oportunidades efetivas de desenvolvimento, treinamento e 
aperfeiçoamento profissional. As ações promovidas são um trabalho em conjunto com as áreas 
de Administração de Pessoal, Núcleo de Educação Permanente e Recursos Humanos.

Além dos atendimentos às demandas relacionadas a recrutamento e seleção, a equipe buscou 
novas parcerias e fortaleceram as existentes. Além da parceria com o Centro Universitário São 
Camilo, a Santa Casa firmou parceria com a UNOPAR (Polo de Cachoeiro de Itapemirim) com 
conquista de bolsa de estudos parciais, para que os funcionários pudessem ingressar 
em curso superior. A ação acontece na busca de motivar os colaboradores a investirem em 
cursos voltados para área hospitalar, tais como: Administração, Enfermagem, Psicologia, 
Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, uma vez que a graduação nessas áreas vem aperfeiçoar os 
serviços prestados pela instituição.

O setor de Recursos Humanos passou por mudanças de processos da área. O objetivo era 
inovar e otimizar as ações, em busca de melhor qualidade nos resultados. Para isto, foi 
rmontado um   incluindo Treinamento e projeto de estruturação de Recursos Humanos
Desenvolvimento de Pessoas. 



SATISFAÇÃO DO 
No hospital Santa Casa de Cachoeiro o Serviço de Satisfação é fundamental para o investimento na qualidade dos serviços 
prestados, portanto para garantir que a pesquisa de satisfação esteja ao acesso de todos os clientes, a instituição trabalha 
com três meios específicos de comunicação com o cliente: formulário específico, urnas disponibilizadas em pontos 
estratégicos e formulário online disponibilizado via site institucional. 

Um diferencial do serviço é a presença de um funcionário diariamente nas seções, sendo este responsável pelo 
acompanhamento do paciente durante o período de internação, estimulando o preenchimento da pesquisa de satisfação e 
monitorando a hospedagem dos clientes.

Em 2018  a pesquisa de satisfação dos clientes apontou:

80% de Satisfação com os serviços ofertados pelo hospital com destaque para os serviços de:

CLIENTE

Enfermagem
Higienização
Nutrição



HOSPITAL EM NÚMEROS

52 mil
Atendimentos 

Urgência

402 mil
Exames de

 diagnóstico

56 mil
Sessões de
reabilitação

21 mil
Consultas

20 mil
Atendimentos 

de Hemodiálise

11,5 mil
Internações

10 mil
Cirurgias

Quando analisamos os dados dos serviços de produção e 
assistênciais percebemos a grandeza do hospital Santa Casa e 
a importância da Instituição para o Estado do Espirito Santo de 
forma especial para a região Sul.

Setores/Serviços Grandeza - Unidade 2018

Transportes Km Rodados 145.561

Lavanderia Kg Roupa 307.201

Arquivos Unid. Atendimentos 16.201

Esterilização Pacotes Esterelizados 273.019

Manutenção Unid. Consertos 3.955

Refeições Servidas Unid. 394.209

Bolsas de Sangue coletas Unid. 5.737

Asssitencia Social Unid. 7.039

Produção Hospital - Serviços assistenciais



REPRESENTATIVIDADE NA

                   REDE  DO ESSUS
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro é uma instituição Filantrópica, ou seja, não visa lucros, portanto todo 
recurso arrecadado é investidos em melhorias em sua assistência.

Atualmente  de todos os seus procedimentos são realizados pelo Sistema Único de Saúde.85%
Maior hospital Filantrópico em tratamento

de do Espirito Santo -  por causas externas traumas 3.046 internações

Maior hospital da região em números de  e internações
2º posição geral  entre todos os hospitais filantrópicos do Estado -

 SUS.10.650 internações

Hospital filantrópico que realizou o maior número de tratamentos 
cirúrgicos no Es. -  SUS5.458 cirurgias

1ª Posição entre os principais hospitais do Espirito Santo para

 tratamento de - hemodiálise 20 mil sessões

Os números

 de 2018 
apontam...



Atualmente estima-se que mais de 1 mil pacientes por mês procuram 
a Santa Casa sem passar pela Unidade de Pronto Atendimento, o que interfere

diretamente na qualificação do atendimento de maior gravidade.

