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Mensagem da diretoria
Com 162 anos de mercado, o Hospital Português da Bahia destaca-se pela excelência assistencial e 
vanguarda no cuidado centrado no paciente. A Instituição Filantrópica dispõe de uma das maiores 
capacidades de atendimento da sua região: 484 leitos de internação, mais de 50 especialidades 
médicas e um time de profissionais composto por 3,7 mil colaboradores e 2,7 mil médicos ativos 
cadastrados. Tudo isto faz do HP uma referência em infraestrutura hospitalar de ponta, integrando 
corpo clínico e funcional qualificado e experiente, recursos modernos e unidades interligadas – 
Maternidade Santamaria, Hospital-Dia e Centro Médico HP. No interior baiano, o HP se faz presente 
em Miguel Calmon, Euclides da Cunha e Conceição do Coité, municípios onde administra quatro 
unidades de saúde responsáveis por atendimentos gratuitos à comunidade, através do Sistema 
Único de Saúde (SUS).  

A relevância social assumida pelo HP, em sua longa trajetória, associada à missão de “realizar a aten-
ção integral à saúde, através de assistência médico-hospitalar de alta complexidade e de ações de ensino 
e pesquisa”, fez a nossa diretoria executiva se manter focada, durante o biênio 2017-2019, em em-
preender ações de reforço deste histórico. Assim, as realizações da nossa gestão, nos dois últimos 
anos, remetem a uma busca incessante pela consolidação do cuidado de excelência centrado no 
paciente. Evidentemente, tamanha meta demandou investimentos contínuos para o desenvolvi-
mento efetivo da infraestrutura hospitalar. 

No que tange aos projetos capitaneados pela diretoria executiva, nas diferentes áreas institucionais, 
o HP contou com o preparo, a experiência e dedicação plena do seu corpo clínico e funcional. Esta 
verdadeira força-tarefa (cujo trabalho priorizou a manutenção da segurança e qualidade assisten-
cial), impulsionou alguns dos acontecimentos mais marcantes na história do HP. Parte deles segue 
registrada neste Relatório de Gestão. 

Em 2017, uma série de eventos, intitucionais e externos, puderam ratificar, providencialmente, os 
pilares que sustentam o lugar de referência e a longevidade do HP, no mercado da saúde. Um deles, 
seguramente, foi celebrar o aniversário de 160 anos do HP. Neste ano emblemático, o HP se tornou 
o primeiro hospital, na Bahia, a conquistar padrões internacionais de segurança e qualidade assis-
tencial, com a chancela da Acreditação Canadense. Também em 2017, o Hospital se tornou pioneiro 
na Certificação de Hospital Digital de Nível 6 do EMRAM, concedida pela organização internacional 
HIMSS Analytics, passando a ser reconhecido, ainda, como o Primeiro Hospital Digital da Bahia.

O empenho conjunto da nossa gestão e dos colaboradores, para tornar a Instituição melhor, mais 
eficiente e mais segura para o paciente, motivou outras realizações igualmente relevantes, no mes-
mo ano. O Hospital intensificou os investimentos em gestão ambiental integrada, através do Proje-
to HP + Sustentável, inaugurando a primeira Central de Inteligência e Monitoramento de Água do 
Norte e Nordeste, para viabilizar o consumo racional da água nas diferentes unidades hospitalares. 
Além disso, o Hospital atualizou o seu Manual de Ética e Compliance com as demandas do segmen-
to e também promoveu o primeiro simulado de atendimento a múltiplas vítimas, capacitando as 
equipes assistenciais neste tipo de ocorrência.

A busca permanente pela excelência, no cuidado do paciente, fez a Instituição ser reconhecida e 
homenageada, pelo mercado da saúde, em diferentes momentos do biênio 2017-2019.  O Hospital 
recebeu o Troféu Bronze, na categoria Hospital Filantrópico, e o Prêmio Especial “Benchmarking 
Saúde Legado Assistencial”, em 2017, pela prestação de serviços à sociedade baiana, ao longo da 
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sua existência, e pelas contribuições no campo da assistência e democratização do acesso à saúde 
de qualidade, na Bahia. A atuação em prol dos jovens aprendizes, na sociedade e no mundo do 
trabalho, também rendeu ao HP o Certificado de Reconhecimento das Boas Práticas da Aprendiza-
gem Profissional, na Bahia – 2017, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-BA). 

Já em 2018, após novo ano de trabalho intenso, o balanço de realizações institucionais revelou, 
não apenas resultados exitosos, mas, sobretudo, o sentimento de dever cumprido, compartilhado 
por diretores e colaboradores. Nesse ano, diferentes iniciativas ajudaram a consolidar a cultura de 
cuidado centrado no paciente: inauguramos o Novo Serviço de Oftalmologia, voltado ao cuidado 
integral dos olhos; criamos o Ambulatório Vida Saudável, para facilitar o acesso da comunidade ao 
acompanhamento clínico preventivo e atendimentos de baixa complexidade; instituímos o Comitê 
de Ética e Compliance, para fomentar a transparência e a conformidade legal, nas ações internas, 
dentre outras realizações. 

Também, em 2018, a nossa gestão voltou o olhar para a necessidade de aprimoramento dos flu-
xos de comunicação interna. Como consequência desta atenção, o HP agregou novas tecnologias 
na área: o aplicativo MEDT ONE, que tem ajudado a otimizar a rotina de trabalho dos cirurgiões, 
e a rede social corporativa Workplace, que tem envolvido todos os colaboradores neste mesmo 
propósito. Concomitantemente, investimos em qualificação profissional e, felizmente, obtivemos 
resultados expressivos, como aqueles demonstrados pelos números do Projeto HP + Sustentável, 
nos processos de segregação e descarte adequado de resíduo hospitalar. 

Nas áreas de Ensino e Pesquisa, a nossa gestão investiu na formação e especialização de profissio-
nais do corpo clínico hospitalar. Com a criação da Gerência de Expansão Educacional, o HP lançou 
capacitações para o público interno, em 2018, contemplando estudos de Metodologia Científica 
e de Projetos de Pesquisa, tendo, como público-alvo, desde estagiários até os colaboradores dos 
diversos setores hospitalares. O Hospital inaugurou, também, o Fórum de Diálogos “Desenvolvendo 
Habilidades Colaborativas”, com sessões mensais, abertas para a comunidade acadêmica, a fim de 
estimular o exercício da multidisciplinaridade com a troca de experiências profissionais entre os 
vários domínios do saber presentes na Instituição. Em 2018, ainda, o Programa de Residência Médi-
ca do HP formou novos especialistas. No total, oito médicos foram habilitados pela Instituição em 
especialidades de alta demanda social: Clínica Médica, Infectologia e Oncologia Clínica.

