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O Relatório de Atividades de 2010 demonstra muito
bem o quanto avançamos. Ultrapassamos as celebrações dos 110 anos de nossa Santa Casa de Misericórdia e dos 10 anos à frente desta entidade que aos
poucos foi vencendo os desafios.
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A história da Santa Casa, inúmeras vezes lembrada,
deixará de ser repassada apenas oralmente para
ser registrada num livro, que em breve estará em
nossas mãos.
Com certeza um dos fatos marcantes de nossa
caminhada nas celebrações dos 10 anos foi a conquista, junto ao Ministério Público, da negociação e
quitação de dívidas trabalhistas. Quem iria imaginar
que os R$ 36 milhões devidos se transformariam em
acordos que zerariam nossas responsabilidades?
É claro que muita coisa ainda precisa ser feita. Mas
os bons ventos que sopram nos darão condições,
como deram aos audazes sonhadores do passado,
alcançar as metas propostas. O ano que se inicia
apresenta metas ousadas que deverão ser assumidas no exercício de 2011.
Que tenhamos um ano pleno de realizações.
Deus abençõe a todos que nos ajudaram a chegar
até aqui.

Mons. Antonio Romulo Zagotto
Presidente
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1900

Fundação da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim;

1945

Início dos Serviços de Secretaria,
Portaria, Financeiro e Religiosos;

1970

1980
1990
1991

Implantação de Contabilidade de Custos, Serviços de
Nutrição, Dietética e Lactário, duas Salas Cirúrgicas e Central de Esterilização;
Inauguração do CTI, com nove leitos e modernos
equipamentos.
Instituição da CCIH, a primeira no Espírito Santo e
a quinta no Brasil;
Conquista do Credenciamento de Residência Médica;
Criação do Plano de Saúde da Santa Casa
e implantação dos aparelhos de Tomografia;

1997

Dezembro – Intervenção do Ministério Público;

1999

1994

Inauguração do Instituto da Mulher;

1995

Aquisição dos primeiros computadores e Softwares;

1996

Inauguração do Serviço de Ortopedia e Traumatologia;

O hospital esteve fechado por 45 dias, entre maio e
junho, exceto o serviço de Hemodiálise;
A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim assume o controle
da Santa Casa, no período em que as atividades estavam
paralisadas;

2000

Início do trabalho de resgate da Instituição e de sua
credibilidade;

2007

Conquista de regularização cadastral;

2008

Renovação do parque de equipamentos com recursos da
Secretaria Estadual de Saúde (SESA);

Computadorizada e Ultra-Sonografia;
Inauguração da nova UTI, com 17 leitos, e da
creche para funcionários;

Instalação dos Serviços de Cintilografia - conquista do
credenciamento de Urgência e Emergência;

2009

2010

Aquisição de Nova Central de Monitoramento da UTI e
implantação de novo sistema de informática com prontuário eletrônico;
Contratualização com o Governo do Estado para reforma
e ampliação do Pronto Socorro, CTI, UADC e uma enfermaria;

Negociação e quitação de dívidas trabalhistas.

Linha do Tempo
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Missão

Garantir soluções em serviços de assistência à saúde,
elevando a qualidade de vida com inovação, visando à
auto-sustentabilidade com humanização e ética cristã
junto à comunidade e colaboradores.

Visão
Ser reconhecida como hospital referência em alta complexidade de urgência/emergência e traumas na Região
Sul do Estado do Espírito Santo. Efetivar a diversificação
dos serviços e clientes, de forma a ser auto-sustentável.

Títulos e Certificações

Títulos e Certificações
Reconhecida Utilidade Pública Municipal pela Lei nº. 1.264, de 26/10/1968;
Declarada Utilidade Pública Estadual pela Lei nº. 4.478, de 28/11/1990;
Declarada Utilidade Pública Federal pelo Presidente da República, em decreto de 22/11/1991;
Certificada Entidade de Fins Filantrópicos;
Certificada Entidade Beneficente de Assistência Social;
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social;

Negócios
Promover soluções integrais em saúde, com tranquilidade,
conforto e segurança.

Filiada ao Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Sul do Estado do Espírito Santo;
Registrada no Ministério da Justiça para manutenção do título de Utilidade Pública Federal;

A Santa Casa de Misericórdia determina suas ações pelos
seguintes princípios:

Credenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como referência no atendimento a pacientes nas seguintes especialidades:

- Respeito à tradição histórica da entidade;

Urgência e Emergência;
Nefrologia e Transplante de Rins;
Captação de Órgãos;
Ortopedia e Traumatologia;
Neurologia/ Neurocirurgia;
Obstetrícia

- Foco no cliente;
- Prestação de serviços de saúde dentro dos padrões técnicos e éticos profissionais;
- Suporte psíquico–espiritual;
- Não discriminação de raça, credo político e social;
- Atualização técnico-científica;
- Empreendedorismo e lucratividade com responsabilidade
social e ambiental;
- Humanização através da educação, formação e informação;
- Gestão através de planejamento;
- Controle e racionalidade no uso de recursos.

Identidade

Identidade
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Filiada à Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado do Espírito Santo;

Princípios
- Valorização dos recursos humanos;
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Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim;

Reconhecida como melhor hospital do Estado na realização de trabalhos para captação
de órgãos.
Homenageada por organização religiosa pelos relevantes serviços prestados na área ambiental.
Reconhecida por empresa multinacional como único hospital do Estado a possuir completo
sistema de monitoramento de leitos hospitalares no CTI.
Certificada como Organização Social pelo Governo do Estado do Espirito Santo.
Homenageada pela ONG Pró Vidas pelo trabalho de destaque em captação de órgãos.
Certificada pela Excelência em exames laboratoriais pela Sociedade Brasileira de Análises
Clínicas.
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Estrutura Organizacional

Estrutura Organizacional
Total de Leitos: 179

Leitos SUS: 144
Leitos Particular/Convênios: 35
Salas Cirúrgicas:5
Corpo Clínico: 170
Colaboradores da Santa Casa: 682
Colaboradores Lar de Idosos: 35
Estagiários: 43
Voluntários: 3
Área Total: 10.167,25 m2
Área Construída: 7.892,63 m2

Especialidades
Alergia e Imunologia
Anátomo-Patologia
Anestesiologia
Angiologia e Cirurgia Vascular
Cardiologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica e Reparadora
Clínica Médica
Dermatologia
Endocrinologia
Gastroenterologia – Endoscopia Digestiva
Ginecologia e Obstetrícia
Hematologia e Hemoterapia
Nefrologia
Neurocirurgia
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Radiologia e Ultra-sonografia
Médico do Trabalho
Urologia
Buco Maxilofacial

10

Relatório Santa Casa 2010

Relatório Santa Casa 2010

11

Programas e Projetos Especiais

Programas e Projetos Especiais
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DE NOVOS
COLABORADORES
Tem como objetivo integrar os novos colaboradores
e levá-los a conhecer a instituição e seu processo de
funcionamento, por meio de encontros mensais, com o
objetivo de oferecer qualificação e consequentemente,
melhorar o desempenho de suas funções. Em 2010
foram treinados 163 colaboradores no programa. Para
facilitar a inclusão e visualização dos novos membros
no grupo institucional, a coordenação do programa criou camisas diferenciadas que são utilizadas por tempo
determinado.

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO A ACOMPANHANTES
Este programa visa a orientação do acompanhante,
através de manual, crachá de identificação e conversa
sobre rotinas institucionais, direitos e deveres. Em dois
anos de funcionamento, o programa já atendeu 8.640
acompanhantes.

PROJETO GINÁSTICA LABORAL
O projeto desenvolvido com a parceria de voluntários,
leva aos colaboradores e acompanhantes à prática
periódica de atividades físicas como forma de prevenir doenças provenientes de movimentos repetitivos,
estimulando mais de qualidade de vida. O projeto de
Ginástica Laboral é aplicado semanalmente em todos
os setores da instituição.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DE ENFERMAGEM
A Educação Continuada iniciou suas atividades em junho de 2010, visando melhoria da Assistência
de Enfermagem. Durante o ano de 2010 as atividades foram voltadas para os técnicos de Enfermagem, com o objetivo de qualificar os colaboradores para o melhor desempenho de suas funções. São
trabalhados os seguintes temas:
Banho no leito, banho em bloco, higiene oral e capilar;
Impacto da higiene das mãos na prevenção das
infecções hospitalares;
Organização de setor e apresentação pessoal;
Sinais vitais;
Aspiração, cuidados com traqueostomia e endocânulas;
Perfil e auto-estima;
Técnica de aspiração e reconstituição do meropenem;
Curativos de drenos e incisão cirúrgica.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO – “O BEM FAZ BEM”
PROGRAMA TRAINING JÚNIOR
O programa existe desde 2008, tendo como objetivo a formação de profissionais técnicos de Enfermagem através da prática. São 40 alunos, escolhidos por meio de prova de seleção, monitorados por um
enfermeiro tutor e atuando nas enfermarias da instituição em três turnos.
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O voluntariado é uma prática incentivada pela instituição
que, ao longo de sua história, vivenciou sua importância
para fundamentação de suas principais ações. O programa
vem auxiliar a prática de atividades educativas, atuando
junto a pacientes e colaboradores da entidade.
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PROGRAMA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
O Acolhimento com Classificação de Risco da Santa Casa Cachoeiro foi o primeiro a ser implantado no sul do Espírito Santo e corresponde a uma nova forma de atendimento em que
a prioridade é a gravidade da condição clínica do paciente e não a ordem de chegada. O programa é uma maneira de ofertar serviços mais qualificados e especializados em Urgência e
Emergência. Desde sua implantação há dois anos, foram atendidos e referenciados através da
Classificação de Risco, aproximadamente 25.000 pacientes.

PROGRAMA INTERNO DE NUTRIÇÃO
Refeições balanceadas, cuidadosamente preparadas e servidas em um ambiente agradável,
propiciam e estimulam o melhor desenvolvimento de nossas atividades, além de evitar doenças
decorrentes da má alimentação e estimular a rápida recuperação dos pacientes. O programa
conta com a participação de nutricionistas que elaboram cardápios balanceados e diferenciados para pacientes e colaboradores a preço simbólico.

