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Apresentação
O Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz (ISHAOC) é uma associação civil, sem
finalidade lucrativa, de interesse social e utilidade pública, qualificada como Organização
Social de Saúde (OSS), que desenvolve e fomenta atividades de promoção, proteção e
assistência à saúde, pesquisa e ensino entre outras ações sociais. 

Constituído em 2014, o ISHAOC tem foco na gestão de equipamentos públicos, contando
sempre com a cooperação técnica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), instituição
em constante desenvolvimento, que busca continuamente aprimorar suas práticas.

O ISHAOC reúne profissionais de excelência, priorizando resultados assistenciais com
foco no cuidado pleno à saúde e busca a melhor experiência assistencial. Tanto que,
desde 2017, administra o hospital público municipal Complexo Hospitalar dos
Estivadores.

Desde o início das atividades, o ISHAOC é comprometido com a oferta de um serviço de
qualidade, agregando resultados técnico-assistenciais e eficiente uso dos recursos
públicos.

Na construção do presente relatório é resgatado o trabalho de dezenas de profissionais
assistenciais e das áreas administrativas na produção de informações transparentes
acerca dos resultados do ISHAOC

O período designado no relatório ensejou profundas mudanças. O ano de 2019
apresentou o desafio de consolidar a assistência ao binômio mãe/recém-nascido com
melhoria da performance. O ano de 2020 representou um desafio no tocante à
manutenção do propósito institucional e dos resultados assistenciais, tão profundas
mudanças na forma de entender, acolher, assistir e pensar o mundo, não antes previstas.

Com a pandemia de COVID-19, o ISHAOC intensificou a análise rotineira da estratégia da
Instituição, e constatou  a necessidade de ampliar a qualificação das equipes na busca de
novas soluções, sem desatender a responsabilização pelo desempenho financeiro e
social, ambiental e econômico, e compreender as implicações destes fatos nas estratégias
futuras, sobretudo no impacto causado pela sua atuação para o fortalecimento do sistema
público de saúde. 
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Capítulo 1: Conhecendo a Instituição

O Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz é uma Organização Social de Saúde (OSS).

O que é uma Organização Social de Saúde?
É uma entidade privada sem fins lucrativos. A origem das OSS remete ao crescimento
vertiginoso dos custos da assistência à saúde, que tem gerado diversos estudos para
otimizar os resultados e aprimorar a organização e gestão de equipamentos financiados
com recursos públicos. Nesse sentido, a parceria com OSS é uma alternativa concreta
para obtenção de maior qualidade e eficiência. O Governo Federal, por meio da Lei nº
9.637/1998, regulamentou a qualificação de uma instituição do terceiro setor - entidade
privada sem fins lucrativos - como Organização Social, de modo a atuar em parceria
formal com o ente público e colaborar na provisão de serviços públicos previstos na
Constituição Federal.

O que ela faz? 
A OSS, por meio do contrato de gestão, que é definido pelo ente público e possui objeto
específico, indicadores de qualidade, produtividade e avaliação econômico-financeira,
administra um Serviço Público de Saúde. Dessa forma, a responsabilidade direta pela
administração da unidade é da OSS, mas o serviço de saúde continua sendo público -
bens, mobiliários e equipamentos pertencem ao Estado - cabendo a ele o papel de
planejador, administrador e fiscalizador das atividades.

Os resultados alcançados são supervisionados e avaliados por uma comissão específica,
integrada, dentre outros, por representantes da Comissão de Saúde da Assembleia
Legislativa e representantes do Conselho Estadual de Saúde. Além disso, as Unidades de
Saúde sob gerenciamento de OSS são submetidas a auditoria do SUS e a avaliação da
contratualização de resultados pela Secretaria da Fazenda, bem como o controle externo
exercido pelo Tribunal de Contas, completando o quadro de avaliação e controle.
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Quer saber um pouco mais desse assunto?
Acesse:
https://www.ibross.org.br/
https://portaldatransparencia.saude.sp.gov.br/
https://www.santos.sp.gov.br/?q=content/organizacoes-sociais
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista5/5rev6.htm
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Contínuo aperfeiçoamento, modernização, inovação e ampliação dos serviços e
atividades desenvolvidas em benefício da população;
Ênfase na qualidade do atendimento ao cidadão-usuário, nos resultados qualitativos e
quantitativos e nos prazos pactuados;
Controle social das ações de forma transparente e contínua.