Mesmo diante de fatores adversos do ambiente macroeconômico, com impactos no segmento fi-
lantrópico, a nossa gestão se manteve firme, transpondo obstáculos e realizando ações, juntamente 
com os colaboradores. Tal desempenho fez o HP ser recertificado simultaneamente pela Organiza-
ção Nacional de Acreditação – ONA (mantendo o selo de Excelência Assistencial) e pela Acreditação 
Internacional Qmentum (renovando a chancela de nível Diamante). Fez, também, o Hospital ser 
oficializado como Primeiro Hospital Digital da Bahia, Nível 6 do EMRAM, pela HIMSS Latin America 
2018; bem como, ser homenageado no Prêmio Benchmarking Saúde Bahia 2018. O HP recebeu, na 
ocasião, um Prêmio Especial, na categoria Assistência (pela conquista do selo de Acreditação Cana-
dense, até então inédito em sua região), um Troféu Prata (pela atuação como Hospital Filantrópico) 
e dois Troféus Bronze (por investimentos realizados, respectivamente, nas áreas de Ação Social e 
Sustentabilidade). 

Tais acontecimentos nos fazem perceber o quão significativo é o resultado do nosso trabalho co-
letivo, não somente para o crescimento efetivo da Instituição, mas, especialmente, para a melhoria 
da qualidade dos serviços de saúde ofertados em nossa região. Desse modo, agradecemos a todos 
que participaram desta caminhada de êxitos: aos colaboradores, conselheiros e demais associados, 
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parceiros e amigos. Afinal, sem a soma conjunta de alto nível de entrega, dedicação, engajamento, 
superação de resultados e transformação de cenários adversos em oportunidades de crescimento, 
nenhuma destas conquistas seria possível. Parabenizamos, ainda, o corpo clínico e funcional do 
HP, por tornar a nossa Instituição melhor a cada dia, ao mesmo tempo em que dedicamos os mais 
sinceros votos de sucesso à nova gestão, para que o futuro oportunize realizações ainda mais ex-
pressivas na trajetória do HP. 

Salvador, 30 de junho de 2019. 

Antonio Higino Teixeira Saraiva

Presidente do Hospital Português
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Organograma Institucional
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Relatório da superintendência Médica
período 2017-2018
 
Na espera e no transcurso dos 162 anos de existência do Hospital Português da Bahia, há neste 
biênio a solidificação progressiva das vertentes da tradição e modernidade que balizam o prestigio 
institucional alcançado. Atuando no cenário adverso da saúde, seja na conjuntura sócio econômica, 
quanto na busca da equação necessidades assistenciais versus recursos disponíveis, requerendo 
ciência e arte na lide diária por parte do corpo diretivo e do conjunto funcional.

O restabelecimento e a ampliação da Superintendência com vertentes médica e administra-
tivo-financeira, efetivou o processo programado da profissionalização técnica e administrativa do 
Hospital. Os indicadores formatados pela Associação Nacional dos Hospitais – ANAHP e pela legisla-
ção que regula a atividade médico-hospitalar forneceu à Diretoria Executiva os elementos indispen-
sáveis para evolução do cumprimento do Estatuto Social e da Filantropia.

Sob tais parâmetros foram obtidas e desenvolvidas as ações que deram nova fisionomia à Real So-
ciedade Portuguesa de Beneficência 16 de Setembro – Hospital Português, que ao lado do grande 
esforço para recuperação de suas instalações físicas, se acresceu iniciativas de correções técnicas, 
administrativas, econômicas, jurídicas e de controle indispensáveis à progressão institucional. Com 
efeito, é visível a transformação do Hospital pela sua clientela, pelos seus associados e pela sociedade 
civil que lhe conferiu diversos títulos e honrarias nesse período.

Há o desafio de regulamentações esperadas por novos dimensionamentos do Setor Saúde e previ-
dências em nível nacional, além das indefinições também sentidas no plano de saúde dos servidores 
do Estado da Bahia (Planserv), que representam a prevalência de ocupação do Hospital. 

A implantação de um novo sistema de informática serviu de instrumento para os programas assis-
tenciais, administrativos, comerciais e de entendimentos do fluxo econômico possível no elenco da 
grandeza do seu desenvolvimento, bem como, da necessidade imperiosa de transformação. Algu-
mas iniciativas podem ser pontuadas como seguem: 

1. Obtenção participativa da nova Missão, Visão, Valores e Propósito do Hospital;

2. Formação e atuação do Comitê de Compliance;

3. Recontratualização do SUS;

4. Aquisição do novo parque de equipamentos do serviço de Endoscopia Digestiva;

5. Implantação da Comissão de Humanização;

6. Verificação do suprimento das ROP’S - Required Organizational Pratices;

7. Acompanhamento integral das metas qualitativas e quantitativas pactuadas para os pacientes vincu-
lados ao SUS, conforme os respectivos contratos;

8. Efetivação de melhorias progressivas no serviço de Hemodiálise;

9. Acompanhamento de saúde aos Associados com novo dimensionamento do quadro funcional;

10. Fluxos assistenciais: Ampliação do serviço com a incorporação do pré-internamento reduzindo de 
forma significativa, entraves que impactam no processo de autorização de cirurgias.
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GeRêNcia técNica:

1. Reuniões operacionais de Indicadores, Qualidade e Medicina Crítica;

2. Comissões obrigatórias: Comissão de Ética Médica, Comissão de Revisão de Prontuário, Comissão de 
Revisão de Óbitos e CIHDOTT ;

3. Acreditação/Certificação – visitas;

4. Sessões do Comitê de Aconselhamento Bioético;

5. Sessões Clínicas ;

6. Eventos – Simpósios e Seminários; 

7. Eleição de Representante  e Vice- Representante do Corpo Clínico - Realizada em 17 de dezembro 
de 2018, conforme normatização do Regimento Interno do Corpo Clínico, eleitos Dr. Augusto Manoel 
de Carvalho Farias para Representante Eleito  e Dr. Gustavo França para Vice-representante Eleito;

8. Gestão de arquivamento de prontuários e documentos;

9. Aquisição do novo parque de equipamentos do serviço de Endoscopia Digestiva;

10. Atualização do protocolo de TEV;

11. Reestruturação do Protocolo de Sepse.

cooRdeNaÇão de eNFeRMaGeM

1. Realizada comemoração da Semana da Enfermagem;

2. Implantação do Processo de Rastreabilidade da Insulina;

3. Implantação de Protocolo Pré-Operatório;

4. Estruturação do Lounge Cirúrgico no 5º andar;

5. Implantação de Protocolos de Hipotermia no Bloco Operatório;

6. Implantação de Protocolos para alta do CRPA;

7. Incremento do número de cirurgias por dia, conforme capacidade instalada; 

8. Implantação do Ambulatório Vida Saudável;

9. Melhorias e Expansão para todas as unidades do processo de Dupla Checagem;

10. Reorganização das Responsabilidades Técnicas de Enfermagem;

11. Definição e reorganização do Padrão Institucional para os Processos de Enfermagem: Monitoramen-
to de Parâmetros Clínicos, Sistematização da Assistência de Enfermagem, Gerenciamento de Riscos e 
Sistema de Classificação de Pacientes;