PROJETO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
Na busca de reduzir o número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito, o hospital Santa
Casa trabalha a conscientização de motoristas e motociclistas através de ações pontuais. Dentre as ações realizadas pelo projeto em 2010 estão o Fórum de Prevenção de Acidentes de
Trânsito; a Campanha Educativa “Viva a Vida”, com ações de panfletagem, confecção de camisas para conscientização; missa comemorativa e Motociata.
Uma aparente boa notícia está na redução do número de acidentes de trânsito causado por motos. O número de vítimas entre 2009 e 2010, reduziu de 1.412 para 1.344. Mas em cinco anos
de estatística o aumento geral foi de 53% e, segundo membros do corpo clínico, a gravidade dos
casos aumentou. Outro fator são os óbitos diretos, que não são computados na estatística, pois
são encaminhados direto ao SML (Serviço de Medicina Legal) e não passam pela instituição.

VÍTIMAS DAS PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO PRONTO SOCORRO (2006 - 2010)
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TIPOLOGIA

2006

2007

2008

2009

2010

(%) 2006 - 2010

ACIDENTE MOTO

879

1.222

1.339

1.412

1.344

53

ACIDENTE AUTOMOB.

295

394

410

395

461

56

ATROPELAMENTO

153

256

226

229

200

31

ARMA BRANCA

77

87

87

65

67

- 13

ARMA DE FOGO

79

97

89

88

100

27

AGRESSÃO FÍSICA

238

248

190

147

136

- 43

TOTAL

1.721

2.304

2.340

2.336

2.308

34
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PROGRAMA DE SATISFAÇÃO
A Pesquisa de Satisfação é uma oportunidade de ouvir nossos clientes e através de suas
dúvidas, reclamações ou elogios, adequar nossos serviços, visando a qualificação de nossas
ações. Em 2010 foram realizadas 4.500 pesquisas que classificaram a instituição como ótima
em 90% dos procedimentos avaliados.

EVOLUÇÃO DOS ACIDENTES MOTOCICLÍSTICO (VÍTIMAS 2006 - 2010)
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CENTRO DE ESTUDOS
O Centro de Estudos “Dr. Edson Rebello
Moreira” foi criado em 1979, tendo como objetivo, promover, coordenar, estimular e divulgar
as atividades técnico-científicas e culturais que
visam o aperfeiçoamento do corpo clínico.
Ao longo dos anos vem desenvolvendo importantes programações científicas que contam
com a participação de renomados profissionais.
Neste ano o destaque está na realização do
I Encontro de Profissionais de Saúde, dentro
da programação especial em comemoração aos
30 anos de atuação do Centro de Estudos e 110
anos de fundação da Santa Casa Cachoeiro.
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PROJETO EDUCATIVO PARA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

SERVIÇO DE CAPELANIA

A doação de órgãos foi um dos temas amplamente abordado pela instituição, em 2010, através
da CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes). A
comissão trabalhou a conscientização da população sul capixaba, através de treinamentos de
professores e pedagogos, visita a escolas e associação, realização de palestras, participação
em importantes congressos nacionais e estaduais.

O Serviço de Capelania participa ativamente das
ações desenvolvidas no hospital desde os primeiros anos de sua fundação, atuando em todas
as enfermarias e unidades de tratamento, pregando o amor de Deus, consolo e alívio, através
de gestos de solidariedade e compaixão, junto aos
pacientes, familiares e profissionais de saúde. O
trabalho desenvolvido é executado pelo capelão
do hospital em conjunto com a Pastoral da Saúde,
com base em importantes diretrizes como: respeito
a religião, escuta, aconselhamento e reconciliação.

Outro destaque foi a campanha “Permaneça em Vidas” que propõe que o doador de órgãos
seja um multiplicador de vidas, uma vez que impede a morte dos que esperam por um órgão.

EVOLUÇÃO DAS CAPTAÇÕES DE ÓRGÃOS (2006 - 2010)
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Contribuições
Sociais
Contribuições Sociais
A Santa Casa Cachoeiro é uma entidade centenária, por isso sua história em muitos momentos
se entrelaça com a história da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Por este motivo a entidade
sempre se faz presente em importantes eventos da cidade, através de cobertura hospitalar e
também por meio de ações de conscientização. Em 2010 o hospital esteve presente nos seguintes eventos:
Passeio Ciclístico - Dia do Trabalhador
Evento social SESI
Feira da Bondade
Festa de Cachoeiro
Bienal Rubem Braga

Compromisso Ambiental
Compromisso
Ambiental
O Hospital Santa Casa é uma instituição que promove a segurança e o respeito ao meio ambiente, zelando pela sustentabilidade e excelência na área de saúde. A preocupação ambiental sempre
esteve presente na vida da entidade, que executa projetos com base na revisão de processos
e melhorias nas instalações, otimizando o uso de energia elétrica, promovendo a reciclagem
através da coleta seletiva de lixo, óleo vegetal, pilhas e baterias e estimulando ações ecológicas junto aos colaboradores, parceiros e a comunidade local.

PROJETOS AMBIENTAIS
CAMINHADA ECOLÓGICA
O projeto Caminhada Ecológica une colaboradores, parceiros e a comunidade local no intuito
de descobrir a natureza como grande fonte geradora de saúde, socializando, integrando e educando, para a importância da preservação ambiental e a prática de exercícios físicos. Para
isso junta a natureza, a história e a cultura local, melhorando o desempenho físico e mental
dos participantes e inserindo no dia-a-dia destes, práticas concretas de preservação ambiental
além de divulgar pontos turísticos ricos em fauna e flora, não conhecidos e pouco explorados
pela população sul capixaba.
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PILHAS E BATERIAS: DESTINOS CERTOS
Muitas pilhas e baterias utilizadas em equipamentos eletrônicos contêm metais pesados e
produtos químicos que, se liberados na natureza, fazem um grande mal à saúde, causando
desde enfraquecimento ósseo até perda de olfato, visão e audição. Além dos metais pesados,
as pilhas e baterias possuem ainda elementos químicos que, depositados em lixões e aterros
sanitários podem vazar e contaminar o lençol freático, solo, rios e alimentos, causando danos
às pessoas e animais.
Iniciativa do setor de almoxarifado e ao encontro do programa de responsabilidade ambiental
adotado pela instituição, todas as pilhas e baterias utilizadas pela Santa Casa Cachoeiro agora
tem local adequado para sua disposição, evitando que os resíduos tóxicos representem risco
ao meio ambiente e à saúde pública. A entidade também passou a ser ponto de coleta aberto
à comunidade para depósito de pilhas e baterias, que posteriormente são encaminhadas a
destinos corretos.

CONSUMO CONSCIENTE
Durante todo o ano, campanhas internas nos setores e enfermarias fizeram um apelo ao consumo consciente de energia elétrica no hospital. Com essas ações a Santa Casa busca uma
redução de 40% de seu consumo elétrico que constantemente é monitorado por uma comissão
específica que também trabalha em seus projetos a troca de equipamentos sucateados, chuveiros e lâmpadas, que apresentam alto consumo elétrico.

RECICLANDO
O óleo vegetal utilizado para fazer frituras, geralmente jogado na rede de esgoto, na Santa Casa
ganhou um novo destino. A partir de uma parceria com o Grupo de Apoio aos Portadores de
Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura Municipal
de Cachoeiro e a Reciclo-Tech, o material se transforma em biodiesel. Com o gesto, a Santa
Casa ajuda a evitar o impacto ambiental, visto que, para cada litro de óleo jogado na pia são
contaminados 1 milhão de litros d’água quando o produto chega nos rios.
Quando descartado no solo, o óleo causa a impermeabilidade da área, resultando em enchentes nos períodos de chuva, pois a água não é bem absorvida. Esta ação gera uma renda mensal
que é utilizada na sustentabilidade das ações da Casa de Apoio ao Câncer de Cachoeiro de
Itapemirim.
Outra ação ambiental é a coleta seletiva. No caso dos papéis e plásticos, estes são destinados
a empresas específicas e com os recursos captados é possível promover ações de humanização junto a pacientes e colaboradores.
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Responsabilidade
Social
Responsabilidade Social

O Hospital Santa Casa entende a responsabilidade social como marca de sua criação e existência. Esta responsabilidade se concretiza em atividades de atenção integral ao bem-estar, a fim
de construir uma estratégia de promoção da qualidade de vida e saúde. O compromisso com
este enfoque se materializou em seu principal projeto social que é a administração de um Lar
de Idosos Carentes.
O Lar de Idosos “Adelson Rebello Moreira”, fundado em 1974, faz parte da história da Santa
Casa, pois nasceu do sonho de um de seus médicos, Dr. Aristides Campos, que atendia na
Santa Casa de Misericórdia à vários idosos carentes que recebiam alta e não tinham para
onde ir, pois eram abandonados por seus familiares. Hoje o abrigo é administrado pelo hospital
através da ONG Pró-Vitae – Instituto Sul Capixaba de Atenção à Saúde, que mantém o Lar e os
50 idosos acolhidos.
Dentre as demais ações de responsabilidade social destaca-se, ainda, o apoio à Pastoral
Ecológica Diocesana nos projetos “Vida gerando Vidas” e “Plantando Cidadania”.

