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S
ustentabilidade, gestão transparente, 

respeito ao meio ambiente, responsabi-

lidade social e outros termos como es-

ses, são conceitos que cada dia ganham mais 

importância no cenário empresarial, antes vol-

tado muito mais ao aspecto financeiro. as or-

ganizações modernas percebem que a aplicação 

desses conceitos na filosofia da empresa não 

servem apenas como diferencial, mas sim como 

um fator determinante para sua sobrevivência 

num mercado que a cada dia cobra mais o papel social das organizações.

a sustentabilidade na área da saúde ainda é um conceito novo e pouco discutido. 

entretanto, o negócio dessas instituições gera um grande impacto na sociedade nos 

três aspectos que norteiam a sustentabilidade: ambiental, econômico e social.

Tendo em vista a relevância e a atualidade do assunto, a Federação das Santas 

Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficentes do estado do paraná (Femipa) lançou 

em setembro de 2011 o Comitê Temático de Sustentabilidade com o objetivo de 

discutir e propor à diretoria da Federação estratégias relacionadas às questões de 

interesse do setor hospitalar no que diz respeito ao tema. O Comitê é composto por 

representantes dos hospitais afiliados, de entidades privadas, de Secretarias de esta-

do, órgãos governamentais e entidades de ensino e pesquisa, especialistas convidados 

e assessores externos. 

Como parte de trabalho do Comitê, nasceu a proposta de criação da primeira 

edição do Manual de Sustentabilidade Femipa. O material propõe a aplicação de 

ações voltadas ao desenvolvimento sustentável em instituições de saúde por meio de 

orientações práticas e exemplos de iniciativas que já estão dando certo.

Maçazumi Furtado niwa
presidente da Femipa

apresentação
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Em discussão no mundo há 25 anos, o tema sustentabilidade começa 
a ser debatido também pelos serviços de saúde. No entanto, poucas insti-
tuições dessa área têm colocado essa discussão em prática. 

A definição mais conhecida do termo é a da década de 1980 e afirma 
que sustentabilidade significa “suprir as necessidades da geração presen-
te, sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas”. Os es-
pecialistas no assunto afirmam que é preciso levar em conta três pilares 
quando se trata de sustentabilidade: o financeiro, o social e o ambiental. 

A evolução do conceito de desenvolvimento sustentável, como solução  
dos problemas ambientais e sociais derivados do progresso desenfreado, 
aconteceu de forma lenta. A consciência global, ou seja, a percepção do 
problema como de todos, é recente e exige atitudes positivas rumo à 
mudança .

O que é 

Sustentabilidade
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DeFinir a SuSTenTaBiliDaDe  
COMO pOlíTiCa inSTiTuCiOnal

A sustentabilidade e as suas três diretrizes 
(financeira, ambiental e social) devem estar de-
finidas na política da organização, em seu pla-
nejamento estratégico, e ter envolvimento direto 
da alta direção. O conceito deve ser trabalhado 
em ações do dia a dia, e não ser somente uma 
questão de marketing ou modismo. A organiza-
ção deve definir de maneira clara como é esta 
política e quais as diretrizes e as ações que irão 
norteá-las. Sugerimos aos Hospitais aderirem:
 � Pacto Global da ONU ou Carta da Terra;
 � Free Mercury (Hospital Livre de Mercúrio);
 � Política de não se relacionar com 
fornecedores ou ter parceiros que pratiquem 
trabalho escravo ou infantil;

 � Adotar os indicadores de sustentabilidade 
padronizados pela Global Reporting Initiative 
GRI ou pelo Instituto Ethos.

etapas para
implantação

do projeto
Criar O COMiTê  
De SuSTenTaBiliDaDe

Para planejar e operacionalizar as ações de 
desenvolvimento sustentável no hospital é indi-
cado que seja criado um comitê de sustentabi-
lidade, composto por colaboradores do próprio 
hospital. 

1 2
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A definição dos membros do Comitê deve 
contemplar as principais áreas do Hospital 
(administrativa, médica e de enfermagem) e o 
maior número de profissionais de setores es-
tratégicos, como: higiene, manutenção, comu-
nicação, custos e qualidade. Este Comitê deverá 
estar ligado à alta direção e ter apoio desta nas 
ações adotadas no hospital.