12. Estruturação do Modelo de Lideranças Assistenciais nas Unidades de Internação, Hemodinâmica e 
Central de Material Esterilizado;

13. Extinção da escala de sobreaviso da Hemodinâmica, com cobertura da assistência de enfermagem 
pela equipe do Centro Cirúrgico e da Unidade Coronariana;

14. Progressão de Carreiras através do aproveitamento das Enfermeiras Trainees;

15. Revisão e Implantação do Instrumento de Passagem de Plantão com otimização dos tempos assis-
tenciais;

16. Reestruturação da sala de reuso da Hemodiálise;

17. Adequação da estrutura da Hemodiálise com aquisição de novas poltronas automáticas e torneiras 
com acionamento automático atendendo aos requisitos da Anvisa;

18. Implantação 100% digital dos prontuários da Hemodiálise;
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19. Implantação 100% digital dos prontuários da Oncologia;

20. Contratação de enfermeira para acompanhamento dos processos de material de alto custo;

21. Enfermeira de Referência para acompanhamento dos pacientes de Longa Permanência e processo 
de desospitalização segura;

22. Ampliação do parque tecnológico como compressores pneumáticos, Ecoendoscópico, Ultrassom 
Sherlock TCS que confirma a localização da ponta do cateter sem necessidade de Raio-x;

23. Ampliação das coletas de exames laboratoriais nas Unidades de Medicina Crítica pelos Técnicos de 
Enfermagem; 

24. Reestruração física da Unidade Coronariana;

25. Implantação do Projeto do 2ºC;

26. Ampliação dos protocolos de tratamento assistencial;

27. Adequação de guarda dos equipamentos da Semi-Intensiva;

28. Melhorias dos processos de enfermagem no Centro de Oncologia voltadas para atividades privativas 
do enfermeiro;

29. Aumento de quadro do enfermeiro da Unidade de Internação Day Hospital, atendendo aos requisi-
tos do COFEN;

30. Reestruturação do Bloco Operatório e Unidade Day Hospital;

31. Realocação do enfermeiro trainee para o Centro Obstétrico;

32. Estruturação de leitos na UTI Neonatal;

33. Implantação do leito de Pré-Parto Humanizado;

34. Implantação da Ferramenta para análise de fluxos invertidos;

35. Análise do quadro de pessoal atendendo aos requisitos da Resolução COFEN nº 543/2017;

36. Integração e humanização dos colaboradores de Enfermagem: Encontro Motivacional, Cine Picc;

37. Implantação do Protocolo Institucional de AVC;

38. Realização da Pesquisa de Clima Organizacional na Instituição;

39. Realização da Pesquisa de Cultura de Segurança do Paciente;

40. Revisão do Plano de Cuidado Individualizado de Enfermagem (em andamento);

41. Intensificado cumprimento da ROP Medicamentos Potencialmente Perigoso e Reconciliação Medi-
camentosa nas unidades assistenciais;

42. Redimensionamento da equipe de Enfermagem da Emergência Geral;

43. Retorno do Projeto Assistirh Enfermagem com foco em ações assistenciais e de acolhimento na 
Emergência Geral;

44. Alinhamento da estrutura física na área da recepção da Emergência com foco na segurança e quali-
dade do atendimento;

45. Revisão do Protocolo de Broncoaspiração com foco na assistência de Enfermagem na Emergência;

46. Revisão do Protocolo de IAM com foco na assistência multidisciplinar na Emergência e na Hemodi-
nâmica;

47. Redefinição do intervalo de descanso noturno com inserção das enfermeiras administrativas na su-
pervisão direta no cumprimento das regras estabelecidas na Emergência;

48. Realização da Campanha Setembro Amarelo na Emergência com foco em treinamento das medidas 
voltadas para pacientes de tentativa de suicídio.
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assessoRia de Qualidade

1. Organização, preparação e acompanhamento das visitas de acreditação ONA/Qmentum (Auditoria IQG);

2. Orientação dos líderes e equipes quanto às pendências deixadas nos relatórios das visitas de Acredita-
ção e acompanhamento das resoluções destas;

3. Auditoria interna da Qualidade – visita a todos os setores assistenciais e de apoio para auditoria e 
acompanhamento dos processos de segurança e qualidade assistencial, com emissão de relatórios, de 
acordo com cronograma mensal;

4. Acompanhamento das atividades do Programa Brasileiro de Segurança do Paciente;

5. Lançamento mensal de todos os eventos sentinela/adversos no site da Anvisa conforme legislação vigente;

6. Gerenciamento, Controle e Arquivo dos Manuais e Procedimentos Institucionais;

7. Gerenciamento do Sistema Gerenciador de Documentos – Tasy (alimentação, substituição e exclusão 
de documentos padronizados);

8. Criação de formulários, fluxogramas e planilhas institucionais (indicadores setoriais, formulários de uso 
comum);

9. Treinamento para elaboração e revisão dos manuais e procedimentos institucionais assim como ope-
racionalização do sistema gerenciador de documentos Tasy;

10. Treinamentos Institucionais para divulgação das diretrizes de qualidade (Integração Institucional e 
Assistencial);

11. Capacitação dos colaboradores em Gestão da Qualidade, Gestão do Risco e a disseminação da Cul-
tura de Qualidade e Segurança;

12. Coordenação do Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente; 

13. Participação em reuniões e comitês (Comissão de Prontuários, Comissão de Revisão de óbitos, Comi-
tê de Ética e Compliance, Comissão de TEV);

14. Gerenciamento das Notificações de Evento Sentinela (coleta das notificações, elaboração de gráficos 
por unidade e por ocorrência, investigação, divulgação para as áreas e acompanhamento das ações de 
melhoria);

15. Gerenciamento do Portal de Não Conformidades (coleta das notificações, elaboração de gráficos 
por unidade e por tipo de não conformidade, divulgação para o setor notificado, acompanhamento 
das respostas, posicionamento para a área notificadora e levantamento mensal para apresentação em 
reunião de integração);

16. Relatório das ROPS (Práticas Obrigatórias de Segurança do Paciente exigidas pelas legislações e certi-
ficações) através de auditorias mensais com visitas realizadas nos quartos dos pacientes, para certificar se 
as práticas de segurança obrigatórias estão sendo executadas pelas equipes, com emissão de relatório 
mensal; 

17. Acompanhamento dos resultados dos protocolos institucionais;

18. Gerenciamento do Portal de Indicadores no SharePoint, através do lançamento, acompanhamento, 
e atualização dos indicadores dos diversos setores do HP; 

19. Apoio aos gestores das áreas nos assuntos referentes à gestão por indicadores;

20. Realização da Pesquisa sobre a Cultura de Segurança do Paciente com confecção de relatórios de 
respostas individualizados por área do HP;