Parcerias

Parcerias
D

esde 2007 a Santa Casa teve suas ações de captação de recursos assessoradas pelo Instituto Pró-Vitae, que é uma OSCIP criada para prestar assistência à saúde e social, no sul
do Estado do Espírito Santo. O instituto entende que fortalecer a Santa Casa é fortalecer a
saúde sul capixaba. Desde então o instituto vem trabalhando diretamente com o hospital e também
com o Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira, um dos maiores abrigos de idosos da região, em sua
maioria carentes, e que também é administrado pela Santa Casa Cachoeiro.
Em 2010 o Pró-Vitae por meio de voluntários, atuou na elaboração de projetos para serem
apresentados junto a empresas públicas e privadas, visando a restruturação física das duas
entidades. Para isso, foram criados os seguintes projetos e ações:
Programa de Urgência e Emergência
Ação de Captação de Recursos Públicos e Privados
Projeto Diagnósticos
Projeto de Formação e Atualização Profissional
Ações de Suporte Social
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Empreendimentos
Empreendimentos
No ano de 2010 foi possível dar continuidade às metas de estruturação física e
tecnológica da entidade, avançando nas seguintes áreas:
DESCENTRALIZAÇÃO DO POSTO DE COLETA LABORATORIAL DO AMBULATÓRIO

AMBULATÓRIO DO SERVIÇO DE ORTOPEDIA

A inauguração do Posto de Coleta Laboratorial, que foi descentralizado do Ambulatório, teve
como objetivo principal a humanização do atendimento. Agora o setor conta com recepção climatizada, sala para coleta pediátrica e para exames que necessitem repouso, sala ampla para
coleta laboratorial e copa para lanche. O local tem estrutura adaptada para o atendimento de
80 clientes/ dia.

A estruturação de um novo espaço foi necessária para o melhor atendimento e conforto dos
usuários. O ambulatório do serviço de ortopedia está localizado em local privilegiado, com
acesso fácil e independente dos outros serviços da instituição. Conta com suporte de recepção, sala de gesso e consultórios, para o atendimento de uma média de 100 pacientes/dia,
entre adultos e crianças provenientes de toda região sul do Estado.

FARMÁCIAS SATÉLITES
Foram criadas duas Farmácias Satélites
para atender a setores chaves da instituição
que são o Pronto Socorro e as Seções de
UTI e UADC. A Farmácia Satélite do Pronto
Socorro visa o aperfeiçoamento nos atendimentos de Urgência e Emergência, proporcionando qualidade com agilidade. É uma
farmácia cujo estoque conta apenas com
medicamentos e materiais direcionados a
urgência e emergência.
Já a Farmácia que atende às seções UTI e
UADC tem o intuito de descentralizar o serviço da farmácia de dispensação, garantindo mais agilidade e segurança no atendimento aos pacientes desses setores, além
de facilitar a comunicação entre os mesmos
e garantir mais controle de estoque.
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ESTRUTURAÇÃO
ADMINISTRATIVA
Para realizar a reforma e ampliação
do serviço de urgência e emergência, foi necessário construir e reformar uma nova área física para
abrigar alguns serviços administrativos, tais como: Recursos Humanos e Medicina do Trabalho,
Assistência Psicossocial, Setor de
Compras, Sala Administrativa do
Serviço de Fisioterapia, Coordenação de Higienização e Coordenação
de Rouparia e Hotelaria.
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS
O Setor de Captação de Recursos da Santa Casa tem atuado em conjunto com a Diretoria da
instituição, com o Instituto Pró-Vitae e diversos setores administrativos, para elaboração e implantação de projetos que permitam a aquisição de modernos equipamentos, medicamentos,
reformas e ampliações de área física, sendo financiadoras dessas ações autoridades políticas,
governamentais, empresariais e a população em geral.

Relatório de Captações
FONTE

VALOR

Municipal
PM Pres. Kennedy (Conv. 002/2010)
PM Muqui (Cont. 107/2009 -1º TA-2010)
PM V. Alta (Conv. 001/2010)

R$ 75.000,00
R$ 50.000,00
R$ 7.000,00
Sub-total R$ 132.000,00

Estadual
Gov. do Est. ES (SESA)
Emenda Dep. Dr. Hércules Silveira
Gov. do Est. ES (SESA)
Gov. do Est. ES (SESA)

R$ 30.669.505,35 Anual
R$ 20.000,00
R$ 798.545,11
R$ 1.784.819,00
Sub-total R$ 33.272.869,46

DESTINAÇÃO
Prog. Urgência e Emerg.
Prog. Urgência e Emerg.
Prog. Urgência e Emerg.

R$ 150.000,00
R$ 200.000,00
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Sub-total R$ 950.000,00

Projeto Sócio Mantenedor
A Santa Casa Cachoeiro, apostando na solidariedade da população sul capixaba, implantou
há dois anos o Projeto Sócio Mantenedor que funciona a partir de doações estimuladas por
serviço de telemarketing. O projeto abrange todo o Estado com foco especial para a região sul,
onde a população assistida diretamente pela entidade pode colaborar com a manutenção do
hospital.
Em 2010, o hospital arrecadou R$ 175.724,71. Estes recursos foram investidos em pequenas
reformas para a restruturação e manutenção de suas enfermarias SUS e na compra de equipamentos mais modernos para diversos setores.

Como funciona
Renovação do POA
Equip. Lab/ B.Sangue
Proj. de Cuidados Paliativos
Proj. de Doença Vascular e
Embolia Pulmonar (em PROCESSO)

Federal
Emenda Sen. Magno Malta (Conv.321/2010)
Emenda Sen Renato Casagrande (Conv. 320/2010)
Emenda Dep. Camilo Cola (Conv. 322/2010)
Emenda Dep. Rita Camata (Conv. 809/2010)

Projeto Sócio Mantenedor

O serviço é realizado de segunda à sábado das 9 às 21h, com o suporte de 20 operadores
e uma supervisora. Ao ligarem, as pessoas são convidadas a fazer uma doação de qualquer
valor, por meio de débito na conta de energia.
Para saber mais informações sobre o projeto e tornar-se um doador, basta que o interessado
entre em contato com a Central de Captação de Recursos.

Equipamentos
Equipamentos
Equipamentos
Mater. Hospitalares

Privado
Eletrobras Furnas (TC 19179/2010)
Doações CONAB (em espécie)
Total Contabilizado
Total Geral

R$ 14.550,00
R$ 30.816.055,35
R$ 34.369.419,46

Equipamentos
Gêneros alimentícios

RECURSOS CAPTADOS PELO PRO - VITAE (APLICADOS NO LAR ADELSON REBELLO MOREIRA)

FONTE

Municipal
PMCI

Relatório de captações
VALOR

DESTINAÇÃO

R$ 78.000,00
Sub-total R$ 78.000,00

Custeio

R$ 108.649,70
R$ 60.000,00
R$ 46.000,00
Sub-total R$ 214.649,70

Veículo e equipamentos
Custeio e equipamentos
Equipamentos

R$ 39.082,44
Sub-total R$ 39.082,44

Custeio

Estadual
Setades / Governo do Estado*
Setades / Governo do Estado
Setades / Governo do Estado

Federal
Recurso Federal

Privado
Eletrobras Furnas (TC 19179/2010)
Doações diversas e Arraiá do Vovô
Doações CONAB (em espécie)
Total Contabilizado
Total Geral

R$ 15.000,00
R$ 6.753,85
Sub-total R$ 21.753,85
R$ 244.836,29
R$ 353.485,99

Equipamentos
Custeio e investimentos
Gêneros alimentícios

Obs.1: Os convênios federais estão assinados, aguardando liberação.
Obs.2: O hospital apresentou duas proposições acerca de novos serviços que estão sendo analisadas no Núcleo
de Normalização Estadual.
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MOVIMENTO DO SETOR DE INTERNAÇÃO
DE ACORDO COM A PROCEDÊNCIA (2010)
INTERNAÇÕES

Movimento hospitalar

Movimento hospitalar
Internação

A Santa Casa Cachoeiro é uma instituição centenária, referência em Urgência e Emergência em
toda região Sul do Estado do Espírito Santo, com
atendimentos especializados principalmente em
Ortopedia, Neurologia, Nefrologia, Maternidade e
outras. No ano de 2010 foram realizadas 11.777
internações.

Evolução das Internações (2006-2010)
SUS
2006
2007
2008
2009
2010

6.494
6.681
7.659
8.820
9.155

PART
1.013
976
1.023
805
866

CONV
856
1.014
1.380
1.479
1.756

TOTAL
8.363
8.671
10.062
11.104
11.777

Cachoeiro de Itapemirim
Marataízes
Itapemirim
Vargem Alta
Castelo
Presidente Kennedy
Atílio Vivacqua
Mimoso do Sul
Rio Novo do Sul
Muqui
Alegre
Jerônimo Monteiro
Guaçuí
Iconha
Muniz Freire
Iúna
Ibitirama
Irupi
Piúma
São José do Calçado
Conceição de Castelo
Dores do Rio Preto
Apiacá
Vila Velha
Alfredo Chaves
Bom Jesus do Norte
Divino São Lourenço
Guarapari
Anchieta
Venda Nova do Imigrante
Domingos Martins
Vitória
Ibatiba
Outros Municípios do Espírito Santo
Estado São Paulo
Estado Rio de Janeiro
Estado de Minas Gerais
Estados Diversos

TOTAL
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QUANT.
7402
486
387
376
359
311
271
269
239
228
193
190
181
172
134
96
79
41
35
24
22
20
19
18
18
17
17
15
15
14
13
10
8
32
9
32
14
11

11.777
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ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS (2010)

7%

SUS

17%

PARTICULAR

15%

61%

CONVÊNIOS
CARTÃO SAÚDE

EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS

Pronto Socorro

2010

A Santa Casa é o único hospital do sul do Estado a ter Pronto Socorro aberto 24 horas e, por
ser referência em atendimentos de alta complexidade, atende também aos 26 municípios da
região sul.

36.447

2009

23.813

2008

Em 2010, verificou-se um aumento de 66% no movimento do Pronto Socorro, fato que leva a
uma grande preocupação das autoridades de saúde. Mesmo com o início das atividades da
nova Unidade de Pronto Atendimento (U.P.A) “Paulo Pereira Gomes”, em 2008, no município
de Cachoeiro, a Santa Casa que na época deixou de ser referência em PA, continuou sendo
procurada pela população. Logo, o número de atendimento que havia reduzido em 2009 voltou
a aumentar em 2010.