O Comitê deverá se reunir periodicamente 
definindo uma agenda de trabalho para o ano. 
Nesta etapa, poderá ser realizado um diagnósti-
co da organização, para saber como é sua per-
cepção ambiental, social e financeira. É impor-
tante a criação de um plano de ação e definição 
de indicadores que monitorem os resultados 
deste trabalho.

SenSiBilizar  
a equipe

Criar ações de sensibilização da equipe, 
mostrando a importância do Comitê e do im-
pacto das ações e políticas adotadas na própria 
organização, sociedade e meio ambiente. Suge-
rimos a criação de meios de comunicação es-
pecíficos para este tema, como cartazes, e-mail 
marketing, folders com orientação (tudo com 
patrocínio de parceiros). Periodicamente, é de 
extrema importância prestar contas à comuni-
dade Hospitalar sobre as ações e os resultados 
alcançados. 

DeFinir OS  
inDiCaDOreS

Deverão ser definidos os indicadores a se-
rem monitorados pela instituição, sendo que 
estes devem contemplar preferencialmente as 
três áreas da sustentabilidade. Sugerimos aqui, 
a adoção dos indicadores da GRI (Global Repor-
ting Initiative) ou do Instituto Ethos.

Também é indicada a criação de indicadores 
relacionados às ações do Comitê de Sustenta-
bilidade e outros que monitorem os resultados 
desses trabalhos. Exemplo: número de pessoas 
atendidas em ações sociais promovidas pelo 
hospital, consumo de energia, consumo de 
água, produção de resíduos, kg de roupa lavada, 
acidentes de trabalho, entre outros.

3

4
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prOjeTOS  
aMBienTaiS

1.1.	 Substituição	 de	 equipamentos	 à	 base	 de	
mercúrio: consiste na troca de materiais que 
têm em sua composição o mercúrio, como 
termômetros e esfignomanômetros, por 
exemplo. Como é de conhecimento, o mercú-
rio é uma substância extremamente agressi-
va ao meio ambiente e à saúde do homem.
Nos casos que não seja possível trocar os 
materiais, por uma questão de custo, pode-
se instituir uma política de não aquisição 
de materiais a partir daquela data. Assim, 
com o tempo, ocorrerá esta substituição 
sem impactar financeiramente.

1.2.	 Construção	 de	 Estação	 de	 tratamento	 de	
efluente: consiste na construção de uma 
estação de tratamento de efluentes, con-
forme legislação vigente (Lei 12.305/10), 
realizando o pré-tratamento dos efluentes 
contaminados do Hospital, reduzindo o im-
pacto ambiental.

1.3.	 Aquecimento	 por	 energia	 solar: consiste 
na instalação de placas para captação de 
energia solar, reduzindo o consumo de 
energia elétrica ou gás GLP. Este sistema 
pode ser implantado para abastecer toda a 
demanda do Hospital ou apenas nos chu-
veiros, por exemplo. Tudo isso dependerá 
da quantidade de placas instaladas e de 

1

projetos que 
podem ser implantados

aspectos demográficos (áreas com baixa 
incidência de sol tende a reduzir o poten-
cial dessa ação).

1.4.	 Digitalização	de	exames	de	imagem: con-
siste na aquisição de sistema de digitaliza-
ção dos exames de imagem, gerando redu-
ção na repetição de exames e não consumo 
de revelador e fixador de filmes, produtos 
que contém prata em sua composição, 
substância nociva ao meio ambiente.
Neste mesmo item, podem ser realizadas 
campanhas para captação de filmes de 
raios-X para os colaboradores, comunidade 
e até mesmo recolher os filmes produzidos 
pela própria instituição, que geralmente 
são descartados em lixo comum ou guar-
dados em casa, em local inapropriado. Com 
a captação, o hospital tem a possibilidade 
de vender, ou doar, os filmes para empresas 
especializadas, possibilitando a geração de 
receita e providenciando a destinação cor-
reta a este resíduo químico.