21. Atualização dos contratos internos dos processos institucionais (objetivando firmar parcerias entre os 
setores do Hospital nas entregas assertivas de seus processos);

22. Confecção de pautas sobre assuntos de Qualidade e Segurança do Paciente mensalmente para o 
Jornal Mural do HP;

23. Organização da Reunião de Resultados em parceria com a Gerência Técnica;
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24. Emissão mensal de relatórios para o Projeto Sinhá (ANAHP), POA (Contratualização Municipal) e Di-
visa (Vigilância Sanitária);

25. Projeto Conversa de Qualidade - reunião mensal com as enfermeiras líderes das unidades de in-
ternação com o objetivo de capacitar e alinhar as diretrizes institucionais de qualidade e segurança do 
paciente;

26. Apoio na gestão dos projetos de Gerenciamento dos Pacientes de Longa Permanência, Plano Tera-
pêutico, Otimização das Altas Hospitalares, Otimização do Processo Cirúrgico.

ceNtRo de estudos

1. Programa de Residência Médica (Pós-Graduação) em Clínica Médica, Infectologia, Cancerologia Clíni-
ca, Cancerologia Cirúrgica e Medicina Intensiva;

2. Sessões Científicas Semanais;

3. Estágio opcional em Anestesia, Infectologia, Ortopedia, Neonatologia, Gastroenterologia, Bio Imagem, 
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Odontologia;

4. Atividades de ensino na área de Enfermagem:

4.1 Fóruns de Dialogo Colaborativos Multiprofissionais (mensal);

4.2 Apoio Científico aos Enfermeiros do HP;

4.3 Aulas e palestras sob demanda;

4.4 Apoio no desenvolvimento de Trainees e Estagiárias da área de Enfermagem;

4.5 Introdução ao conhecimento sobre Compliance;

4.6 Acompanhamento, divulgação e providências para participação do Hospital on-line no Programa 
Brasileiro de Segurança do Paciente;

4.7 Acompanhamento, divulgação e providências para participação de Colaboradores do Hospital nas 
atividades do CBEX.

5. Trabalhos Científicos Apresentados:

5.1 Caracterização das publicações científicas acerca de caracteres de inserção periférica (PICC): uma 
revisão integrativa – apresentado no II Simpósio de Qualidade e Segurança do Paciente na Terapia Infu-
sional do Hospital Aliança;

5.2 Enfermagem e Erro de Medicação: Revisão integrativa da literatura – Apresentado no II Congresso 
do Complexo HUPES;

5.3 Implantação do Protocolo de Termo de Regulação para recém-nascido em procedimentos cirúrgi-
cos – aceito para publicação (Revista Gaúcha de Enfermgem);

5.4 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) reconhecido pela Federal Wide Assuraance (FWA), for the protec-
tion of human subjects;

5.5 Projetos analisados: 23 na área médica, 06 na área de enfermagem e 01 na área de farmácia. 

FluXos assisteNciais / pRé-iNteRNaMeNto

1. Recepção dos processos para internamentos eletivos clínicos e cirúrgicos (particular/convênio) com 
realização de cadastro prévio reunindo a documentação necessária para o processo de autorização jun-
to ao convênio, identificando os agentes operacionais, comerciais e materiais;
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2. Agendamento de consulta pré-anestésica;

3. Cadastro e pré-reserva de pacientes eletivos para Colonoscopia;

4. Acolhimento dos médicos individualmente, conforme as necessidades operacionais;

5. Informação aos pacientes quando procedimentos negados;

6. Informação aos pacientes referente à necessidade de realização de perícia;

7. Ampliação do serviço com a incorporação do pré-internamento reduzindo, de forma significativa, 
entraves que impactam no processo de autorização de cirurgias;

8. Contato com o paciente na exigência do convênio para apresentação de laudos de exames;

9. Atendimento presencial/telefone e acolhimento dos pacientes durante o processo de autorização;

10. Recepção dos processos para internamentos eletivos cirúrgicos, através de e-mail; 

11. Providência junto aos cirurgiões e ajuste de relatórios médicos quando identificadas as não confor-
midades em solicitações de autorizações de cirurgia (código conforme tabela do convênio, CID, diária, 
indicação clínica, guia específica...);

12. Apoio às equipes da Central de Autorizações e Suprimentos com intervenções junto aos cirurgiões 
quando da existência de pendências durante o processo;

13. Atuação como agente facilitador da comunicação entre o Hospital Português, médicos, pacientes 
e setores envolvidos em processos de autorizações (suprimentos, central de autorizações e Gerência 
comercial);

14. Análise dos pedidos médicos para cirurgia e identificação de possíveis inconformidades quando da 
solicitação de pacote;

15. Agilidade nos processos e fortalecimento do relacionamento entre os médicos e o HP através de um 
atendimento personalizado, contribuindo para a melhor atuação dos cirurgiões, com redução do tempo 
entre a solicitação médica e a realização da cirurgia, afim de aumentar o interesse do cliente cirúrgico 
pela Instituição;

16. Análise técnica das solicitações de orçamentos particulares autorizando a confecção e acompanha-
mento de todo o fluxo;

17. Contato com os cirurgiões quando da existência de exigência do convênio para encaminhamento 
de relatórios médicos;

18. Providenciar junto aos cirurgiões descrição detalhada na solicitação de opme (marca, tamanho, mo-
delo, quantidade...);

19. Protocolo e encaminhamento de processos/documentos para a Central de Autorizações.

ouvidoRia

1. Aumento do número de participação do cliente através dos canais de ouvidoria;

2. Modernização e padronização das caixas e formulários de avaliação de atendimentos (internação, 
emergência e exames), para proporcionar um layout mais atrativo o que motivou o interesse em respon-
der às avaliações;

3. Participação das ações do Comitê de Humanização; 

4. Implantação de um canal de Compliance através do site institucional e email para clientes internos e 
externos, visando atender às novas exigências do mercado.
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plano de Metas do Biênio 2017/2019

plano de ação SIM não eM andaMenTo

curTo prazo

Instalação de novo sistema de aquecimento de água do HP. X

Recuperação das Centrais de água gelada do sistema de refrigera-
ção do RH. X

Construção de pista de aceleração e desaceleração da QP. X

Progama de carreira e de trainee para Técnicos de Enfermagem 
(semelhante aos Enfermeiros). X

Implantar e realizar a avaliação de desempenho por competên-
cias. X

Aquisição da Certificação HIMSS 6 (nível de adequação do uso de 
TI na assistência). X

Implantação da nova versão do SISQUAL, com inclusão do módulo 
Paperless, onde o funcionário participa do processo de gestão do 
seu ponto e do módulo de controles e alertas para o gestor.