26.340

2007

20.950

2006

16.161
10.000

20.000

30.000

40.000

Atendimentos

EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO PRONTO SOCORRO (2006 - 2010)
2010

Serviços Laboratoriais

Com certificado de excelência em exames laboratoriais emitido pela Sociedade Brasileira de
Análises Clínicas e participando do Programa Nacional de Controle de Qualidade-PNCQ, o Laboratório da Santa Casa é destaque, pois conta com bioquímicos especializados em Hematologia
Laboratorial e Microbiologia. O Laboratório mantém seu padrão de alta segurança na emissão
dos resultados, com preços acessíveis.

55.439

2009

33.407

2008

63.632

2007

71.204

2006

61.473
10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Atendimentos

PROCEDIMENTOS

2008

2009

ANÁLISES CLÍNICAS

226.515

241.135

2.628

2.547

229.143

243.682

ANATOMIAS PATOLÓGICAS

TOTAL

Serviço Ambulatorial
O Ambulatório da Santa Casa atende de segunda à sexta-feira, contando com seis consultórios
médicos, sala de curativos, sala de coleta laboratorial, equipamentos avançados, localização
privilegiada e os melhores especialistas de todo sul do Estado. O hospital possui também um
ambulatório especializado em Ortopedia/Traumatologia com instalações físicas independentes,
que possibilitou em 2010 o atendimento de 14.576 pacientes.
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2010
229.037
2.944
231.981

Serviço de Maternidade

O setor conta com apartamentos arquitetonicamente planejados e uma confortável estrutura
com: camas especiais, sistema de ventilação, ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, central de
chamadas de enfermagem e adaptações que garantem o índice zero de infecção hospitalar.
A Maternidade da Santa Casa está adaptada à Política Nacional de Humanização que permite
a técnica de alojamento conjunto, a presença de acompanhantes, inclusive durante o parto, o
que garante maior segurança às novas mamães e tem visita ampliada para as mamães SUS,
com horários diferenciados para que familiares possam conhecer o novo membro da família.
Para as gestantes, estão disponíveis também serviços de urgência obstétrico, com atendimento de especialistas e equipe técnica 24h.
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Evolução dos Partos (2006-2010)
1.396

1.290

2006

2007

1.477

2008

1.643

1.452

2009

2010

Serviço de Diagnóstico por Imagem

Aberto 24 horas com equipamentos modernos e digitalizados. Através de parcerias oferece os
seguintes exames: RAIO X, Ultrassonografia e Tomografia. Para os pacientes internos a Santa
Casa trabalha com acesso a diagnósticos online e prontuário eletrônico, o que permite maior
agilidade nas prescrições médicas e no acesso a medicações.

QUADRO GERAL DOS EXAMES (2008 - 2010)

PROCEDIMENTOS

2008

2009

2010

RADIOLOGIA

25.977

26.696

28.243

ENDOSCOPIA

188
2.118

200
2.050

194
2.050

3.807
3.472

3.787
3.136

3.787
3.136

35.869

35.562

37.410

ELETROCARDIOGRAMA
ULTRASSONOGRAFIA
TOMOGRAFIA

TOTAL
Serviço de Hemoterapia

O Banco de Sangue da Santa Casa atende a uma grande demanda de pacientes adulto e infantil para os mais diversos procedimentos médicos de Urgência e Emergência. Para isso realiza
anualmente diversas campanhas para fidelização e ampliação do número de doadores.
COMPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES (2010)
5%
0%

0% 0%

20%

Serviço de Terapia Renal Substutiva (TRS) - Hemodiálise
O serviço de Terapia Renal Substitutiva (TRS) da Santa Casa Cachoeiro é destaque no
Estado. No último ano realizou 21.003 sessões hemodialíticas, atendendo uma média de
150 pacientes de toda região sul do Espírito Santo em três turnos. Em cinco anos a capacidade instalada do hospital passou de 12 para 28 máquinas, ampliando a capacidade
de atendimento em 60 %, inclusive com a implantação em caráter especial do serviço de
TRS à pacientes em tratamento intensivo. O hospital é o único fora da grande vitória a contar com o serviço na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Para isso adquiriu um sistema
de osmose reversa, que faz o tratamento da água no próprio setor. Na UTI, três máquinas
ficam à disposição do paciente que necessitar do tratamento. Embora investindo na promoção de uma melhor qualidade de vida ao paciente já manifesto, a Santa Casa realiza
programas de prevenção e o combate aos fatores de risco às doenças nefrológicas, pois
estas são as melhores formas de reduzir seus acometimentos. A instituição também está
se preparando para, num futuro breve, realizar transplantes.

Aplicações de Plasma humano
Aplicações de papa de Hemáceas
Aplicações de hemáceas lavadas
Aplicações de sangria terapêutica
Crio Precipitado
Aplicações de Unidade de plaquetas

74%
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EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS (HEMODIÁLISES ENTRE 2006 - 2010)
2010

Centro Cirúrgico

21.003

2009

Com cinco salas cirúrgicas e equipamentos avançados, o setor está preparado para atender a
casos de Urgência e Emergência, que correspondem atualmente a aproximadamente 80% do
número de atendimentos do hospital.

19.485

2008

18.368

2007

EVOLUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NO
CENTRO CIRÚRGICO (2006 - 2010)

15.513

2006

8.602
9.000

13.253
5.000

10.000

15.000

8.000

20.000

25.000

7.000
6.000

Hemodiálises

6.655

4.779

5.065

5.726

5.000

Serviço de Reabilitação
A equipe de Fisioterapia é formada por profissionais especializados que atuam na prevenção
e no tratamento de complicações músculo-esqueléticas, cardiorrespiratórias e neurológicas. O
tratamento inclui exercícios para o restabelecimento das funções respiratórias e motoras com
o uso de medidas terapêuticas, visando otimizar o sucesso da terapia. Os atendimentos são
realizados na Unidade de Terapia Intensiva, Unidade de Alta Dependência de cuidados nas unidades de internações, Pronto Socorro e Pronto Atendimento. A Fisioterapia é parte fundamental
no processo de reabilitação, pois proporciona aos pacientes uma recuperação mais rápida,
reduzindo as complicações e o tempo de internação.

4.000
3.000
2.000
1.000
0

2006

2007

2008

2009

2010

CIRURGIAS
NÚMERO DE CIRURGIAS (2010)
DISCRIMINAÇÃO
%
N0

EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS FISIOTERÁPICOS (2006 - 2010)
2010

2.135
CIRUR. MARCADAS
6.535
CIRUR. NÃO PROGRAMADAS
CIRUR. SUSPENSAS
608
TOTAL
8.062

26,48
81,06
7,54

100,00

28.309

2009

33.484

2008

O Serviço Psicossocial atua nas áreas de Psicologia e Assistência Social, tendo como foco o
atendimento a pacientes, familiares e colaboradores, o que facilita as relações e o contato
entre os internos e a equipe. O atendimento busca identificar as mais diferentes expressões
das relações sociais e preservar os direitos dos pacientes como cidadãos, responsabilizandose pelo seu bem-estar, visando atender, apoiar no tratamento, auxiliar o paciente no entendimento de seus sentimentos, prestar esclarecimentos sobre a doença e fortalecer o grupo
familiar.

18.203

2007

6.958

2006

7.533
5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Serviço Psicossocial

30.000

35.000

Atendimentos
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Evolução dos Atendimentos Serviço Social (2006-2010)

Movimento Geral

Tão importante quanto os demais setores do hospital, o serviço de apoio atende às demandas
diárias da instituição proporcionando qualidade e segurança aos pacientes e colaboradores.
São serviços essenciais como lavanderia, esterilização, transportes, arquivos e manutenção
(consertos). Uma equipe treinada e capacitada trabalha diariamente para dar suporte a todos
os setores do hospital.

4.093

2010

4.275

2009
3.341

2008
2.511

2007

TIPOLOGIA DOS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE APOIO

908

2006
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

SETORES/SERVIÇOS

4.500

Atendimentos

TIPOLOGIA DOS ATENDIMENTOS EM PSICOLOGIA

ASSISTÊNCIAS E ATEND. 2008

2009

2010

956

1.308

956

87
1.043

300
1.608

87
1.043

ATENDIMENTOS
ENTREVISTA ADMIS.

TOTAL

GRANDEZA - UNIDADE

TRANSPORTES

KM RODADOS

LAVANDERIA

KG ROUPA

ARQUIVOS

2008

2009

2010

58.584

79.543

65.418

UNID.ATENDIMENTOS

408.628
15.823

328.056
16.651

363.020
13.669

ESTERILIZAÇÃO

PACOTES ESTERILIZADOS

513.714

535.763

551.989

MANUTENÇÃO

UNID. CONSERTOS

COSTURA

PEÇAS CONFEC/REPARADAS

2.565
3.048

2.301
0

2.755
0

Serviço de Nutrição e Dietética

O Serviço de Nutrição e Dietética tem importante papel para a recuperação dos pacientes, principalmente no monitoramento destes com dietas especiais como nutrição parenteral e enteral.
Os cardápios são personalizados e variados para pacientes e funcionários.