1.5.	 Captação	 de	 Água	 da	 Chuva: consiste na 
criação de tanques em pontos estrategica-
mente colocados, onde ficará armazenada 
a água da chuva, que posteriormente, atra-
vés de um sistema de bombas para distri-
buição, servirá para lavagem de pátios e 
tratamento de jardins. Tem impacto direto 
na redução de consumo de água.
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1.6.	 Compostagem	 e	 horta	 orgânica: consiste 
na criação de uma área para compostagem 
de alimentos utilizados no preparo das 
refeições, como cascas de legumes e fru-
tas. Esses itens deixam de ser descartados 
juntamente com os resíduos para virarem 
adubo, que pode ser utilizado em jardins 
e/ou doados para pequenos agricultores. 
Com este adubo, também pode ser criada 
uma horta orgânica no hospital, produzin-
do verduras e legumes para consumo de 
colaboradores e pacientes.

1.7.	 Captação	 de	 óleo	 de	 cozinha: consiste no 
recolhimento de óleo de cozinha do próprio 
hospital e produzido pelos colaboradores em 
sua casa. Este óleo, se jogado no pia, pode 
contaminar a água e comprometer seu uso. 
Desta forma, o hospital pode arrecadar o 
óleo e estabelecer uma parceria com empre-
sas que coletam este material, inclusive ven-
dendo e arrecadando fundos à instituição. 

1.8.	 Legislação:	cumprir as exigências para ob-
tenção da licença ambiental.

prOjeTOS  
FinanCeirOS

2.1.	 Gestão	 de	 custos	 e	 protocolos	 assisten-
ciais:	consiste na análise mensal dos itens 
de custo da curva ABC e a adoção de proto-
colos clínicos para redução e gestão destes 
custos, em especial em Unidades de alto 
custo, como UTIs. 
Esta ação pode ser adotada por uma equipe 
multiprofissional que irá reavaliar as prá-

ticas de diagnóstico e tratamento adotadas 
no hospital, padronizando uma estrutura 
de atendimento única. É possível padroni-
zar medicamentos e exames, além de ne-
gociar com fornecedores para compras em 
volume maior, ao longo do ano.

2.2.	 Implantação	de	Celular	na	central	de	telefo-
ne:	consiste na aquisição de central telefôni-
ca ou adaptador, para colocação de Chips de 
celular. Com isso, as ligações realizadas para 
celular são geradas a partir do número do 
telefone celular da central, tonando-as mais 
baratas. Com esse sistema, também pode 
ser implantado um tarifador, para cobrança 
de ligações particulares, nos Hospitais que 
atendem clientela particular e convênio.

2.3.	 Revisão	 ou	 trocas	 de	 autoclaves	 ou	 má-
quinas	na	 lavanderia: consiste na revisão 
ou troca de autoclaves antigas, por equipa-
mentos devidamente dimensionados para 
consumo reduzido de energia. Além disso, 
com estudo de consumo, pode se rever a 
quantidade de máquinas, adquirindo má-
quinas com capacidade maior para evitar 
o uso freqüente. Por exemplo: aquisição 
de uma máquina de 100 quilos de roupa 
que seria ligada uma vez ao dia, ao invés 
de uma de 30 que seria ligada 3 vezes no 
mesmo período.
Se não for possível trocar o equipamento 
atual, pode-se planejar os ciclos da auto cla-
ve para acontecerem em horários de baixo 
consumo, como de madrugada, por exem-
plo, economizando na conta de energia.

2.4.	 Aquisição	 de	 instrumentais	 cirúrgicos: 
consiste na revisão do estoque de instru-
mentais cirúrgicos. Com número maior de 
materiais, utiliza-se a autoclave menos ve-
zes, sendo possível programar o seu funcio-
namento fora do horário de pico, no qual o 
Kw/h é mais caro.

2.5.	 Campanhas	 de	 redução	 de	 custos: consiste 
na realização de campanhas de conscien-
tização e motivação para os colaboradores 
praticarem o consumo consciente, evitando o 
desperdício de energia, água e materiais de 
expediente.