A prioridade do ISHAOC são os resultados assistenciais (com foco na qualidade e na
segurança do paciente) e uma administração eficiente, eficaz e inovadora. São diretrizes
da gestão compartilhada de equipamentos públicos:
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Capítulo 2: Modelo de Gestão

Como o ISHAOC se organiza para chegar nos resultados?
O modelo de governança e gestão do ISHAOC está alinhado às boas práticas de
organizações sociais de saúde e, também, aos princípios de transparência, equidade,
responsabilidade e prestação de contas, preconizados pelo Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC).

A gestão e o poder deliberativo do ISHAOC são exercidos pelo Conselho de
Administração, que, entre outras atividades, avalia estratégias, estuda oportunidades de
novas parcerias e desenvolve projetos e ações de investimento, aprova a proposta de
contrato de gestão; aprova o orçamento da entidade; designa e dispensa membros da
diretoria; aprova e modifica estatuto; aprova o regimento interno; regulamento de
compras; relatórios gerenciais e de atividades; fiscaliza o cumprimento das diretrizes e
metas sendo a instância máxima de governança.

São nove membros previstos em Estatuto, com mandatos de quatro anos, sendo
permitida uma reeleição. O Conselho de Administração do ISHAOC tem seu presidente e
vice-presidente indicados pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Os conselheiros não
exercem atividade remunerada no Instituto, à exceção de casos de empregados eleitos
para o conselho

A gestão executiva é realizada pela diretora-presidente, nomeada pelo Conselho de
Administração. A diretoria-executiva pode ser composta de até três membros. Cabe a esta
o cumprimento do Estatuto Social e das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho
de Administração. 

Por fim, o Conselho Fiscal que é um organismo colegiado com três a seis membros, todos
associados fundadores ou efetivos. Cabe ao conselho zelar pelo cumprimento de todas as
políticas fiscais vigentes, sugerir medidas de ordem administrativa e funcional, opinar
sobre a contratação de auditores externos e examinar as demonstrações financeiras do
instituto.
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Como é o organograma institucional do ISHAOC?
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Capítulo 3: Um Pouco das Unidades
Complexo Hospitalar dos Estivadores
 
A conquista do primeiro contrato de gestão, via chamamento público realizado em 2016,
foi para administração do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos (SP).

Localizado no bairro do Macuco, o foco é atendimento individualizado multidisciplinar,
integral, humanizado e centrado no paciente e na família.

No primeiro ano de gestão por parte do Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o
Complexo Hospitalar dos Estivadores contribuiu para que a cidade de Santos
apresentasse o menor Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) da sua história, chegando
a apenas nove óbitos para cada mil nascidos vivos. Para se ter uma ideia do que esta
conquista representa, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que este
coeficiente deve ser mantido abaixo de 10, e o estado de São Paulo como um todo
registrou naquele mesmo ano um CMI de 10,9. 

Neste período de gestão compartilhada, o Complexo Hospitalar dos Estivadores tem
realizado um trabalho de busca de redução do número de partos cesáreas. A Baixada
Santista apresenta um índice geral de partos cesarianas (47%) mais elevado do que
aquele recomendado pela OMS (15%). Em 2019, por exemplo, 60% dos partos feitos na
cidade foram cesarianas e 40% foram naturais. Na maternidade municipal do Complexo
Hospitalar dos Estivadores, no entanto, estes dados são positivamente o oposto: hoje, são
realizados mais partos normais do que cesáreas. 