Evolução dos Atendimentos do Serviço de Nutrição e Dietética (2006-2010)
568.799

600.000
514.169

500.000
400.000

420.957

450.079

491.090

300.000
200.000
100.000
0

2006

2007

2008

2009

2010

Atendimentos
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Comissões

A Santa Casa Cachoeiro entende que o trabalho executado por suas comissões são a
base para criação de indicadores de qualidade. Portanto incentiva o desenvolvimento
de ações que possam fortalecer a ação destas
comissões. Atualmente o hospital conta com o
suporte das seguintes comissões:
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
Comissão de Prevenção de Acidentes
Comissão Intra–hospitalar de Doação de
Órgãos e Tecidos para Transplantes
Comissão de Farmácia e Terapia
Comissão de Ética Médica
Comissão de Ética de Enfermagem
Comissão de Economia de Energia
Comissão de Revisão de Prontuário e Óbitos

Humanização

A Santa Casa trabalha a humanização hospitalar por meio de um grupo composto por colaboradores de diferentes setores. Desde 2003
são realizadas diversas práticas que seguem a
Política Nacional de Humanização. Dentre os
projetos podemos destacar:

Principais Projetos de Humanização
Caminhada Ecológica
Coral de Colaboradores
Semana Natal Humano
Memória de datas comemorativas
Programa de acolhimento com classificação de risco
Programa de Voluntariado
Programa de ação social
Apoio às campanhas de conscientização
para doação de sangue/órgãos/ tabagismo
Cineclube Santa Casa
Programa de Qualidade – Pesquisa de
Satisfação e Serviço de Ouvidoria
Visita estendida na maternidade
Oficina de Humanização
Projeto Estações

Um ano de comemorações

Um ano de comemorações
A Santa Casa Cachoeiro realizou, em 2010, diversas ações que marcaram o ano da comemoração dos 110 anos de fundação do hospital, dos 10 anos de atuação do novo conselho gestor,
e dos 30 anos de criação do Centro de Estudos e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, referência em controle de infecção no Brasil.
As ações realizadas tinham como objetivo a aproximação de parceiros, da comunidade local
e colaboradores, com as causas sociais defendidas pela instituição. O evento de abertura do
ano comemorativo aconteceu em março com a presença de diversas autoridades, anúncio de
calendário anual de ações e lançamento de logomarca comemorativa e campanha institucional,
mais tarde premiada com o Colibri de Ouro, maior prêmio da Categoria Publicitária Estadual.
Dentro das ações comemorativas, a instituição realizou importantes eventos científicos como:

Exposição de Cartuns - O cartunista Ricardo Ferraz usou sua arte para contar um pouco
da história desta que é a entidade filantrópica mais antiga da cidade, através da mostra de
cartuns “À Santa Causa com Humor”, em que relata de forma leve e descontraída o dia-a-dia de
médicos, pacientes e profissionais da saúde que atuam no hospital. Para compor a exposição,
Ricardo Ferraz esteve atento às principais necessidades das centenas de pessoas que passam
diariamente pelo hospital, bem como o comportamento delas. A exposição percorreu diversos
locais da cidade e também esteve presente em importantes eventos municipais.
O renomado cartunista teve sua arte reconhecida mundialmente através da ONU (Organização
das Nações Unidas) ao retratar com humor a realidade das pessoas com deficiência as barreiras físicas e humanas. Venceu quatro dos sete concursos de vinhetas da Rede Globo e foi
destaque em uma revista francesa em matéria de capa, entre 20 personalidades de vários
países, como exemplo de superação.

Apresentação de Balanço dos últimos 10 anos e anúncio de negociação e quitação de dívidas – Em 2000, a Santa Casa Cachoeiro passou por um período de condições

econômicas desfavoráveis, que resultou na reformulação de seu Conselho Deliberativo. Desde
então, a entidade passou a contar com o apoio administrativo da Igreja Católica através da
Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e também de um grupo de empresários locais, que atuou
para reestruturação física e financeira da entidade.

42

Relatório Santa Casa 2010

Relatório Santa Casa 2010

43

No ano de 2010, em comemoração aos 10 anos de atuação dos novos gestores, a instituição
fez um trabalho de divulgação de seus principais resultados que levaram a negociação e quitação de dívidas trabalhistas. A apresentação deste material foi assistida por autoridades, comunidade local e membros do clero diocesano.

Eventos científicos – Ao encontro da necessidade de aperfeiçoamento técnico dos profissionais de saúde, o Centro de Estudos organizou dois importantes eventos científicos: o Curso
de Antibióticos com a presença da renomada professora Drª Denise Marangone, conhecida
internacionalmente em assuntos relacionados ao uso racional de antibióticos e o I Encontro de
Profissionais de Saúde, voltados para uma equipe multidisciplinar com temas relacionados às
áreas de Medicina, Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Serviço Social.

Implantação junto à farmácia hospitalar do meropenem em sistema fechado
de 500mg, 1g e ampicilina com sulbactam e treinamento para os enfermeiros
da instituição sobre como administrar o meropenem sistema fechado.
Realização de consultorias em hospitais do sul do Estado sobre como instituir
um serviço de controle de infecção hospitalar.
Implantação com sucesso, junto a comissão de curativos, do método de curativo a vácuo.
Realização de curso de antibióticos, em parceria com o Centro de Estudos da
instituição.

Elaboração de Material Histórico – A história da instituição muitas vezes se confunde
com a história de Cachoeiro de Itapemirim, visto que a entidade sempre foi local de atendimento de pessoas de todas as classes sociais, estando presente na vida dos cachoeirenses,
em diversas fases de suas histórias.

Para marcar o ano comemorativo, a instituição preparou com o auxílio de uma historiadora
e uma jornalista da cidade, um livro que conta a história centenária da Santa Casa. O material tem rico conteúdo, visto que não existe qualquer registro oficial sobre a entidade em toda
região, fato que leva muitos estudantes e historiadores a procurarem na instituição dados sobre a sua existência.

Intensificação das ações de Controle de Infecção Hospitalar - Dando continuidade
ao trabalho de 30 anos da CCIH e do Serviço de Controle de Infecção hospitalar (SCIH), foram
realizadas as atividades seguintes:
Auditorias permanentes em todos os setores do hospital, com ênfase no Centro
Cirúrgico, CTI, UADC, Berçário e CME.
Busca ativa e fonada nos setores de Medicina Clínica, com base no sistema
de vigilância epidemiológica, pela metodologia de busca ativa das infecções
hospitalares nos setores de Medicina Clínica, complementando com busca
fonada das infecções do sítio cirúrgico. A incidência de infecção hospitalar na
Clínica Médica foi de 3,00% e na clínica cirúrgica de 1,10%.
Concurso de cartazes com o tema “Higienização das Mãos”, com participação dos colaboradores.
Elaboração do perfil de sensibilidade e resistência dos antimicrobianos utilizados no CTI e UADC.
Realização de auditorias permanentes, monitorando em tempo real os antimicrobianos, cruzando os dados com os resultados das culturas e teste de
sensibilidade dos antimicrobianos e orientação da equipe médica quanto ao
uso empírico e racional de antimicrobianos.
Promoção de educação permanente sobre higiene das mãos com os colaboradores.
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O livro, a ser lançado em 2011, irá compor o acervo de bibliotecas municipais de toda a região
sul, além de ser distribuído em bibliotecas de escolas estaduais e municipais da cidade de
Cachoeiro de Itapemirim, associações, ONGS e demais entidades filantrópicas da região.

Em
destaque
Em destaque

Em 2010 a Assessoria de Comunicação e Marketing produziu uma média de 200 RELEASES
como sugestão de Pauta para os principais Jornais locais, QUE VEICULARAM 90% de pautas espontâneas e positivas. A atualização constante do site resultou em 84.757 páginas visualizadas e acesso de países como: Portugal, Estados Unidos, Nicarágua, Índia, Espanha, Alemanha,
Austrália e Reino Unido.
O VÍDEO INSTITUCIONAL DA SANTA CASA, produzido em parceria com a Agência de
Publicidade Conteúdo, para as comemoração de 110 anos da instituição, foi ELEITO O
MELHOR DO ESTADO com o prêmio Colibri de Ouro 2010 – categoria regional.
Na instituição foram produzidos e implantados importantes materiais de comunicação
como: Livro do Bebê, Manual do Acompanhante, atualização de espera telefônica e
relatório de atividades, além da realização de ações promocionais nos principais eventos
da cidade e em datas relacionadas a saúde e qualidade de vida da população.
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ 27.187.087/0001-04
Cachoeiro de Itapemirim - ES
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 e 2009

CONTEXTO OPERACIONAL
2010

2009

A entidade foi fundada em 27 de janeiro de 1900, tem sede e foro na cidade de Cachoeiro de
Itapemirim, Estado do Espírito Santo, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
beneficente, filantrópica e de assistência social. Tem entre os seus objetivos: (a) a manutenção
de assistência médica hospitalar; (b) a manutenção, enquanto as condições financeiras o permitam, de ambulatório de clinica geral e especializado para tratamento gratuito aos cidadãos; (c)
dispensar, em quartos particulares, às pessoas que o desejarem, mediante contribuições estabelecidas, assistência de casa de saúde, excluído o serviço médico; e (d) fortalecer o atendimento
a planos, convênios e particulares, visando à arrecadação de recursos para manutenção da entidade.

REGISTROS E INSCRIÇÕES LEGAIS
A entidade possui os seguintes registros e inscrições:
CNPJ/MF no 27.187.087/0001-04.
Inscrição Estadual no 080.043.84-4.
Inscrição no Conselho Federal de Medicina do Estado do Espírito Santo no. 2.1-ES-38-22.
Certidão de requerimento de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS, conforme processo nº. 71000.058506/2009-01, encaminhado ao Ministério da
Saúde em 01/03/2010, conforme determina o Art. 35, da Lei 12.101, de 27/11/2009, com validade temporária até a decisão sobre o requerimento de renovação, tempestivamente apresentado,
nos termos do art. 24 da mencionada Lei.
Certificado de Utilidade Pública Federal, emitido pelo Departamento de Justiça, através da Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, concedido
pelo Decreto, s/no., publicado no D.O.U. de 28/11/1984, revalidado sucessivamente, o último conforme Certidão de 22/05/2009, com validade até 30 de abril de 2011.
Declaração de Utilidade Pública Estadual, concedida pelo Governo de Estado do Espírito Santo,
através da Lei n◦ 2685, de 14 de dezembro de 1971, publicada em no D.O.E. de 18/12/1971.
Reconhecida como de Utilidade Pública Municipal, pela Lei no. 37, de 11 de junho de 1921 e promulgada pela Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES em 20/06/1921, fazendo jus a
manutenção do título, conforme Certidão de 01/10/2008.
Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos aos tributos federais e a
dívida ativa da União, emitida em 10/01/2011, com validade até 09/07/2011, junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as
de terceiros, emitida em 17/02/2011, com validade até 16/08/2011 junto Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
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Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual, conforme Certidão n° 2011055802,
emitida em 15/02/2011, pelo Governo do Estado do Espírito Santo/Secretaria de Estado da Fazenda, com
validade até 16/05/2011.
Certidão Negativa de Débitos n° 102577, emitida em 04/03/2011, pela Secretaria Municipal de Fazenda
de Cachoeiro de Itapemirim, com validade até 03/05/2011.