2



10 manual de sustentabilidade

prOjeTOS  
SOCiaiS

3.1.	 Campanhas	 de	 Promoção	 à	 Saúde:	 consiste 
na realização de campanhas destinadas à po-
pulação com o objetivo de orientar, prevenir 
e diagnosticar doenças relacionadas com o 
escopo das atividades do hospital. Ações des-
se tipo impactam diretamente no negócio do 
hospital, pois, muitos casos de doenças po-
deriam ser evitados e outros diagnosticados 
precocemente, tendo mais chances de trata-
mento.
Podem ser realizadas ações como: dia de com-
bate ao diabetes, dia de combate à hiperten-
são, combate ao HIV, combate ao câncer de 
mama, entre outros. Estas ações podem ser 
realizadas no próprio hospital ou até mesmo 
em locais públicos, como praças, terminais e 
escolas.

3.2.	Humanização	Hospitalar: consiste na criação 
de um comitê interno e planejamento de ati-
vidades voltadas à humanização no ambiente 
hospitalar, tanto voltadas ao paciente quando 
para o colaborador. Este trabalho deve focar 
os diferentes aspectos da humanização no 
atendimento, tendo como base o HUMANIZA-
SUS. Com um trabalho de humanização bem 
estruturado é possível reduzir o tempo médio 
de internação do paciente.
O hospital pode promover ações como: come-
moração de datas comemorativas para cola-
boradores e pacientes (páscoa, natal, dia das 
mães, dia dos pais, dia das crianças); serviço 
de assistência religiosa, disponibilizando es-
paço para padres, pastores e demais lideres 
religiosos conversarem e orarem com pa-
cientes e familiares; disponibilizar espa-
ços de descanso para acompanhantes, 
entre outras.

3.3.	 Projetos	 para	 contratação	 de	 mão	 de	
obra	 local	 e	 PCDs: consiste em realizar 
projetos com foco na contratação de mão 
de obra local, que residam próximo ao 
hospital, pois isso gera melhor qualidade 
de vida para o trabalhador, podendo re-
duzir taxas de absenteísmo e rotativida-
de. Neste caso podem ser realizadas par-
cerias com escolas técnicas e faculdades 
da região e agências de emprego.
Já no caso de pessoas com deficiência 
– PCD – uma alternativa é a criação de 
cursos voltados à comunidade local para 
capacitação dessas pessoas para atuarem 
em áreas específicas dentro do Hospital 
(faturamento, arquivo, telefonia, atendi-
mento, entre outras). Por ser uma área 
muito específica no mercado de trabalho, 
o setor saúde, de modo geral, sofre hoje 
com a falta de profissionais qualificados 
para contratação.
Estes cursos seriam realizados em par-
ceria com alguma instituição de ensino 
e serviriam para capacitar mão de obra 
qualificada para atuar posteriormente 
dentro da própria instituição.

3.4.	 Ações	 filantrópicas: consiste na promo-
ção de campanhas do agasalho, natal 
solidário, entre outras, destinando as do-
ações para alguma instituição que tenha 
alguma relação com a atividade do hospi-
tal: asilo, orfanato, casa de apoio, centro 
de reabilitação.

3
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HOSpiTal MuniCipal De arauCária

Exemplo em ações sustentáveis, o Hospital 
Municipal de Araucária (HMA) adotou políticas 
de sustentabilidade desde que iniciou as ativida-
des, há três anos. Administrado pela Pró-Saúde 
Associação Beneficente de Assistência Social e 
Hospitalar, o hospital tem alcançado resultados 
importantes como a redução de 6% no consumo 
de energia, 3% no consumo de água, aumento 
na contratação de moradores do município e re-
dução da taxa de cesariana, que eleva os custos 
do hospital e aumenta o risco de infecção e mor-
talidade materna.