X

Liberação de Laudos e Imagens de exames de Bioimagem pela 
internet. X

Implantação do Sistema Clinicall em Euclides da Cunha e Coité 
Municipal. X

Disponibilização de  Wi-Fi de melhor desempenho para o Corpo 
Clínico. X

Restauração física da Emergência Geral com incorporação da 
Ortopedia. X X

MédIo prazo

Implantação de sistemática de controle orçamentário nos setores da 
Instituição. X

Projeto de Qualificação da Instituição como Hospital de Ensino 
Tipo 1. X

Projeto Lounge - Área de transição para os pacientes que recebem alta 
hospitalar aguardando liberação. X

Ampliar os Progamas de Qualidade de Vida do Corpo Funcional. X

Implantação do Plano de Cargos e Salários do Corpo Funcional. X

Implantar nova solução de Intranet. X
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lonGo prazo

Incluir o HP na Rede  Nacional de Pesquisa com acesso à Internet 
2. X

Construção do conforto definitivo dos residentes médicos. Permanente

Projeto de capacitação da Gestão com co-participação através de 
MBA "in company". Permanente

Instalar um novo elevador no prédio do Centro Médico. Permanente

Implantação do projeto de Call Center. X

Implantação da checagem beira leito dos medicamentos nas unidades 
de internação e emergência. X

Reforma do CME com construção de área para lactário. X

Requalificação do Progama de Residência Médica - Manutenção do 
credenciamento no MEC e modificação do regimento do progama. X

Progama de Internato Acadêmico de Medicina em parceria com a UNI-
FACS e com a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Permanente

perManenTe

Manter a política de atualização constante do parque tecnológico da 
Instituição.

Desenvolver campanhas integradas para fortalecer marcas e produtos.

Ampliar a carteira de Operadoras de Saúde e melhorar as negociações 
nas tabelas existentes.

Fortalecer e otimizar o processo do setor de recursos de glosas, com foco 
na redução de glosas e recuperação de créditos recursados.

Reduzir e manter em longo prazo o endividamento bancário.

Manutenção dos certificados de Acreditação Hospitalar Nacional (ONA) 
e Internacional (Qmentum).



24

desempenho econômico-
Financeiro 2017 e 2018
O desempenho da economia brasileira em 2018 frustrou as expectativas. O crescimento do PIB mos-
trou-se bem aquém do esperado no início do ano, quando as expectativas apontavam para a continui-
dade do ritmo de recuperação da atividade que caracterizou o segundo semestre de 2017. Apesar do 
quadro macroeconômico benigno, com inflação baixa e taxas de juros em piso histórico, a retomada 
do consumo foi limitada pela reação mais fraca do que a esperada no mercado de trabalho e pelas 
dificuldades com o custo e a disponibilidade de crédito.

O Hospital Português renovou os contratos nas unidades do interior e também na matriz, gerando 
um aumento na receita de SUS impactando positivamente nos resultados das unidades. Aliado a uma 
gestão mais eficiente de custos, em 2018 o resultado das unidades apresentou um déficit de R$ 15,5 
milhões (déficit de R$ 20,4 milhões em 2017), uma variação positiva de R$ 4,9 milhões em comparação 
com o ano anterior. A receita com paciente SUS na matriz também teve uma variação positiva de 3,65% 
em relação a 2017.

A Instituição movida pelo desafio de atender às populações mais carentes do interior do estado, como 
também o cumprimento da Lei n° 12.101/2009, continua com suas atividades nas Unidades de Miguel 
Calmon, Regional e Municipal Coité e também Euclides da Cunha. Encerrou, em comum acordo com 
a Prefeitura Municipal de Jacobina, em maio de 2018, o contrato de gestão da Unidade Municipal de 
Saúde Antônio Teixeira Sobrinho, iniciado em 1º de dezembro de 2015.

o Mercado
 
O setor de saúde cresce no mundo inteiro, mesmo nos Estados Unidos, onde já representa 17% do PIB. 
No Brasil, alcança 9% do PIB (de R$ 6,6 trilhões em 2017) e, na Europa, em torno de 10,5%. Existe, portan-
to, um potencial de crescimento do consumo de serviços de saúde no Brasil, analisam os empresários 
do setor. O mercado brasileiro está em processo de consolidação, com a incorporação de empresas em 
grandes grupos. Nos últimos dez anos, esse processo levou à extinção de pelo menos 32,9% das opera-
doras médicas.

Um fio de esperança alimenta a expectativa das operadoras de planos e seguros de saúde de recupera-
ção do mercado de saúde suplementar, abalado pela crise econômica nos últimos anos. Depois de per-
der três milhões de clientes de 2014 a 2017, há uma relativa estabilidade. Na comparação entre março de 
2017 e março de 2018, dados atualizados mensalmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) indicam um crescimento de beneficiários de 0,3% ainda pequeno, mas em um patamar estável.

Com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, o País é o maior mercado latino-americano 
de dispositivos médicos, com cerca de 6,5 mil hospitais e 18 mil laboratórios de diagnóstico. Embora 
existam aproximadamente quatro mil fábricas nacionais que produzem dispositivos médicos, estima-se 
que 80% de todos os produtos médicos utilizados nos hospitais brasileiros são importados.

O SUS oferece cobertura a mais de 150 milhões de pessoas, algo como 71% da população, incluindo 
atendimento ambulatorial, serviço de média e alta complexidade e transplante de órgãos. Em 2017, 
foram realizados quase 26,2 mil transplantes gratuitamente, o que coloca o SUS na liderança entre os 
sistemas públicos do mundo. Ainda ao longo de 2017, o sistema realizou 3,9 bilhões de procedimentos 
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Resultado operacional
 
O Biênio 2017/2018 mostra um crescimento moderado no âmbito contábil/financeiro, com 
relação à receita hospitalar.         
                                                                                 

receITa hoSpITalar
2017 2018

411.899.439 431.221.303

 
O Hospital Português vem procurando reduzir o tempo de faturamento das contas produzidas, 
com o objetivo de melhorar seus recebimentos e otimizar seu resultado financeiro.ro.

EM REAIS VARIAçãO               
(%)2017 2018

RECEBIMENTOS 482.474.589 555.262.929 15,09%

PAGAMENTOS 479.167.213 547.296.629 14,22%

RESULTADO FINANCEIRO 3.307.376 7.966.300 140,86%

SALDO EM CAIXA 7.348.339 15.314.639 108,41%

ambulatoriais, 1,4 bilhão de consultas e 11,4 milhões de internações, além de responder por 98% do 
mercado de vacinas.

O teto dos gastos, instituído pela Emenda Constitucional n° 95, de 2016, agravou o quadro de subfinan-
ciamento enfrentado desde a criação do SUS. A adoção do teto para os gastos significará, na prática, o 
congelamento em termos reais das despesas públicas no setor pelas próximas duas décadas, numa fase 
de envelhecimento acelerado da população e demanda crescente.

Foi sancionada em 26 de dezembro, a Lei 13.778/18. A norma permite que recursos do FGTS sejam apli-
cados em operações de crédito destinadas a entidades hospitalares filantrópicas bem como a institui-
ções que cuidam de pessoas com deficiência e, sem fins lucrativos, participem de forma complementar 
do Sistema Único de Saúde – SUS. 



