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Apresentação
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
traumatologia, atendendo

209 leitos SUS especializados em

24 horas a população de 650 mil habitantes, em
27 municípios.

55 leitos

Na ﬁlial Castelense são
com pronto-socorro, área de pediatria,
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.

PANORAMA GERAL
Total Geral de Leitos: 209
Leitos SUS: 170
Leitos Particular/Convênios: 39
UTI Geral Adulto: 33
Sala Cirúrgica: 5
Corpo Clínico: 150
Colaboradores Matriz: 962
Area Total: 11.929,45 m²
Área Construída: 8.131,05m ²

Oferecer assistência a saúde

Oferecer assistência a saúde com compromisso ético e cristão.

Ser reconhecido pela sociedade como hospital ﬁlantrópico de excelência no
atendimento com eﬁciência e inovação tecnológica, até 2021 no Estado do
Espírito Santo.

Compromisso ético
Credibilidade
Humanização
Misericórdia
Sustentabilidade

FORTALECIMENTO
Institucional

86 mil
Acessos a site Institucional

353

Pautas POSITIVAS gratuitas
veiculadas em Jornais e Revistas do Estado

No ano de 2019 a assessoria de
Comunicação deu seqüência as
atividades de padronização da nova
marca, conforme Plano de Marketing
aprovado e ganhou visibilidade local de
suas atividades com a expansão da
divulgação de suas ações através de
vídeos e conteúdos para redes sociais
focado em ações informativas de
promoção de saúde.

85 mil

Visualizações de conteúdos
em rede social

245

122
Pautas POSITIVAS gratuitas
veiculadas em Rádio e TV

Ações de endomarketing e
Campanhas

39

Vídeos Institucionais

205

Peças publicitárias

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.
O ano de 2019 foi marcado pela formação da primeira Turma de
Residência Médica da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro,
após a retomada do programa e conclusão da pós graduação de
enfermagem em Terapia Intensiva, retomada do Programa de
Internato Médico e implantação de projeto para Programa de
Residência Multiproﬁssional, além da realização de diversos eventos
cientíﬁcos de formação, ampliação dos estágios e a ampliação do
programa de residência em clínica médica.

EVENTOS cientíﬁcos
- Curso de Formação de Gestores em Saúde - Projeto EDUCASUS
- Curso Gestão da Comunicação nas entidades ﬁlantrópicas - Projeto EDUCASUS
- Seminário de Terapia Intensiva
- Seminário de Fisioterapia
- Seminário de Neuroeducação

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.
Desde 2010 o hospital possui um projeto direcionado para reciclagem de seus itens,
onde todo recurso arrecadado é investido em ações de humanização para pacientes e
funcionários.

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

RESPONSABILIDADE SOCIAL

PROJETO CUIDAR DE VIDAS - FAZENDA
Com a proposta de produzir alimentos de qualidade para o
restaurante da Santa Casa Cachoeiro , Lar de Idosos e Filial
Castelo, foi iniciado em agosto/2019 o
« Projeto Cuidar de Vidas» que utiliza da mão de obra de detentas
para operacionalizar a produção agrícola.
O projeto que conta com 10 fases e atualmente está na 3ª etapa.
Com todas as atividades em funcionamento em período anterior a
pandemia, a fazenda já estava gerando uma economia mensal
total de R$ 10 mil para as entidades beneﬁciadas.
Todos os investimentos realizados no local foram através de
parcerias e doações.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

LAR DE IDOSOS
A maior ação de responsabilidade Social da instituição ainda é a administração
do Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira. Uma instituição que abriga idosos em
sua maioria carentes e que foi fundada para abrigar idosos que eram
abandonados no hospital.
Atualmente o Lar é uma das instituições mais bem estruturados do Estado.
Em 2019 contava com 40 abrigados.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
MAIO AMARELO
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 2019 o hospital desenvolveu através de parceria com a Rádio Diocesana
e Prefeitura Municipal A MOTOCIATA PELA VIDA além de diversas ações
alusivas ao
trânsito.

Maio Amarelo, mês de prevenção de acidentes de

PROJETOS E AÇÕES

PROJETOS PERMANENTES
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

PINC - Programa de Integração do novo colaborador
Projeto de Captação de doadores de sangue
Grupo de Caminhadas Ecológicas
Programa de Orientação aos acompanhantes
Programa de Excelência - CADES

COMISSÕES
-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
-Prevenção de Acidentes de Trabalho
- Intra- hospitalar de doação de órgãos e Tecidos
- Ética Médica
- Revisão de óbitos
- Farmácia e Terapia
- Ética de Enfermagem
- Gerenciamento de Resíduos
- Núcleo de Segurança do Paciente

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.