Já por meio da adoção de protocolos clíni-
cos e critérios para diagnóstico e tratamento, foi 
possível reduzir drasticamente o custo de inter-
nação por paciente em unidades consideradas 
de alto custo, como UTI adulto e UTI neonatal 
/ pediátrica. Mensalmente, uma equipe médica 
monitora o consumo de materiais e medicamen-
tos e analisa o perfil dos pacientes internados, 
estabelecendo critérios para o atendimento. 
Com esse trabalho e através da padronização 
de medicamentos, o hospital acumula diversos 
exemplos consideráveis para redução dos custos 
e melhora na qualidade do atendimento. Um 
bom exemplo foi a substituição da fondapari-
nux pela heparina sódica, que, por ano, pode 
gerar uma economia de cerca de 75 mil reais.

O HMA também publicou seu relatório de 
sustentabilidade, elaborado com base na meto-
dologia da GRI, no qual são apresentadas todas 
as ações realizadas pelo hospital em prol do de-
senvolvimento sustentável. 

O Hospital Pequeno 
Príncipe, em Curitiba, 
implantou o primeiro 
programa de huma-
nização da instituição 
em 1980. Desde então, 
não parou mais. Em 

2010, a média de internação ficou em 4,7 dias. 
Antigamente, eram duas semanas dentro do 

hospital. O índice de infecção cruzada também 
diminuiu significativamente. O projeto garan-
te o acompanhamento de um familiar 24 horas 
dentro do hospital. 

Outra iniciativa que contribui para a hu-
manização é o Programa Cores direcionado aos 
funcionários. Eles podem participar, dentro do 
horário de trabalho, de atividades como reike, 
ioga, relaxamento e coral.

HOSpiTal pequenO prínCipe, CuriTiBa
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Foi a primeira instituição filantrópica na 
América Latina a utilizar a tecnologia de alta 
eficiência da célula a combustível, uma unidade 
de geração de energia elétrica produzida, nesse 
caso, a partir de gás natural. Com esse método 
a emissão de poluentes é reduzida e o calor pro-
duzido é empregado para esquentar a água uti-
lizada no hospital. Outra característica impor-
tante é que se trata de um processo silencioso, 
para o hospital um grande diferencial.

Antes da implantação da célula a combus-
tível eram utilizadas apenas caldeiras a óleo de 
xisto para aquecer a água, o que gerava um gas-
to de R$ 14 mil a cada 35 dias. Agora o período 
de abastecimento aumentou para 70 dias, signi-
ficando uma economia de R$ 80 mil somente no 
ano passado.

Cerca de 95% da água quente da instituição 
é fornecida pela célula a combustível. A célula 
libera apenas vapor d’água. O resultado é uma 

HOSpiTal nOSSa SenHOra DaS GraçaS, CuriTiBa

HOSpiTal eraSTO GaerTner, CuriTiBa

energia limpa e economia. A unidade instalada 
converte o gás natural em hidrogênio, gerando 
200 kW 24 horas por dia, o que significa me-
tade da necessidade atual da instituição. A cé-
lula foi ativada no hospital em 2007 e entrou 
em funcionamento no início de 2008. O Insti-
tuto de Pesquisa e Desenvolvimento do Paraná 
(LACTEC) é o responsável pela manutenção da 
unidade no hospital.

O Hospital Nossa Senhora das Graças 
(HNSG) incluiu no planejamento estratégico 
ações que visam economia financeira e redução 
do impacto ambiental. Telhas 100% recicladas, 
feitas de tubos de creme dental, foram instala-
das na cobertura da instituição. O processo de 
transformação dos tubos não utiliza nenhum 
produto químico para aglutinar o material e o 
resultado é um produto semelhante às telhas de 
cimento. Com essa iniciativa pode-se reduzir em 
até 40% a temperatura, evitar a propagação de 
chamas e abafar barulhos externos.

Outra ação foi a implantação do Projeto 
Eficientização Energética, em parceria com a 
Copel, que pretende reduzir o consumo de ener-
gia elétrica. O hospital orienta os funcionários 
sobre a economia de energia elétrica ao trocar 
as lâmpadas e equipamentos por novos com 
selo Procel – que indica os produtos com me-
lhores níveis de eficiência energética. O investi-
mento permite uma economia de mais de 5% ao 
mês no consumo de energia elétrica, apresenta 

maior luminosidade nos ambientes e reduz o 
impacto ambiental gerado pela emissão de gases 
poluentes dos aparelhos de refrigeração antigos 
na atmosfera. A implantação do projeto exigiu 
um estudo de amostragem e cálculos quanto ao 
desempenho de equipamentos e luminárias. 