Balanço Social 2019-2020
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Durante o ano de 2019, o Complexo Hospitalar dos Estivadores viu o seu número de leitos
crescer em 13 unidades, chegando a 151 leitos operacionais e 223 na capacidade total
instalada. Novos serviços, como o endovascular, foram adicionados, e linhas de cuidado
foram criadas – com destaque para a endometriose e o planejamento familiar. No total,
2.202 partos foram realizados em 2019, sendo que 63% deles foram normais, índice
acima dos 44% preconizados pelo Ministério da Saúde.

Números de 2019 / 23.071 atendimentos, sendo:
                                                                     3.725 no Ambulatório
                                                           11.514 no Pronto-atendimento Obstétrico
                                                            2.202 partos
                                                            2.649 no Alojamento Conjunto
                                                                471 na UTI Neonatal
                                                             1.195 na Clínica Médica
                                                               468 na UTI Adulto
                                                               847 na Clínica Cirúrgica
 

A implantação do Modelo Assistencial Hospital Alemão Oswaldo Cruz® no Complexo
Hospitalar dos Estivadores também merece destaque como um dos grandes avanços de
2019, tornado possível por meio do amplo compartilhamento de expertise técnica entre
as equipes de São Paulo e de Santos. Os resultados já começam a aparecer por meio da
boa performance em indicadores de qualidade e segurança do paciente, como a taxa de
infecção de corrente sanguínea – que ficou em apenas 1,7% durante o ano de 2019. 

Balanço Social 2019-2020

TRANSPARÊNCIA
As atividades do ISHAOC no Complexo Hospitalar dos Estivadores são
regidas pela mais absoluta transparência – um valor central para a OSS.
Além disso, submete-se a procedimentos de prestação de contas rigorosos
e atendimento à Lei Federal Nº12.527/2011. Durante o ano de 2019, o
Instituto Social recebeu da prefeitura santista um total de R$ 91,7 milhões
para aplicação no gerenciamento do Complexo Hospitalar dos Estivadores.
No site do ISHAOC, toda documentação referente ao contrato está
disponível para consulta.
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O ano de 2020 foi um marco dessa conquista, quando Santos atingiu a menor taxa de
mortalidade infantil registrada nos últimos 107 anos.

Outro ponto forte de contribuição para o Sistema Único de Saúde (SUS) é a atuação de
sua UTI Neonatal. O Complexo foi o primeiro hospital do SUS no país a realizar a
monitorização cerebral de RN de alto risco. A encefalopatia hipóxico-isquêmica é uma
condição grave que compromete a qualidade e expectativa de vida das crianças e
responsável pela mortalidade dos neonatos. No Brasil são 40 mil casos de
mortalidade/ano, sendo 53% no período neonatal. Do total, 23% se dão por asfixia
neonatal. 

A condução adequada do parto e trabalho de parto e a atuação imediata no atendimento
aos casos graves nos primeiros minutos de vida, com a adoção de protocolos exitosos e
medidas protetivas, são fundamentais na redução da mortalidade e expectativa e
qualidade de vida dessas crianças. 

O quadro abaixo apresenta dados comparativos ano a ano e a contribuição do CHE:

Balanço Social 2019-2020
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Sua maternidade realiza forte trabalho para redução do número de partos cesarianas por
meio da orientação às parturientes e acompanhamento do trabalho de parto. O total de
partos normais por ano é em torno de 70% mesmo com o aumento do número total de
partos, que passou de 2352 no ano de 2017 para 3473 em 2020.  O Complexo Hospitalar
dos Estivadores faz parte da Aliança pelo Parto Seguro e Respeitoso, iniciativa que reúne
mais de 50 instituições no Brasil atuando por essa causa.

Balanço Social 2019-2020

 
As gestantes podem conhecer as instalações pelo tour virtual

https://tour360.meupasseiovirtual.com/032560/149040/tourvirtual/
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Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Nelson Teixeira – AMBESP-NT 

O ano de 2019 foi fechado com a notícia, em dezembro, da vitória do Instituto Social
Hospital Alemão Oswaldo Cruz no chamamento público para gerir o novo Ambulatório de
Especialidades de Santos (AMBESP), da Prefeitura Municipal de Santos.