HUMANIZAÇÃO
GTH
O Grupo de Humanização da Santa Casa Cachoeiro foi fundado
em 2003, com objetivo de promover práticas humanizadas em
conformidade com a Política Nacional de Humanização do
SUS.
Desde sua criação vem desenvolvendo ações importantes na
busca de acolher e humanizar o atendimento dos pacientes,
tendo como base as diretrizes propostas pelo Ministério da
Saúde.

Principais ações de 2019
- Desenvolvimento da Campanha - Dia da Empatia
- Comemoração de datas festivas
- Promoção da « Semana Natal Humano»
- Projeto Coral nas enfermarias
- Ação Dia da Primavera
- Prêmio Pratas da Casa
- Cineclube nas enfermarias
- Projeto Caminhada Ecológica
- Jardim terapêutico
- Projeto de Reciclagem

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 2019 inúmeras ações e serviços, são elas: atendimentos com os
sacramentos da unção dos Enfermos, da Reconciliação, da Eucaristia e
aconselhamentos; Missas, Via-sacra, Terço da Misericórdia, Visita da imagem de Nossa
Senhora da Penha aos enfermos e colaboradores; Campanha sociais para arrecadação
de Kits de Higiene pessoal e fraldas geriátricas.

DESENVOLVIMENTO
HUMANO e SAÚDE DO TRABALHADOR
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, SESMET 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.
Em 2019 o SESMET atuou ativamente na promoção de saúde do colaborador,
realizando diversos programas e ações, tais como:
- Projeto de ergonomia
- Programa de emagrecimento
-Campanha de vacinação
- Ação de apoio psicológico
- Programa de incêndio
- Programa de Saúde bucal

BUSCA DA QUALIDADE
CADES
Em 2019 o CADES desenvolveu novas auditorias internas registrando um signiﬁcativo
avanço das unidades e mudanças da classiﬁcação estrela. Além das auditórias na busca da
qualidade foram implantadas as seguintes ações:
- Implantação de checklists especíﬁcos com 150 itens de avaliação, formulados com base
nas legislações pertinentes.
- Criação e revisão de instruções de trabalho
- Padronização das documentações da instituição
- Criação e implantação de Painel de indicadores para monitoria dos indicadores de
desempenho assistencial
- Realização de AGM com o setor de enfermagem
- Implantação do Café da Qualidade

SATISFAÇÃO DO

CLIENTE
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 2019 a pesquisa de satisfação dos clientes apontou:

80%
Enfermagem

de Satisfação com os serviços ofertados pelo hospital com destaque para os

serviços de:

Higienização
Nutrição

HOSPITAL EM NÚMEROS
10 mil
Internações

10 mil
Cirurgias

402 mil
Exames de
diagnóstico

2019

18 mil
Consultas

21 mil
Atendimentos
de Hemodiálise

57 mil
Atendimentos
Urgência

57 mil
Sessões de
reabilitação

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.

Produção Hospital - Serviços assistenciais
Setores/Serviços
Grandeza - Unidade
Transportes
Km Rodados
Lavanderia
Kg Roupa
Arquivos
Unid. Atendimentos
Esterilização
Pacotes Esterelizados
Manutenção
Unid. Consertos
Refeições Servidas
Unid.
Bolsas de Sangue coletas
Unid.
Asssitencia Social
Unid. Atendimentos

2019
189 mil
349 mil
13 mil
230 mil
3.285
435 mil
4.700
9.200

REPRESENTATIVIDADE NA
REDE

Os números
de

Fonte: DATASUS/TabWin

2019

apontam...

SUS DO ES

3.388 Internações de traumas
1º Lugar entre os ﬁlantrópicos do ES
2º Lugar entre todos os hospitais do ES

10.331 internações gerais
3º Lugar entre os ﬁlantrópicos do ES

21.690 Sessões de Hemodiálise
1º Lugar entre todos os hospitais do ES

DESTE MUNICÍPIO

Marataízes
Itapemirim
Vargem Alta
Castelo
Presidente Kennedy
Atilio Vivacqua
Mimoso do Sul
Rio Novo do Sul
Muqui
Alegre
Jeronimo Monteiro
Guaçui
Iconha
Muniz Freire
Iúna
Ibitirama
Irupi
Piúma
Alfredo Chaves
Anchieta
Vitória
Outros Municípios do ES
Rio de Janeiro
Minas Gerais
São Paulo
Estados Diversos

5.610
378
424
332
396
244
195
251
217
220
252
161
110
173
149
170
103
79
88
108
79
5
149
40
45
12
60

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
Norma Ayub
Norma Ayub
Norma Ayub
Carlos Mana o
Evair de Melo
Ricardo Ferraço
Norma Ayub
Rose de Freitas
Magno Malta