INTERNAÇÕES Nº  Atend.

Cachoeiro de Itapemirim 7.146 63,72

Vargem Alta 445 3,97

Marataízes 386 3,44

Itapemirim 335 2,99

Atilio Vivacqua 253 2,26

Presidente Kennedy 276 2,46

Mimoso do Sul 237 2,11

Castelo 375 3,34

Rio Novo do Sul 223 1,99

Muqui 243 2,17

Jeronimo Monteiro 238 2,12

Iconha 193 1,72

Alegre 183 1,63

Iúna 113 1,01

Guaçui 58 0,52

Muniz Freire 142 1,27

Piúma 44 0,39

Ibitirama 59 0,53

Irupi 69 0,62

Outros Municípios do Esp. Santo 50 0,45

Estado do Rio de Janeiro 43 0,38

Estado de Minas Gerais 18 0,16

Estado do São Paulo 10 0,09

Outros Estados 76 0,68

TOTAL 11.215 100,00

MOVIMENTO DO SETOR DE INTERNAÇÃO DE ACORDO 
COM A PROCEDÊNCIA 2018



Captação de Recursos
A Santa Casa Cachoeiro e filial possuem um setor específico de Captação de Recursos que tem por finalidade gerar 
recursos financeiros, materiais e humanos para conquistar a sustentabilidade de seus projetos. Para isso, fazem um 
planejamento anual de ações com estratégias fortes e direcionadas para cada tipo de potencial investidor – parcerias 
públicas, privadas e pessoas físicas. 

EMENDAS DISPONIBILIZADAS FEDERAL 

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 

Parlamentar Valor R$ Ação 

Helder Salomão 150.000,00 Equipamentos 

Ricardo Ferraço 786.136,00 Equipamentos 

Norma Ayub 230.000,00 Equipamentos 

Evair de Melo 570.667,00 Obras 

Sérgio Vidigal 100.000,00 Equipamentos 

Calos Manato (Castelo) 200.000,00 Equipamentos 

Via SESA Valor R$ Ação 

Evair de Melo 430.000,00 Custeio 

Magno Malta 300.000,00 Custeio 

Total 2.766.803,00   

   
EMENDAS DISPONIBILIZADAS ESTADUAL 

Parlamentar Valor R$ Ação 

Hercules Silveira 20.000,00 Equipamentos 

Hudson Leal 55.000,00 Equipamentos 

Marcos Mansur 15.000,00 Equipamentos 

Total 90.000,00   

   
JUSTIÇA ESTADUAL 

Parlamentar Valor R$ Ação 

2ª Vara Criminal 20.000,00 Veículo 

Total 20.000,00   

 

O Projeto funciona a partir de doações estimuladas por serviço de telemarketing 
visa melhorias constantes na realização dos serviços prestados. Atualmente as 
ações abrangem todo o Estado com foco especial para a região sul. 

Em 2018 foram captados R$ 272 mil reais, empregado para reformas e 
manutenções das enfermarias SUS.

Acenda a Luz da Esperança

32.252,00
35.642,00

49.852,00

Média Bruto/Mês - 2016-2018
Série1

2016 2017 2018



Reformas e Ampliações

Ÿ Reparos na UADC;
Ÿ Reforma completa do auditório;
Ÿ Telhado histórico da seção A;
Ÿ Laboratório de análises;
Ÿ Pintura do SND e SEÇÃO M;
Ÿ Reforma do Centro de Especialidades
Ÿ Telhados da maternidade, berçário e laboratório;
Ÿ Sala de exames da endoscopia;
Ÿ Reforma da sala 2 do raio-x para instalação de equipamento novo;
Ÿ Cerca estacionamento novo;
Ÿ Ampliação da oficina de manutenções e criação da sala da engenharia;

Um hospital centenário necessita constantemente de reparos e manutenções, 
em 2018 foi necessário avançamos nas seguintes ações:



Filial Castelo 
Em Julho 2011 a convite do Governo do Estado e da Prefeitura de Castelo, 
município vizinho, a Santa Casa Cachoeiro assumiu o hospital da cidade, no 
qual abriu a Filial Castelo e desde então o hospital desenvolve ações para 
equilibrio de suas contas  e aprimoramento da qualidade dos serviços 
ofertados.