26

Índices Financeiros
 
Para ter um acompanhamento mais adequado do desempenho da Instituição, nos últimos anos, 
comparativamente, demonstramos, abaixo, os valores correspondentes para o cálculo dos Índices 
Financeiros, que demonstram uma necessidade de alongamento do endividamento bancário com 
o objetivo de melhorar o fluxo de caixa, tendo como consequência um melhor índice de liquidez.

2015 2016 2017 2018

aTIvo cIrculanTe 118.499.674 114.810.676 126.659.091 137.449.543

paSSIvo cIrculanTe 117.947.500 124.104.016 157.792.885 155.381.741

eSToqueS 11.763.376 11.580.320 12.969.061 11.764.746

receITa operacIonal 362.280.173 393.315.947 434.326.212 442.067.145

reSulTado operacIonal 93.104 -1.738.455 -1.899.734 1.516.026

reSulTado líquIdo 516.872 449.804 -2.434.670 -13.848.227

2015 2016 2017 2018

lIquIdez correnTe 1,00 0,93 0,80 0,88

lIquIdez Seca 0,90 0,83 0,72 0,81

MarGeM operacIonal 0,00 -         0,00 -0,00 0,00

MarGeM líquIda 0,00 0,00 -        0,01 -           0,03

Fórmulas:

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Liquidez Seca = Ativo Circulante (-) Estoque /Passivo Circulante

Margem Operacional = Resultado Operacional / Receita Operacional

Margem Líquida = Resultado Líquido / Receita Operacional
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Reconhecimento: HP é certificado 
por boas práticas da aprendizagem
profissional

Com 67 adolescentes inseridos no Programa Jovem Aprendiz, o Hospital Português (HP) foi uma 
das 120 empresas baianas contempladas com o Certificado de Reconhecimento das Boas Práti-
cas da Aprendizagem Profissional na Bahia – 2017. Concedido pela Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE-BA), durante a II Feira da Aprendizagem Profissional da Bahia, em 10 
de agosto de 2017, o Certificado reconhece o trabalho de organizações que atuam em prol dos 
jovens aprendizes na sociedade e no mundo do trabalho. Gerente de Recursos Humanos do Hos-
pital, Kleydson Batista de Oliveira observou que, naquele ano, foram certificadas apenas instituições 
isentas de autuação da SRTE-BA que, assim como o HP, superam a cota de aprendizes determinada 
por lei e ainda se destacam por outras práticas que beneficiam a formação técnico-profissional dos 
jovens. 

Para oportunizar experiência profissional aos jovens, com idades entre 18 e 24 anos e o segundo 
grau completo, o HP desenvolve treinamentos bimestrais entre as ações de incentivo ao primeiro 
emprego. Enfocando temas como imagem profissional, sucesso a partir das atitudes, responsabi-
lidade socioambiental, trabalho em equipe, empregabilidade, atendimento humanizado, adminis-
tração do tempo e prioridades, a Instituição busca aliar educação e qualificação técnico-profissional.

De acordo com a coordenadora de RH, Liana Miguel, a parceria do Hospital com uma entidade 
de intermediação da aprendizagem profissional, responsável pelo encaminhamento dos jovens, já 
resultou em 45 contratações após o término do contrato de aprendizagem, até o ano de 2017. O 
Programa visa instrumentalizar o jovem através do trabalho em uma grande empresa, oportunizan-
do o conhecimento das rotinas administrativas nas diferentes áreas hospitalares e a percepção das 
características técnicas e comportamentais que um profissional precisa ter, como responsabilidade, 
pontualidade e comprometimento, para ampliar a perspectiva de inserção no mercado de trabalho.    

Ao longo de um ano e quatro meses, o jovem aprendiz cumpre a carga horária de 20 horas sema-
nais, determinada pela Lei da Aprendizagem (Lei 10.097/2000), não podendo ultrapassar o limite 
de faltas justificadas, tanto no curso teórico como no prático, sob pena de ter o contrato de forma-
ção rescindido. Para Liana, esse rigor assegura o alto desempenho dos jovens na vivência conco-
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Hp recebe certificado de qualidade
internacional

Primeira Instituição da Bahia a conquistar padrões internacionais no cuidado do paciente, o Hos-
pital Português (HP) recebeu o maior certificado de qualidade e segurança do segmento médico-
-hospitalar, no dia 15 de agosto de 2017, durante solenidade realizada no auditório do Centro Mé-
dico HP. A entrega da placa de Nível Diamante ao presidente do Hospital, Antonio Higino Teixeira 
Saraiva, foi feita por Dr. Rubens Covello, CEO do Instituto Qualisa de Gestão – IQG, representante 
brasileira da Acreditação Internacional Qmentum. Desde então, o Hospital mantém condições de 
igualdade com os centros de saúde internacionais. Em todo o Brasil, somente 120 instituições pos-
suíam o certificado Qmentum Diamond, à época. A metodologia iniciada no Canadá, atualmente, é 
desenvolvida em mais de 30 países. 

mitante entre cursos de formação teórica, nas instituições parceiras, e atividades administrativas, 
no ambiente hospitalar. O treinamento teórico-prático acontece simultaneamente no período da 
aprendizagem. Muitos conquistam a formação profissional e participam dos processos seletivos do 
Hospital. Aqueles que se destacam acabam sendo efetivados como auxiliar administrativo ou de 
unidade hospitalar, no término da aprendizagem. 

Foi assim com a colaboradora Daniele Lima de Oliveira, efetivada como auxiliar administrativo, em 
2014, logo após concluir o período de aprendizagem no HP. Contratada para cobrir uma licença-
-maternidade, Daniele conquistou a permanência na Instituição pelo bom desempenho. Na épo-
ca, a estudante cursava o terceiro semestre da faculdade de administração de empresas e tentava 
estagiar, mas o mercado exigia uma experiência que ainda não tinha; foi quando ingressou como 
aprendiz no HP. Essa experiência foi muito enriquecedora, na avaliação de Daniele, pois agregou 
uma bagagem prática aos conhecimentos passados pela faculdade, facilitando muito o seu apren-
dizado estudantil. Além disso, o peso do HP no mercado vai tornar mais fácil uma colocação futura 
no mercado de trabalho, na visão da estudante. Promovida como técnica de Autorizações I, na 
Central de Autorizações, através de seleção interna, Daniele considera, hoje, o Hospital Português a 
sua segunda família.     
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“Esta conquista é a maior expressão do trabalho em equipe, comprometimento, dedicação e competên-
cia dos nossos colaboradores”. 

Antonio Higino Teixeira Saraiva, presidente do Hospital Português

“Parabenizo todos os colaboradores do Hospital Português, por mais este pioneirismo alcançado na 
Bahia, com a implantação de padrões internacionalmente reconhecidos no cuidado do paciente. Tama-
nha conquista nos enche de satisfação por todos os benefícios gerados para a comunidade e profissio-
nais da saúde e, também, pela contribuição que tivemos para esta melhoria”. 