Valor R$

Via Municipal

Valor R$

500.000,00
800.000,00
800.000,00
998.499,00
1.074.500,00
400.000,00
467.000,00
2.200.000,00
300.000,00

Helder Salomão
Licitação C. Publica
Total

Ação
Equipamentos (Filial Castelo)
Obra - Recepção Central (Filial Castelo)
Equipamentos (Filial Castelo)
Obra - Hemodiálise
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Ação

200.000,00 Custeio
687.560,61 Obra - UTI Filial Castelo
8.427.559,61

EMENDAS DISPONIBILIZADAS ESTADUAL
Parlamentar
Hercules e Majeski

Valor R$

Luciano Machado
Luciano Machado
Alexandre Quin no
Alexandre Quin no
Total

Ação
40.000,00 Equipamentos
80.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
320.000,00

Custeio - (Filial Castelo)
Veículo Administra vo
Veículo Administra vo (Filial Castelo)
Custeio - (Filial Castelo)

PROJETOS SOCIAIS
Valor R$
Jus ça Federal
Total

Ação
96.389,88 Obra - Seção B
96.389,88

PROGRAMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Na busca de apoio ﬁnanceiro para manutenção de seus serviços de
urgência e Emergência a Santa Casa retomou a busca por parcerias
junto aos municípios através do Programa de Urgência e Emergência.
Em 2019 foram feito visitas e apresentadas propostas de parcerias
para os 10 municípios que mais utilizam os serviços do hospital.

Acenda a Luz da Esperança

O Projeto funciona a partir de doações estimuladas por serviço de telemarketing
e visa melhorias constantes na realização dos serviços prestados. Atualmente as
ações abrangem todo o Estado, com foco especial para a região sul.
Em 2017 o projeto foi reformulado e com a realização de campanhas e novas
ações, alcançou um aumento das captações e a ﬁdelização dos doadores já
existentes.
No ano passado, foram captados R$ 225 mil, empregados em reformas e
manutenções das enfermarias SUS.

Média Bruto/Mês - 2016-2019
Série1

49.852,00

48.973,75

35.642,00
32.252,00

2016

2017

2018

2019

ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL
MENINO JESUS

Ainda no ano de 2019 a instituição fechou parceria com o municipio de
Itapemirim para administração do hospital da cidade e ampliação dos
serviços médicos ofertados na unidade hospitalar.

Reformas e
Manutenções
Um hospital centenário necessita constantemente de reparos, manutenções e da renovação
de seu parque de equipamentos. Em 2019 através do setor de engenharia conseguimos
executar as seguintes ações:
Ÿ Reforma da Seção B
Ÿ Climatização das enfermarias L,M, B e D
Ÿ implantação de passarelas no pátio
Ÿ Manutenção e pintura em todo hospital;
Ÿ Construção de granja na fazenda
Ÿ Construção da CME na Filial Castelo

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 2019 foi trabalhando visando alcançar os objetivos propostos
pela Matriz.

PANORAMA GERAL
Total Geral de Leitos: 55
Leitos SUS: 31
Leitos Saúde Mental: 08
Leitos Particular/Convênios: 16
Sala Cirúrgica: 3
Corpo Clínico: 36
Colaboradores: 154
Área Construída: 3.898,45 M²

DESENVOLVIMENTO
HUMANO

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Campanha de Prevenção ao Suicídio
Trabalho desenvolvido com saúde mental através do
serviço de psicologia do hospital
Campanha de conscientização do outubro rosa e
novembro azul
Ação Motivacional para Colaboradores
Sipat 2019

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

NÚMEROS
Cirurgias

Internações
Série1

3.372
3.047

2019
2018

2.741

2.743

2016

2017

3.370

3.143
2.859

2017
2.799

2016

Pronto Socorro - Ambulatório
53.832

53.783
53.503

52.513

2019

2018

2017

2016

2018

2019

REALIZAÇÕES
PARCERIAS
- Obra de reforma da CME, atendendo as normas da Vigilância sanitária
- Obras iniciais para reestruturação da Rede Elétrica (construção da torre), recurso captado através de
uma rifa em parceria com o JeepClub da cidade de Castelo;
- Realização do evento Feijoada Solidária, com objetivo de captação de recursos para construção da nova
da SND, previsto para 2020;
- Aprovação do projeto de construção da Unidade de Tratamento intensivo (10 leitos) na CIR e CIB.

Informe Produzido pela Assessoria de Comunicação e Marketing
Fotos: Arquivos SCMCI
Dados: Estatística Santa Casa /Ass. de Mercado/Coordenações
Produção: Juliana N. Botura Moulin
Revisão Ortográﬁca: Josué de Oliveira