O ano de  2018 foi especial para  Filial, foi inauguração o serviço Santa Casa 
Especialidades.

O Centro de Especialidades - Filial Castelo funciona em um local agradável, 
anexo ao hospital e atualmente conta com 18 profissionais, sendo ofertados 14 
especialidades médicas diferentes, dentre estas: Ortopedia, Endocrinologia, 
Neurologia e Cardiologian e atende inicialmente na modalidade particular.

Total Geral de Leitos: 51
Leitos SUS: 35
Leitos Particular/Convênios: 16
Sala Cirúrgica: 3
Corpo Clínico: 36
Colaboradores: 148
Área Construída: 3.898,45 M²

PANORAMA GERAL



 AÇÕES  

Ÿ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH
Ÿ Comissão Farmacia e Terapeutica – CFT
Ÿ Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  - CIPA
Ÿ Comissão de Acompanhamento de Convênio
Ÿ Comissão de Ética Médica
Ÿ Comissão de Ética de Enfermagem
Ÿ Comissão de Prontuários e Óbitos
Ÿ Comissão de Humanização
Ÿ Núcleo de Segurança do Paciente

Ÿ Treinamento de Combate a Incêndios
Ÿ Seminário Alto Desempenho
Ÿ Ação Motivacional para Colaboradores
Ÿ Sipat 2018
Ÿ Caminhada Ecológica

COMISSÕES 



PROJETO 
SANTA CASA EM REDE 

Em 2018 foi lançado o projeto Santa Casa em rede com a  proposta de implantar o mesmo 
padrão de funcionamento dos setores da matriz na sucursal objetivando a redução de 
custos em ambas as instituições.

O Projeto realizou encontros mensais onde os setores apresentaram propostas e planos 
de ações que previam integração e/ou padronização de rotinas.



NÚMEROS 
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2600
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2800
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114.446

98.889
97.447

113.513

2015 2016 2017 2018
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51677

53832

52513

53.783
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DOAÇÕES VALOR DOADOR

Reforma e adequação da 
Lavanderia
Roupas Hospitalares
Compressas
Manutenção
Materiais diversos

R$ 75.844,47 Voluntárias Pró Santa Casa

Centrífuga
Carro para Higienização

R$ 3.200,12 Rotary Clube

Verduras, legumes, carne 
e frango

R$ 51.700,00 Produtores rurais da região

Total R$ 130.630,12

DOAÇÕES 
          PARCERIAS 

O trabalho voluntário é uma marca da Filial. É com a mobilização das voluntárias da Associação 
Pró Santa Casa,  empresários e clubes de serviços que o hospital consegue investir em melhorias 
e suprir suas necessidades emergenciais.



Presidente
Cristiano Bressan

Vice – Presidente
Dimas Magnago

Conselho Deliberativo 2015/2019 
Sebastião Baptista Ventury, Moacir Fardim, José Claudio Pereira, Ubirajara Tavares Dias, Valdecyr 
Roberte Viguini, Carlos Alberto Marão, José Onofre Lopes e José Carlos Ferreira da Silva. 

Conselho Fiscal 2015/2019
Rosely Machado da Hora, José Carlos de Farias, José Nilton Santesso Diniz, Renan Ferreira da 
Silva, Ary de Paula Nascimento e Aderval Casagrande.

Superintendente
Evaldo Praça Ferreira

Diretora Administrativa 
Luciane Pedroni

Diretora Administrativa - Filial Castelo
Eliane Tannuri Andrade Nascimento

Diretor Técnico
Dr. Thiago Fernandes Nora – Santa Casa Cachoeiro
Dr. Rafael Siqueira Fonseca – Filial Castelo 

Diretor Clínico
Dr. Manoel Antônio Freitas – Santa Casa Cachoeiro
Dr. Fernando Luiz Ribeiro Nunes – Filial Castelo

Diretor de Ensino e Pesquisa
Dr. Raphael Luzorio Fernandes

ÓRGÃOS DIRIGENTES
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