Estoques:

Os estoques de medicamentos, materiais e almoxarifado foram avaliados pelo preço médio de
aquisição, não aplicada a metodologia ao preço justo devido a sua alta rotatividade, enquanto
o de animais pelo valor de mercado, estando assim representados:
R$

Atestado de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, COMASCI,
conforme Resolução n◦ 047 de 11/12/2008, publicada no Órgão Oficial do Município em 23/12/2008,
diário n◦ 3309, com validade por um período de 2 (dois) anos, com solicitação de renovação em 16 de
março de 2011.
Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal em 23/03/2011, com validade até 20/04/2011.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão elaboradas e apresentadas em conformidade com os dispositivos
constantes da Lei 6.404/76 e, ainda, o Decreto 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), a Lei
nº. 10.406/02 (Código Civil) e as Resoluções do CFC - Conselho Federal de Contabilidade, inclusive as
de nº 877/00, que aprovou a NBC T 10.19, que trata de procedimentos contábeis nas entidades sem
finalidade de lucros, e a de nº 1.255/09, que aprovou a NBC T 19.41 que trata da contabilidade para
pequenas e médias empresas, observando as mudanças de práticas contábeis introduzidas pela Lei nº
11.638/07, que as adaptou aos procedimentos internacionais de contabilidade que exige, entre outros,
a elaboração e apresentação da:
a) - Demonstração dos fluxos de caixa; e
b) - Demonstração do Valor Adicionado.

MUDANÇA DE PROCEDIMENTO CONTÁBIL

a) - Benefício fiscal usufruído
Em atendimento ao disposto no art. 11, §§ 3º. e 4º., do Decreto 7.237/10, que regulamentou a Lei no.
12.101/09, e art. 25, inciso I-d, da Portaria no. 3.355/10, foi reconhecido contabilmente o valor do
benefício fiscal usufruído sobre as operações hospitalares em 2010, acarretando a inserção do beneficio usufruído na demonstração do superávit apurado em 2009, para efeito de comparabilidade.
b) - Subvenção Estadual
Em virtude da mudança dos procedimentos contábeis, decorrentes da Lei nº 11.638/07, foi contabilizado diretamente como receita do exercício de 2010 o valor de R$ 1.000.000,00, relativo à subvenção
estadual para aquisição de imobilizado, com impacto positivo na demonstração do superávit do exercício, quanto pela metodologia anterior o respectivo valor seria classificado diretamente no patrimônio
social da entidade.
c) - Provisão para contingências
Em 2010 foi constituída provisão para cobertura de processos trabalhistas, civil e tributário, procedimento este não adotado nos exercícios anterior, com impacto negativo na demonstração do superávit
do exercício no valor de R$ 1.376.435,20.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS.
Ativo e Passivo circulante e não circulante

São demonstrados pelos valores de realização ou liquidação, incluindo, quando aplicável o rendimento
e a variação monetárias auferidas, pelo regime de competência.

Aplicação Financeira

Aplicações feitas nas seguintes instituições financeiras:

R$

Ativo imobilizado e investimentos

As contas que formam os grupo do “imobilizado” e investimentos estão apresentadas pelos
seus valores históricos, portanto sem qualquer efeito de correção monetária, exceto as contas
de imóveis cujo ajuste a valor de mercado foi realizado em 2010.
Não é reconhecido o desgaste dos bens constantes do ativo imobilizado através do procedimento de depreciação, não tendo sido calculado o seu efeito no resultado dos exercícios.
A sociedade tem mantido nos últimos anos a política de aplicar os recursos decorrentes de seu
superávit na modernização de sua estrutura física e operacional.
No presente exercício o imobilizado teve adição de R$ 1.245.447,80 (R$ 8.466.137,45 em
2009, juntamente com verbas do Estado do Espírito Santo), decorrentes de recursos próprios,
colaboração financeira e doações de pessoas físicas e jurídicas.
Em 2010 foi iniciado o processo de levantamento físico dos bens constantes do imobilizado,
exceto imóveis, com a composição física de sua documentação e inserção no sistema informatizado, como parte do processo de atualização dos controles interno.
Exceto os imóveis, não foi aplicada sobre os seus itens a sistemática de mensuração dos valores na forma preconizada pelo Pronunciamento Técnico CPC 27, para a adoção do valor justo,
como forma de ajuste do saldo inicial, na adoção das normas contábeis internacionais, face à
implantação dos controles físicos estarem em andamento.

Receitas e despesas

São apuradas pelo regime de competência e de sua realização.

ATIVO DE LONGO PRAZO
a) Depósitos judiciais

Referem-se a depósitos feitos, conforme decisões judiciais, relativos a processo sindical e
decorrente de impostos federais, a serem solucionados em 2011.
b) Demais contas a receber
Valores a receber da cooperativa dos funcionários e de adiantamentos a funcionário acionados
judicialmente, cujos prazos para recebimento já se esgotaram, não havendo previsão para sua
liquidação, e depósitos decorrentes de acordos trabalhistas.
c) Valores a classificar
Referem-se a valores levantados em 31 de dezembro de 1998, correspondentes a diversas
operações de movimentação financeira registradas no caixa da sociedade sem o adequado
suporte documental, transferido para esse grupo de conta conforme determinação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através do Gabinete da Promotoria Pública de Justiça
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Instituições financeiras

Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento não há decisão final quanto à sua destinação, constituindo-se em crédito de difícil realização.

Parcelas de longo prazo de empréstimos para capital de giro, inclusive a renegociação da obrigação com a SULCRED (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados em Estabelecimento Hospitalar do Sul do Estado do Espírito Santo), como segue:

IMOBILIZADO

Os imóveis constantes do imobilizado tiveram seus valores avaliados a preço de mercado, em
atendimento às novas normas contábeis, como se demonstra:

• Imóvel hospitalar localizado na Rua Raulino de Oliveira,
71 – Centro – Cachoeiro de Itapemirim - ES:

Obrigações com serviços

Valores devidos a prestadores e fornecedores de serviços, não pagos e classificado no longo
prazo em virtude da falta de condições financeiras para sua liquidação em curto prazo, e ao
valor devido pelo consumo de energia elétrica negociado com a prestadora de serviço, a ser
quitada até 2015, como segue:

• Imóvel rural, com utilização urbana, localizado na Estrada de
Rodagem Cachoeiro x Fabrica de Cimento, no lugar “Monte
Líbano” – Cachoeiro de Itapemirim - ES:

R$

R$

O montante da diferença teve seus valores acrescidos às respectivas contas no imobilizado
tendo como contrapartida a conta do patrimônio social da entidade, face ao reconhecimento
do acréscimo patrimonial.
A avaliação foi realizada por perito avaliador imobiliário legalizado, com o respectivo CRECI/
ES, e de reconhecida habilidade profissional, que utilizou o processo de avaliação evolutivo e
expedita, dentro das normas expedidas pela ABMT-NBR 14.653-2.

Provisões para contingências

Refere-se à provisão constituída para fazer frente a diversos processos, conforme informação
do setor jurídico da entidade como segue:

PASSIVO DE LONGO PRAZO
R$

Parcelamentos a pagar

-

Referem-se aos seguintes:
R$
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Demais contas a pagar

Subvenção municipal

PATRIMÔNIO SOCIAL

Contribuições e doações

Refere-se a parcelamento de salários e acordos trabalhistas a serem quitados pela entidade a
longo prazo.
Em 2010 e exercício foi incorporado ao patrimônio o resultado decorrente da avaliação dos
imóveis de propriedade da entidade ao valor de mercado no montante de R$ 9.754.042,16.
Devido a esse fato e ao superávit operacional alcançado no exercício o patrimônio social da
entidade passou a ser positivo, contra a situação negativa no exercício anterior.
O ajuste de exercícios anteriores decorreu da retificação de erros nos exercícios anteriores.

ORIGEM DAS RECEITAS

Valor repassado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim – ES, para quitação de dívida junto
ao fornecedor d’água, conforme Lei 5.612/04.
Receitas decorrentes de doações diversas de empresas e particulares.

DEMONSTRAÇÃO DAS IMUNIDADE/ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS

A sociedade está imune/isenta do pagamento de impostos e contribuições em decorrência de
sua atividade notoriamente filantrópica, reconhecida através dos Certificados relacionados na
nota explicativa “2”, por atender aos requisitos contidos na Lei no. 12.101/09, do Decreto 7.237/10
e Portaria no. 3.355/10, assim como da alínea “c”, item VI, do Artigo 150, da Constituição Federal
e, também, alínea “c”, do item IV, do Artigo 9o do Código Tributário Nacional, sendo beneficiária no
exercício dos seguintes benefícios, considerada a possibilidade da tributação pelo lucro presumido:

Contratualização SUS

Receitas faturadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante convênio 045/2009 assinado
junto à Secretaria de Estado da Saúde, para cobertura dos custos assistenciais.

Outros convênios

Receitas decorrentes de serviços médicos prestados por conta de convênios com os quais a
sociedade mantém contrato.

Pacientes particulares

Receitas decorrentes de serviços médicos prestados a terceiros, fora do SUS e dos convênios.

Demais serviços hospitalares

Receitas decorrentes dos demais serviços terceirizados e hemoclínica.

Subvenção estadual

Receitas de subvenção decorrentes dos Convênios 170 e 216 assinados em 2008 com o
Governo do Estado do Espírito Santo, para a cobertura de aquisição de medicamentos
e material de consumo hospitalar, assim como software, equipamentos de informática.

Convênio municipal por prestação de serviços

Valores recebidos de Prefeituras, através de convênios, para cobertura de despesas e custos
com a prestação de serviços de atividades do programa denominado “Urgência e Emergência
Santa Casa Cachoeiro”, de pronto atendimento hospitalar, como segue:

R$

O total do benefício encontra-se aplicado integralmente na manutenção das operações sociais
do Hospital.