Localizado na Rua Manoel Tourinho, no bairro do Macuco, o AMBESP conta com uma
área de aproximadamente 4,4 mil metros quadrados divididos em cinco pavimentos.
Construído pela Fundação Lusíada, o espaço foi cedido à Prefeitura em regime de
comodato por um prazo de 30 anos. A inauguração do AMBESP resultou em um aumento
significativo no número de consultas médicas oferecidas à população santista.
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Em 2020 inaugurou o primeiro Centro de
Referência do Diabetes Mellitus 1, destinado ao
tratamento de pacientes até 18 anos. No espaço
o atendimento é multidisciplinar contando com
médico, nutricionista, enfermeiro e psicólogo,
além de interconsultas com outras
especialidades. Os pacientes também passam
por avaliação oftalmológica anual e podem
retirar insulina e insumos na Farmácia da
unidade. Atualmente o local atende 40
pacientes por mês, que aprendem sobre
controle glicêmico e todos os aspectos que
envolvem a doença crônica. 
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Capítulo 4: O Ano de 2020
No ano 2020, com a pandemia, o Complexo Hospitalar Estivadores foi responsável pela
oferta de atendimento de excelência a pacientes do SUS também frente ao Plano de
Contingência municipal, chegando a ser responsável pela gestão de 64% dos leitos
implantados para atendimento à pandemia COVID-19 em Santos.

O atendimento deu-se pela ampliação de 40 leitos de UTI e 25 de Clínica Médica no
Complexo, que salvou 788 pacientes acometidos por COVID-19 e pela gestão de leitos 60
leitos UTI e mais 40 leitos de Clínica Médica COVID-19 no Hospital de Campanha Vitória,
que iniciou suas atividades em maio de 2020, ofertando atendimento exclusivo para
pacientes com a doença. Foram investidos R$ 5 milhões nas adequações do imóvel, que
já tinha estrutura de hospital, com rede de gases e compra de equipamentos e leitos
hospitalares. As intervenções realizadas nos oito andares do imóvel permitiram ampliar
em três vezes o número de leitos.
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Ilustrando as ações
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Tabela IBASE - Síntese de Desempenho

16

https://ishaoc.org.br/


Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Rua João Julião, nº 331     Bela Vista – São Paulo/SP

               https://ishaoc.org.br/        

Balanço Social 2019-2020

Tabela IBASE - Síntese de Desempenho

17

https://ishaoc.org.br/


Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz
Rua João Julião, nº 331     Bela Vista – São Paulo/SP

               https://ishaoc.org.br/        

Balanço Social 2019-2020

Balanço Social - Relatório de Atividades | 2019-2020
Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz

 

Direção
Ana Paula Neves Marques de Pinho - Diretora-presidente

Apoio de Produção
Francies Regyanne de Oliveira - Gerente de Processos
Melissa Lorenzo P. de Souza - Coordenadora de Projetos
Kim Mishima Uehara - Coordenador de Desenvolvimento Organizacional
Daniela Paulino - Analista de Comunicação
Luciana Abreu - Coordenadora de Ouvidora
Milena Sorrentino - Coordenadora de Atendimento
Leandro Liberti Siqueira - Coordenador Contábil
Rebeca Dias de Oliveira - Analista Administrativa
Sheila Castro Cruz Pedro - Analista de D.H. (Desenvolvimento Humano)

Fotos
Lalo de Almeida
Comunicação Institucional ISHAOC
Prefeitura Municipal de Santos

Dados para contato: Matriz - Instituto Social Hospital Alemão Oswaldo Cruz
                                         Rua João Julião, 331, Bela Vista, São Paulo/SP
                                         Telefone: (11) 3549-0141
                                         E-mail: faleconosco@ishaoc.org.br

18

https://ishaoc.org.br/