Orlando Manuel Cunha da Silva, presidente da Mesa do Conselho Deliberativo do 

Hospital Português

“O fato de o Hospital Português já ter passado por todos os níveis de Acreditação e conquistar uma Cer-
tificação Internacional, muda o posicionamento da Instituição diante do mercado. O Hospital passa a 
ser mais respeitado e, principalmente, a ofertar serviços de maior qualidade. Esse resultado serve para 
inspirar outras instituições na busca do mesmo nível de qualidade”. 

José Antônio Rodrigues Alves, Secretário Municipal da Saúde de Salvador

“Dada a importância do Hospital Português para o segmento da saúde na Bahia, vemos com excelentes 
olhos este resultado, que mostra que a Instituição está no caminho certo, solidificando uma imagem de 
excelente prestador de serviços para os usuários. Parabenizamos o Hospital por esta conquista que bene-
ficia pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde”. 

Luiz Cláudio Guimarães, chefe do Gabinete do Secretário da Saúde do Estado da Bahia (Sesab)

“A Acreditação, iniciada pela gestão, foi implementada pelos colaboradores. O Hospital se organizou, 
reorganizou e conquistou padrões internacionais para melhorar a qualidade da assistência. Todos os 
profissionais ganham bastante em aprendizado, nesse processo de aperfeiçoamento, mas a Certificação 
tem uma importância muito maior para a comunidade, porque o Hospital coloca o paciente no centro 
do cuidado. O objetivo é que essa Certificação seja uma mola propulsora para todo o município”. 

Dr. Rubens Covello, CEO do Instituto Qualisa de Gestão (IQG)

“Parabenizamos todos os profissionais do HP por esta importante conquista, especialmente, aos profis-
sionais enfermeiros e técnicos de enfermagem”. 

Enfa. Laurinda Machado, vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem 
da Bahia (COREN-BA)

“Esta conquista é resultado do trabalho intenso de diferentes setores do Hospital Português. A cada novo 
nível de certificação, novos desafios surgiam. Todos foram superados pelas equipes. Testemunho a qua-
lidade dos serviços e processos que chegam às nossas mãos. Parabéns a todos do HP! Parabéns à Bahia 
por este momento tão simbólico para todos nós”! 

Dra. Teresa Cristina Maltez, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia 
(Cremeb) 

“A máxime Certificação Diamante Qmentum confere a validação profissionalizada do HP, realizada atra-
vés da consagração do propósito institucional de cuidar de pessoas para que vivam melhor. Este é um 
tento comunitário construído com lideranças autênticas”. 

Dr. Vicente de Araújo dos Santos, Superintendente Médico do Hospital Português
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Sobre a Acreditação Internacional Qmentum  

O Qmentum International, metodologia internacional da Accreditation Canada aplicada em mais 
de 30 países, é um modelo de avaliação externa de serviços de saúde, que assegura às organizações 
atenderem aos requisitos de governança e boas práticas assistenciais. No Brasil, a Accreditation 
Canada abre caminho às instituições de saúde para buscarem o posicionamento em condições de 
igualdade com as melhores instituições internacionais. 

Números do Hospital Português:

Movido pela cultura de aperfeiçoamento contínuo, a cada ano, o HP realiza em média 21,2 mil 
procedimentos cirúrgicos (incluindo aqueles realizados no centro obstétrico da Maternidade San-
tamaria), 18,6 mil internações, 3 mil consultas ambulatoriais, 61,9 mil atendimentos de urgência 
e emergência médica, além de 1,4 milhão de exames de baixa, média e alta complexidade. Para 
absorver tamanha demanda da comunidade, o Hospital dispõe de uma das maiores capacidades 
de atendimento do Estado, com 494 leitos de internação, mais de 50 especialidades médicas e um 
time de profissionais composto por 3,7 mil colaboradores e 2,3 mil médicos ativos cadastrados. 
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A prevenção e o trata-
mento das lesões mais 
frequentes em pratican-
tes de atividades físicas, 
profissionais e amadores, 
foi o foco da série de de-
bates promovidos pelo 4º 
Simpósio de Ortopedia 
do Hospital Português, 
realizado em 15 de setem-
bro de 2017, no auditório 
do Centro Médico HP. Na 
quarta edição do evento, 
o púbico conferiu diferen-
tes perspectivas sobre os 
avanços diagnósticos e terapêuticos relacionados aos traumas esportivos. Os conteúdos foram apre-
sentados por especialistas, convidados do HP e de outras instituições da saúde, atuantes em áreas 
como Fisioterapia, Geriatria, Nutrição, Angiologia, Biomecânica, além das subespecialidades da Or-
topedia – ombro e cotovelo, mão, joelho, coluna, quadril e pé. “A abordagem multidisciplinar é uma 
das marcas do Simpósio, já consolidado como um espaço relevante de trocas e reflexões no campo 
da saúde, com a contribuição de profissionais experientes e renomados na área médico-hospitalar”, 
destaca o coordenador médico do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do HP, Dr. Nicolas Gerardo.   

Realizado pelo Serviço e apoiado pela Assessoria de Marketing e Comunicação do HP, o Simpósio 
promoveu um dia inteiro de atividades científicas para um auditório repleto de profissionais e es-
tudantes da saúde. Os aspectos clínicos e cirúrgicos, envolvidos no tratamento e reabilitação do 
paciente com lesão ortopédica, foram expostos nos estudos de casos clínicos e nas rodadas de dis-
cussões. A descontração do encontro foi marcada pela apresentação artística do Balé Real do HP, 
grupo formado por colaboradores da Instituição filantrópica. 

Filantropia – Como acontece a cada edição do Simpósio de Ortopedia, em 2017, os participantes 
puderam contribuir com a causa filantrópica durante a inscrição, efetivada com a doação de um 
pacote de fralda geriátrica (tamanho M ou G) e um pacote de leite em pó (400g). O gesto solidário 
beneficiou duas instituições de acolhimento de idosos da capital baiana: Lar Frei Lucas, localizado na 
Baixa do Bonfim, e Casa de Repouso Bom Jesus, no bairro de Tubarão. Ambas as entidades recebe-
ram os donativos arrecadados no evento: 250 pacotes de fraldas geriátricas e 240 pacotes de leite 
em pó.

4º simpósio de ortopedia do Hp discute 
lesões esportivas 
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Hp promove sessão científica de 
Nutrição clínica
As perspectivas sobre a nutrição, no início da vida, e a 
implantação de protocolos institucionais, de abrevia-
ção do tempo de jejum, nortearam o debate de es-
pecialistas do Hospital Português, na Sessão Científica 
de Nutrição Clínica, realizada em 22 de setembro de 
2017, na Instituição. Durante as inscrições, os partici-
pantes puderam doar um pacote de fralda infantil. O 
gesto solidário beneficiou crianças do Lar Vida, com a 
entrega de donativos pela equipe do HP, no dia 26 de 
setembro.   