SEGUROS

A entidade não possui seguros que dêem cobertura às suas operações e aos bens constantes
do ativo imobilizado, exceto de parte de seus veículos.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis, tomadas em conjunto.
Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2010.

MONS. ANTONIO ROMULO ZAGOTTO
Presidente do Conselho Deliberativo

MARIA DAS GRAÇAS DIAS
Contadora CRC-ES 7044/0-7
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
EXERCÍCIO FINANCEIRO FINDO em 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Atendendo ao disposto no Art.38 do Estatuto da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro
de Itapemirim, apresentamos as seguintes considerações sobre o Balanço Patrimonial da
entidade, findo em 31 de dezembro 2010.
Concluída integralmente a sugestão de pareceres anteriores para ajustar o valor do IMÓVEL
da entidade, que figura no ativo imobilizado da entidade, na intenção de demonstrar a situação real do patrimônio físico com a do patrimônio financeiro, o ajuste do imóvel para o valor
presente gerou um acréscimo no patrimônio de R$ 9.754.042,16 (nove milhões setecentos
e cinquenta e quatro mil e quarenta e dois reais e dezesseis centavos), passando o imóvel
de R$ 11.103.417,74 (onze milhões cento e três mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos) para 20.857.459,90 (vinte milhões oitocentos e cinquenta e sete mil
quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos). Este acréscimo do imóvel mais o
superávit do exercício no valor de R$ 3.998.386,30 (três milhões novecentos e noventa e oito
mil e trezentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) regularizando o passivo que estava
com valor de R$ 3.931.219,58 (três milhões novecentos e trinta e um mil e duzentos e
dezenove reais e cinquenta e oito centavos) a descoberto em 31/12/2010 passou para
R$ 9.732.179,80 (nove milhões setecentos e trinta e dois mil e cento e setenta e nove
reais e oitenta centavos) coberto.
Outras reduções importante que ocorreram no passivo: 1 - honorário médico passou de
R$ 1.113.904,07(um milhão cento e treze mil novecentos e quatro reais e sete centavos para R$ 35.771,00 (trinta e cinco mil setecentos e setenta e um reais) neste caso
a redução foi de R$ 1.078.133,07 (um milhão setenta e oito mil cento e trinta e três
reais e sete centavos) 2- nas ações trabalhistas passou de R$ 4.791.345,50 (quatro milhões
setecentos e noventa e um mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) para
R$ 179.670,08 (cento e setenta e nove mil seiscentos e setenta reais e oito centavos). Ocorreu uma redução de R$ 4.611,675,42 (quatro milhões seiscentos e onze mil seiscentos e
setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) 3 – na obrigações com serviços passou
de R$ 3.482.206,99 (três milhões quatrocentos e oitenta e dois mil duzentos e seis reais e
noventa e nove centavos) para R$ 3.038.197,32 (três milhões trinta oito mil cento e noventa
e sete reais e trinta e dois centavos) ocorreu uma redução de R$ 444.009,67 (quatrocentos e
quarenta e quatro mil nove reais e sessenta e sete centavos), já os acréscimos foram apenas
três 4 - a conta de empréstimo e financiamento sofreu um acréscimo de R$ 1.773.564,48 (um
milhão setecentos e setenta e três mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito
centavos) passando de R$ 1.118.849,09 (um milhão cento e dezoito mil oitocentos e quarenta
e nove reais e nove centavos) para R$ 3.256.550,44 (três milhões duzentos e cinquenta e seis
mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) 5 – a conta fornecedores sofreu
um acréscimo de R$ 236.610,54 (duzentos e trinta e seis mil seiscentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) passando de R$ 1.105.861,04 (um milhão cento e cinco mil oitocentos e
sessenta e um reais e quatro centavos) para R$ 1.288.471,58 (um milhão duzentos e oitenta
e oito mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) 6 – a conta subvenções sofreu um acréscimo de R$ 861.403,19 (oitocentos e sessenta e um mil quatrocentos e
três reais e dezenove centavos) passando de R$ 434.973,53 (quatrocentos e trinta e quatro
mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos) para R$ 1.296.376,72 (um
milhão duzentos e noventa e seis mil trezentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos).
7- O valor de R$ 1.196.765,12 (um milhão cento e noventa e seis mil setecentos e sessenta
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e cinco reais e doze centavos) refere-se às Ações da Vara Cível no valor de 1.026.565,12 e às
Ações fiscal/tributário no valor de R$ 160.200,00 que estão representadas na demonstração
Balanço Patrimonial com a denominação de Provisões para Contingências.
A conta que no exercício anterior e neste figura como valores a classificar no montante de
R$ 1.303.741,67, sem nenhuma atualização, esclarecemos que a sua destinação depende
de sentença judicial e sugerimos ao jurídico da entidade que proceda junto ao judiciário
consulta para que possamos dar destinação a este valor com documento comprobatório do
fato, tendo em vista que o mesmo perdura no balanço patrimonial desde 1998, portanto há
13 (treze) anos. O conselho sugere bem como os auditores em nota de nº4 que o conselho
deliberativo junto com o setor jurídico da instituição dê uma destinação. Comungamos com o
parecer citado dos auditores que este valor não pode ser adicionado para efeito de qualquer
analise financeira.
Continuamos, como já apontados em pareceres anteriores deste conselho, a separação
do ativo imobilizado em que são consignados daqueles pertencente a entidade. Com essa
transparência a confiabilidade dos entes públicos na entidade será maior. A respeito deste ponto
do parecer, a contadora da entidade no exercício anterior, nos informou que já estava acontecendo as etiquetagens dos bens para então realizar a ação, mas continua tudo da mesma forma.
Analisando o balancete observa-se que, obedecendo aos novos procedimentos contábeis
decorrente da nº 11.638/2007 e resoluções posteriores, recomendamos que separe em grupo
específico os bens em uso e as arrecadações e gastos com o asilo, para que fiquem bem evidenciado os resultados de maneira a mostrar para a sociedade o quanto a Santa Casa gasta
nos cuidado com os idosos.
Exemplo: 1.2.03.01 – Bens em Operação – SCMCI e 1.2.03.02 – Bens em Operação – Asilo
A. Rebelo.
O Conselho observou que houve uma evolução na capacidade de liquidez corrente da instituição
em 24.71% em relação ao exercício findo 31/12/2009, tendo um realizável corrente em 2009 o
valor de R$ 4.878.996,91 e em 2010 o valor de R$ 7.471.076,73 apresentados uma evolução
de R$ 2.592.079,82; enquanto que o exigível corrente apresentou em 2009 o valor de
R$ 7.548.316,47 e em 2010 o valor de R$ 9.626.849,51 sendo que no total das diferenças tem um valor a receber corrente que supera o valor corrente a pagar em R$ 513.546,78.
O Conselho, observando as contas de arrecadação e gastos da instituição, relata que
na comparação do exercício anterior, exercício de 2009, em relação ao exercício de
2010 ocorreu: redução na subvenção estadual de 0,43% (2008 x 2009 foi de 42.86%
- 927.107,28) representando uma redução na arrecadação de R$ 5.355,05 (cinco mil
trezentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) e na subvenção municipal a redução
foi de 2.53% (2008 x 2009 foi de 35.00% - R$ 84.000,00) representando uma redução na
arrecadação de R$ 4.550,94 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e quatro
centavos), o que representa uma redução na arrecadação de R$ 9.905,99 (nove mil
novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) (2008 x 2009 foi de R$ 1.011.107,28);
já os convênios com SUS e outros tiveram um acréscimo de 63,22% (2008 x 2009 foi de
37,66% - R$ 7.543.469,18) que representou um acréscimo de 16.393.717,09 (dezesseis
milhões trezentos e noventa e três mil setecentos e dezessete reais e nove centavos), já
o convênio de prestação de serviços com o município teve uma redução de 18,01% (2008
x 2009 foi de 77;64% - R$ 559.000,00) representando uma redução na arrecadação de
R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais); entre as reduções e os acréscimos apurou-se um
saldo positivo de R$ 17.933.440,36 (em 2008 x 2009 foi de 5.973.361,90).
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O exigível de longo prazo apresenta valores relevantes e prazos muito longos como demonstramos: Impostos, Contribuições e multas trabalhistas em 2009 representava R$ 16.344.174,45;
já em 2010 o saldo é de R$ 16.300.762,38 com término do pagamento previsto para 2028; a
Sulcred e CEF (caixa econômica federal) em 2009 representava um saldo de R$ 1.118.849,09;
já em 2010 o saldo é de R$ 3.917.370,68 com término do pagamento previsto para 2019; Escelsa e prestadores de serviços em 2009 representava R$ 3.482.206,99; já em 2010 o saldo
é de R$ 2.162.000,00 com término de pagamento previsto para 2015.
Em função dos valores e dos prazos, como já ocorrido em exercícios anteriores, sugerimos a
necessidade urgente de um controle adequado dessas contas (origens, amortizações e saldos
remanescentes), com o objetivo de mensurar possível impacto no patrimônio da entidade em
caso de anistia ou perda de beneficio fiscal considerando que o passivo maior da entidade
figura neste grupo de conta totalizando R$ 19.561.462,74. Recomendamos que na próxima
auditoria os valores com vencimento a longo prazo sejam abertos nas demonstrações e notas
explicativas de forma individualizada.
Com relação ao REFIS (Lei 9.964/2000), que é o parcelamento dos imposto e contribuições
previdenciárias de longo prazo hoje pago na proporção de 0.3% do faturamento, sendo a correção da dívida sempre superior a amortização (pagamento), desta forma o débito do REFIS
será quitado ao longo dos anos; porém é necessário um controle rígido deste débito mantendose no benefício fiscal porque em caso de perda do benefício, a entidade terá que saldar a
dívida, o que é no momento impossível.
Mesmo com a recuperação do patrimônio, o Conselho continua apontando a necessidade de
um SEGURO mesmo que seja só do IMOVEL, para proteger o patrimônio, pois em caso de sinistro
a sua continuidade estará comprometida (esta necessidade também é apontada pela auditoria)
As demonstrações atenderam aos princípios de contabilidade adotados no Brasil, a Lei
6.404/1976 ao regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/1999, e as resoluções do
CFC nº 820/97, 877/2000 e 1.143/2008 e com que determina o Código Civil Lei 10.406/2002,
e demais dispositivos legais aplicados às entidades filantrópicas. Já em relação à Lei 11.638
foi apresentado o DFC – Demonstrativo do fluxo de caixa na modalidade indireto (nota 3 da
auditoria) e o reconhecimento de 1.000.000,00 como receita oriunda de subvenção estadual
para aquisição de imobilizado.
Após a análise do conjunto de peças que demonstra a situação patrimonial da entidade em 31
de dezembro de 2010 e os apontamentos e recomendações apresentadas, estamos de acordo
com o conjunto de peças das demonstrações contábeis apresentadas, e por estarem de
acordo com os princípios legais de contabilidade e legislação em vigor acima descritas, RECOMENDAMOS à Assembleia Geral Ordinária, a aprovação do BALANÇO PATRIMONIAL da entidade
encerrado em 31 de dezembro de 2010

