FEDERAÇÃO DAS MISERICÓRDIAS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
E BENEFICENTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Filiada às Confederações Internacional e Brasileira das Misericórdias

Circular nº 041/2018

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018.

Ilustríssimos Senhores Presidentes /Provedores (as)
Prezados(as) Senhores(as),
Conforme divulgado no 28 Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em
Brasília, informamos que o projeto “Melhoria do Sistema de Gestão dos Hospitais SUS”, do
Ministério da Saúde, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS
(PROADI-SUS) em parceria com o Hospital Albert Einstein, foi lançado.
Dentre os objetivos do projeto estão, realizar diagnóstico na instituição apoiada, identificar e
priorizar necessidades de gestão, desenvolver planos de ação estratégicos de melhoria de
desempenho; capacitar gestores da instituição e acompanhar o plano de implantação das ações.
Para participar os hospitais filantrópicos interessados devem estar atentos aos critérios de adesão e
seleção ao projeto, que são:
• Ter pelo menos 100 leitos SUS;
• CEBAS válido
• Não estar passando por intervenção
• Não possuir certificação de qualidade (ONA nível III, JCI ou Qmentum)
• Adesão ao Termo de Compromisso
O formulário de adesão ao Projeto PROADI-SUS de Consultoria aos hospitais filantrópicos, já está
disponível no link: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=41389
O tempo para inscrição, iniciou em 27/08/2018 encerrando-se em 12 setembro do corrente.
Os hospitais interessados deverão se inscrever preenchendo completamente o formulário
disponibilizado no “link” acima, pois serão selecionados apenas 200 hospitais, segundo os critérios
de elegibilidade.
Atenciosamente.
Roberto Nabarro
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Breves informações sobre o projeto:
O projeto foi concebido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein para
atender solicitação do Secretário de Atenção à Saúde, Francisco Figueiredo. Essa mesma instituição
será a responsável pela aplicação da consultoria. Em linhas gerais o projeto implica no
Desenvolvimento de Técnicas e Operação de Gestão em Serviços de Saúde (hospitais). O objetivo
geral é o de definir e implantar ações iniciais de melhoria de gestão e assistenciais e desenvolvendo
a ferramenta balanced socrecard (BSC) estratégicos para cada instituição. A ideia é limitar o foco
das ações e o objetivo, deixando claras as fronteiras para ações e metas que a organização deverá
perseguir e que, se respeitados, farão com que alcance sua missão/ seu propósito. Como objetivos
específicos, serão realizados: um macro diagnóstico sobre a instituição apoiada; identificação e
priorização das necessidades de gestão dos hospitais; desenvolvimento de um plano estratégico
para guiar a instituição nos processos de melhoria; desenvolvimento de planos de ação de melhoria
de desempenho hospitalar; e, capacitação de gestores/lideranças dos hospitais por meio de
consultorias específicas e de acordo com as necessidades priorizadas. A consultoria pretende
atender também os objetivos do Plano Nacional de Saúde, que são reduzir e prevenir riscos e
agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de
vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis,
acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento
saudável; aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a
proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor; e, promover, para as necessidades do
SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores, a
desprecarização e a democratização das relações de trabalho.
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