Referência em esterilização no Estado, a 
Central de Materiais e Esterilização (CME) do 
HNSG conta com mais um esterilizador com 
capacidade de 100 litros e ciclo de esterilização 
de 55 minutos, um equipamento de alta tecno-
logia, que proporciona mais rapidez, economia 
e benefício ao meio ambiente.

O equipamento não utiliza água nos proces-
sos de esterilização, também não libera detritos 
e consome apenas 6% da energia elétrica em 
relação às autoclaves tradicionais (equipamen-
tos para esterilização a vapor). O HNSG conta 
também com um esterilizador de ciclo de 28 
minutos, e, juntos, os dois equipamentos geram 
uma economia de mais de um milhão de litros 
de água e 73 mil quilowatts de energia elétrica.



13manual de sustentabilidade

�	 Coleta	Seletiva	de	Resíduos – sistematizada 
em meados da década de 1990, com a seleção 
dos materiais a partir do ponto de produção 
dos resíduos – seja nos setores administrati-
vos ou nas unidades de assistência ao pacien-
te. A coleta seletiva atualmente destina 19% 
dos mais de 23 mil kg/mês de resíduos pro-
duzidos na ISCAL para ONGs que trabalham 
com a reciclagem. Atualmente a ISCAL pro-
duz 3.691 kg/mês - resíduos biológicos, 9.525  
kg/mês de orgânicos, 5.714 kg/mês de rejei-
tos e 4.540 kg/mês de recicláveis. 

� Aquecimento	 solar	 e	 troca	 de	 lâmpadas – 
desde 2006 toda água quente usada para ba-
nho de 100% dos pacientes da Santa Casa e do 
Hospital Infantil é obtida através de aqueci-
mento solar. Atualmente são 138 placas foto-
voltaicas (98 na Santa Casa e 40 no Hospital 
Infantil) e 10 boiler para armazenar a água. O 
sistema implantado através de parceria com a 
Copel permite que mesmo nos dias mais frios 
do ano, esses hospitais não precisem usar a 
energia elétrica para aquecer a água para os 
banhos. Quando o aquecimento solar é insu-
ficiente, resistências em cada boiler comple-
tam o processo. Se ainda assim, a água não 
chegar ao ponto de aquecimento ideal, usa-se 
o vapor da caldeira. A eletricidade só é usada 
nos chuveiros se as três fases do sistema fa-
lharem ao mesmo tempo. 
A mesma parceria com a Copel permitiu que, 
na época, se iniciasse a substituição de lâm-
padas incandescentes por lâmpadas fluores-
centes. Na ISCAL hoje são 2.658 lâmpadas, 
divididas em 1.602 fluorescentes tubulares, 

565 fluorescentes compactas, 471 lâmpa-
das incandescentes e 20 lâmpadas mistas. A 
maioria das incandescentes está em locais em 
que a substituição não é vantajosa porque o 
uso da luz é intermitente – acende-se e apaga-
se muitas vezes ao dia, gastando-se menos ao 
se manter as incandescentes. 
Atualmente está se trocando as lâmpadas flu-
orescentes tubulares por compactas. A troca 
se deve ao reator das tubulares que têm vida 
útil curta. Os modelos compactos não usam 
reator, possibilitando economia financeira e 
produção de menos resíduos. Em áreas exter-
nas, usa-se o sistema de fotocélula.

�	 Reaproveitamento	 de	 óleo – Todo o óleo 
de cozinha usado na ISCAL é reaproveitado 
como detergente para uso nas duas cozinhas 
do grupo, uma na Santa Casa e a outra no 
Mater Dei. O óleo é armazenado em contêi-
neres específicos e recolhido por empresa que 
faz a transformação, entregando o detergen-
te. O volume de detergente feito a partir do 
óleo equivale a 5% de todo detergente usado 
nas cozinhas atualmente.
�	 Reaproveitamento	 da	 água	 da	 chuva – O 

próximo passo no processo de sustentabi-
lidade na ISCAL está previsto para entrar 
em atividade em 2013 quando o novo bloco 
hospitalar, hoje em construção, começar a 
funcionar. O prédio de 11 andares, com mais 
de 180 novos leitos e demais estruturas, terá 
sistema de captação e uso da água da chuva 
para sistema de ar condicionado e limpeza de 
áreas externas.