Cachoeiro de Itapemirim (ES) 11 de abril de 2011.
José Claudio Pereira

64

Relatório Santa Casa 2010

José Carlos de Farias

Cleuson Rebello

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs.
Membros do Conselho Deliberativo e Fiscal da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Cachoeiro de Itapemirim - ES
Examinamos as demonstrações financeiras da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que compreendem o balanço patrimonial levantado em 31 de
dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do superávit ou déficit do exercício, das
mutações do patrimônio social, das origens e aplicações de recursos e do fluxo de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais
notas explicativas.
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável
de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da
Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos
da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Em nossos exames constatamos as seguintes situações que merecem atenção: (a) No
ativo de longo prazo consta o valor de R$ 1.303.741,67 que, segundo nota explicativa, referese a operações financeiras sem o adequado suporte documental, levantada em 31 de dezembro de 1998, pertinente a gestões administrativas anteriores a esta data, e que está sendo
questionada judicialmente. Por falta de instrumento que garanta a sua realização e de provisão
contábil para sua perda, entendemos que este valor deva ser excluído do ativo, para efeito de
qualquer análise financeira; (b) exceto quanto aos imóveis, os controles existentes quanto aos
e bens do ativo imobilizado apresentam-se insuficientes para permitir uma apreciação integral
e adequada, mesmo que através de procedimentos alternativos de auditoria, sobre os valores
consignados naqueles itens do ativo, razão pela qual deixamos de emitir opinião a respeito
reconhecendo, embora, os esforços que a Entidade vem realizando para o seu efetivo controle;
(c) no passivo circulante e de longo prazo consta nos totais de parcelamentos a pagar a obrigação com o FGTS, cujo total carece de consolidação e confirmação do órgão responsável pelo
seu controle.
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Em nossa opinião, exceto quanto aos mencionados no parágrafo “4” e sujeita aos efeitos
que dela possam advir, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em 31 de dezembro de 2010, o desempenho
de suas operações e o fluxo de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e demais dispositivos relativos à atividade da Entidade.
Chamamos à atenção para a Nota Explicativa no. 4 às demonstrações contábeis, sobre
mudanças de procedimentos contábeis, quanto à formação de provisão para contingências no
atual exercício e reconhecimento contábil dos benefícios fiscais e previdenciários usufruídos
pela Entidade.
Examinamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2010, cuja apresentação é requerida pelas legislações contábil e
societária brasileira. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos
os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, apresentadas para fins comparativos, foram por nós auditadas e o nosso parecer, datado de 09 de abril
de 2010, foi emitido com as limitações mencionadas no parágrafo “4” deste parecer.
Conforme mencionado na nota explicativa “3”, as práticas contábeis adotadas no Brasil
foram alteradas a partir de 1º de janeiro de 2008 para grandes empresas e abertas. Entretanto
essas alterações, introduzidas pela Lei n º 11.638/07 foram estendidas às demais empresas
através da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.255/09, que aprovou a NBC
T 19.41, que trata da contabilidade para pequenas e médias empresas. As mudanças não
trouxeram efeitos patrimoniais que pudessem afetar a comparação entre as demonstrações
financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentadas de forma
conjunta com as demonstrações financeiras de 2009, não aplicado quanto aos valores
constantes do imobilizado o procedimento para o reconhecimento de seu valor justo.
Em 2010, em atendimento aos procedimentos decorrentes da Lei nº 11.638/07 e da
Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.255/09, a entidade procedeu ao reconhecimento do valor justo de seus imóveis, cuja avaliação foi elaborada por profissional
habilitado contratado, com efeito positivo em seu ativo imobilizado e em seu patrimônio social no valor de R$ 9.754.042,16.
A sociedade não possui seguro que proteja a maior parte de seu patrimônio e operações,
fato que poderá vir a comprometer a sua continuidade, em caso de sinistro.

Data: 29 de março de 2011.

ALLIANCE
Auditoria Contábil e Empresarial S/C
CRC-RJ 2.749-S-ES/CVM no. 6645
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Francisco Sant’Ana Silva
Sócio-Diretor Responsável
Contador CRC-RJ 26.209-S-ES

Nercedes Canal
Superintendente

Pensar no futuro da Santa Casa é manter a motivação
na implementação de melhorias contínuas, no percurso de
um caminho existente, construído ao longo de muitos anos,
por muitos “trabalhadores” anônimos, voluntários e não voluntários. Desta forma a continuidade não é de mero continuísmo, mas
de evoluir frente às novas tendências tecnológicas e científicas disponíveis para o setor de saúde.
Hoje, o grande desafio do gestor hospitalar é buscar o ponto de
equilíbrio entre receita e despesa, considerando a defasagem da
tabela SUS, principalmente para o hospital que tem uma
demanda espontânea de atendimento SUS superior aos
60% preconizados pela lei da filantropia. Logo, a expansão
de serviços, renovação de equipamentos, reestruturação e
adequação de áreas físicas (como é o caso dos antigos hospitais) se tornam inviáveis, sem apoio governamental.
Neste hospital, estive presente em vários momentos: de
crescimento, de maturidade, de estagnação, de declínio e
agora de renascimento. Dentro dos conceitos de marketing,
uma marca forte é aquela que novamente chega ao ponto
de partida.
A Santa Casa vive um momento muito próspero e favorável para o crescimento, face ao envolvimento da sociedade civil e organizada de Cachoeiro de Itapemirim e região
sul do Estado do Espirito Santo, empenhando-se cada vez
mais junto à administração do hospital com um trabalho
voluntário e ao mesmo tempo profissional.
Não há mais espaço para o amadorismo, principalmente no setor de saúde, onde a vida não tem preço, mas
o tratamento e manutenção da saúde têm alto custo. Com
a longevidade da população tem surgido novas endemias e
o crescimento da violência urbana, que demanda por mais
leitos e a estruturação de novos serviços. Temos que estar
atentos a estas circunstâncias, buscando adequar a estrutura hospitalar para estas necessidades da população, que
têm sido cada vez maiores.
O gestor hospitalar e sua equipe labutam num clima
de muito trabalho e de estresse. Mesmo assim precisam
encontrar espaço para planejar e sonhar um futuro com
mais leitos, oferta de serviços de qualidade, que atenda as
necessidades dos usuários de todos os sistemas de saúde
público ou privado.
Portanto, sonhar é preciso. O sonho dos Conselheiros,
dos Gestores, Corpo Clínico e colaboradores, é buscar incansavelmente um hospital humanizado, com atendimento
qualificado para todos aqueles que precisam de solução
para sua saúde, pois “a Vida é nossa maior motivação”.
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Administração

SUPERVISÃO GERAL:
Nercedes Canal

Conselho Deliberativo

TEXTO: ‘
Juliana Nunes Botura Moulin
Lívia de Freitas
ASSISTENTE:
Cíntia Loyola
CONTRIBUIÇÕES:
Dr. José Maria Sá Gonçalves, Bruna
Daré, Erika Lopes,Hilda Gonçalves
Azeredo, Hipólito Matheus Vazzoler,
Maria de Jesus Verli Torres, Maria
das Graças Dias, Alcenir Sanches
Bernardo, Sandrigo Sorti, Simone
Pim, Carla Moura, Maria Amélia
Grafanassi, Vanessa Pícolli, Evanildo
Henrique, Tonny Correa Machado.
FOTOGRAFIAS:
Arquivos de Comunicação SCMCI e
José Carlos de Oliveira
PROJETO GRÁFICO:
Leverson de Freitas
CORREÇÃO ORTOGRÁFICA:
Cláudia Sabadini
TIRAGEM:
300 exemplares
IMPRESSÃO: Gráfica Gracal

Presidente: Monsenhor Antonio Romulo Zagotto
Vice-Presidente: Dimas Magnago
Aildo Fonseca
Carlos Santana
Demerval Teixeira Reis
Juracy Magalhães
Manoel Carlos Amboss
Maria Lúcia Cheim Jorge
Moacir Fardim
Osvaldo Sechim
Sebastião Baptista Ventury
Ubirajara Tavares Dias

Conselho Fiscal

Presidente: José Cláudio Pereira
Cleuson Rebello
Jose Carlos de Farias
Maria Cristina Mucelini Loss
Rosely Machado da Hora
Renato José Piragibe

Conselho Consultivo

Presidente: Dr. Gastão Gonçalves Coelho
Dr. José Maria Sá Gonçalves
Drª. Marileila Gomes B. Calazans dos Santos
Enfermeira Virgínia de Cássia Gonçalves Silva
Maria Eliane Conterine
Nercedes Canal
Direção Clínica: Drª. Marileila Gomes B.
Calazans dos Santos
Direção Técnica: Dr. José Maria Sá Gonçalves
Superintendência: Nercedes Canal
Gerência Administrativa: Nilzete Damaceno
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