SanTa CaSa De lOnDrina
A Irmandade da Santa Casa de Londrina (ISCAL) mantém algumas iniciativas de sustentabilidade.  

As mais expressivas são:

HOSpiTal univerSiTáriO Cajuru, CuriTiBa
Na instituição, as ações de humanização 

atendem pacientes e colaboradores. Funcio-
nários e voluntários acompanham o paciente 

desde a sua chegada até o fim da internação. 
A equipe é treinada para que ela aja da forma 
mais acolhedora possível.
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�	 Dia	da	beleza – ação realizada por profissio-
nais e voluntários para cortes de cabelo, bar-
ba, manicure e pedicure dos pacientes inter-
nados, funcionários e acompanhantes; 

�	 Dia	de	festa – homenageia pacientes e colabo-
radores aniversariantes do dia; 

�	 Anjo	 da	 guarda – oferece orientações para 
acompanhantes dos pacientes internados;

HOSpiTal BOM jeSuS, pOnTa GrOSSa
Uma das preocupações do Bom Jesus, de Ponta Grossa é com a humanização. Entre as iniciativas 

realizadas para garantir a humanização do atendimento ao paciente, mas também na relação com 
os colaboradores estão: 

�	 Musiarte – projeto que rotineiramente con-
vida corais de instituições e escolas para se 
apresentarem nos corredores do hospital; 

�	 Contação	 de	 história – voluntários contam 
histórias para os pacientes internados; 

�	 Colaborador	destaque	do	ano – por meio de 
votação, colaboradores escolhem o destaque 
do ano; 

�	 Dia	do	profissional – homenagem às catego-
rias profissionais, com especial destaque para 
o dia do médico e do enfermeiro. 

�	 ONG	 SOS	 Alegria – visitação dos doutores 
palhaços aos pacientes internados, levando 
alegria e paz para o ambiente hospitalar.

�	 Sua	 empresa	 com	 Saúde – nos meses de 
maio, julho e novembro os colaboradores 
poderão participar de palestras abordando 
temas como: comunicação, ética, marketing 
pessoal e relacionamento interpessoal.

Em Maringá, a Santa Casa investiu em um 
novo sistema de aquecimento solar para a água. 
O sistema possui um software que avalia, confi-
gura e armazena dados de temperatura, umida-
de e pressão. Com a mudança, cerca de 80% do 
aquecimento da água na Santa Casa passou a 
ser solar. A energia elétrica é ativada apenas em 
última instância. 

Outra proposta foca na humanização do 
atendimento. O projeto “Cuidar Mais”, Programa 
de Atendimento Multidisciplinar ao Paciente, tem 
como principal objetivo o tratamento integral 
do paciente em todas as áreas da saúde, desde 
o diagnóstico social precoce, com monitoramen-
to, até o acompanhamento após alta hospitalar, 
oferecendo suporte para os familiares e para a 
equipe médica das unidades básicas de saúde.

O objetivo é oferecer um atendimento mais 
eficiente sob aspectos cristão,  humano, biológi-
co, social e econômico, incentivando a preven-
ção da doença e suas complicações, fortalecendo 
o conceito de desospitalização.

Para garantir a viabilização do projeto, o 
hospital adequou uma de suas alas, ampliando 
sua capacidade, e agregou alguns profissionais 
à estrutura. Foi implantado um serviço mul-
tidisciplinar independente, no qual áreas da 
saúde como fisioterapia, terapia ocupacional, 
psicologia, nutrição, serviço social e outros 
desenvolvem um prontuário específico de seu 
atendimento  para o paciente. Essa ala também 
passou a contar com o serviço de clínica médica 
24 horas.

SanTa CaSa De MiSeriCórDia MarinGá
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