Membro do parlamento de portugal
visita Hp 

Representante das comunidades portuguesas radica-
das fora da Europa, o deputado da Assembleia da Re-
pública Portuguesa Carlos Páscoa Gonçalves aprovei-
tou a passagem pelo Nordeste brasileiro, para conhecer 
o trabalho de entidades de origem lusa, em Salvador. 
Na visita ao Hospital Português, em 26 de setembro de 
2017, o parlamentar foi recebido por diretores executi-
vos e apresentado aos serviços da Instituição. Na oca-
sião, o presidente do HP, Antonio Higino Teixeira Saraiva 
presenteou o deputado com a medalha comemorativa 
da Instituição. Em contrapartida, o parlamentar decla-
rou que o Hospital Português é umas das instituições 
lusas, fora de Portugal, que melhor desempenha o seu papel; pois, não apenas portugueses, como, 
também, seus descendentes e brasileiros encontram no HP um local de excelência em saúde. 

Hp compartilha experiências de 
sucesso em Bioética com o mercado
A atuação do Comitê de Aconselhamento Bioético do Hospital Português tem motivado o com-
partilhamento de experiências de sucesso, nessa área, com o mercado da saúde. Em de 2017, o HP 
apresentou três casos bem-sucedidos, no XII Congresso Brasileiro de Bioética, realizado de 26 a 29 
de setembro, em Pernambuco, e no I Congresso Baiano de Bioética e Biodireito, realizado em 5 de 
outubro, na UFBA: Ritual religioso solicitado por paciente internado em cuidados paliativos terminais: 
sempre viável?; Visita de recém-nascido a uma unidade de terapia intensiva adulto: risco ou benefício?; 
Visita de recém-nascido à mãe puérpera internada com HSA em uma unidade de terapia intensiva: é 
viável? Mais recentemente, o HP contribuiu com a implantação do Comitê de Bioética do Hospital 
Adventista de Manaus, no Amazonas, e expôs a Importância dos dilemas éticos no sofrimento moral 
dos profissionais da área de saúde, no 5º CONAHP – Congresso Nacional de Hospitais Privados, em 

São Paulo.
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programa de compliance: estratégia 
auxiliar da conformidade nos processos 
corporativos

Programas de Compliance têm se revelado um dos caminhos promissores para a efetivação de me-
lhores práticas de governança corporativa, no Brasil. Não à toa, empresas de diferentes segmentos 
têm aderido a esta ferramenta estratégica no enfrentamento da atual crise política, econômica e 
social do País. Esta tendência do mercado vem se acentuando desde a vigência da Lei 12.846/2013, 
conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa. No setor da saúde, especialmente, 
pela tamanha dimensão e complexidade, os Programas de Compliance representam um incentivo 
prático e relevante para o seguimento de condutas legais e absolutamente éticas entre os seus 
atores.  

Antes mesmo da vigência da Lei Anticorrupção, o Hospital Português já desenvolvia ações de in-
centivo à ética, conformidade e transparência dos seus processos organizacionais. Um exemplo é 
o Dia da Ética do Hospital Português, instituído em 18 de setembro, mesma data de celebração do 
Dia Mundial da Ética Médica. Em outubro de 2017, a Instituição promoveu um seminário multidis-
ciplinar, aberto ao público, para discussão do tema Compliance. Na oportunidade, foi comunicada 
a atualização das diretrizes do Manual de Ética Hospitalar, nomeado Manual de Ética e Compliance 
do Hospital Português. Tais iniciativas evidenciam a busca do HP por disseminar, entre os seus dife-
rentes públicos, os valores que regem a cultura da Instituição, como ética, qualidade e valorização 
das pessoas.

 Alinhando com a legislação vigente, o documento discorre sobre temas como relacionamento do 
colaborador com paciente, familiares e acompanhantes; relacionamento entre colegas de trabalho, 
instituições externas, fornecedores e parceiros comerciais; relacionamento com a própria Institui-
ção ou instituições públicas e o governo, além do uso da internet, e-mail e mídias sociais. O Manual 
condensa recomendações de conduta para os colaboradores, nas ações de rotina e nos casos ex-
cepcionais associados ao trabalho comum de cuidar. O documento ainda materializa a intenção do 
Hospital de consolidar a integridade dos seus processos internos com o auxílio da implantação de 
um Programa de Ética e Compliance.  

  

Médico do Hp é eleito novo presidente 
da sBH 

Especialista em Gastroenterologia Clínica e coordenador da Unidade de Gastroenterologia e Hepatolo-
gia do Hospital Português, Dr. Paulo Lisboa Bittencourt foi eleito novo presidente da Sociedade Brasileira 
de Hepatologia (SBH). Empossado na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 6 de outubro de 2017, du-
rante o Congresso Brasileiro de Hepatologia, o especialista assumiu o cargo para o período de 2018-2019.
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Hp apresenta case de sucesso no 
Benchmarking Fesfba

O Hospital Português foi uma das instituições filantrópicas participantes da segunda edição do Prê-
mio Benchmarking FESFBA 2017. Inscrito na categoria Qualificação, o Hospital apresentou o case 
de sucesso “Programa Acolher”. O evento aconteceu em 9 de outubro, no Fiesta Bahia Hotel, con-
templando, ainda, trabalhos inscritos nas categorias socioambiental, gestão de custos, qualificação, 
humanização, captação de recursos e pesquisa assistencial.

Hp homenageia profissionais no dia do 
Médico 
 
Um café da manhã especial marcou as comemorações do Dia do Médico no Hospital Português, em 
18 de outubro de 2017, reunindo diversos especialistas, membros da diretoria executiva, lideranças 
assistenciais e administrativas. A tradicional homenagem contou com inovações como degustação 
de crepes, bem-sucedidos e cafés especiais da Chapada Diamantina, além de um repertório variado 
de músicas instrumentais. “Proporcionar bem-estar a quem faz do cuidado uma rotina é a nossa 
forma de reconhecimento”, destaca a assessora de Marketing e Comunicação do HP, Flávia Costa 
Pinto, citando parceiros como a Latitute 13, Gostosuras e Travessuras, Pecado dos Anjos e, também, 
a performance irreverente do músico Filipe Evans. 



36

outubro Rosa: Hp sedia ação 
educativa gratuita para a 
comunidade
Como acontece todos os anos, em 2017 o Hospital Português (HP) abraçou a campanha interna-
cional Outubro Rosa, para alertar homens e mulheres sobre as formas de prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama. Neste ano, o Hospital proporcionou o encontro da comunidade com 
um time de especialistas dos seus serviços de Mastologia, Oncologia Clínica, Radioterapia, Psicologia, 
Fisioterapia e Enfermagem, no Mundo Rosa Talks. A ação gratuita, apoiada pela Assessoria de Marke-
ting e Comunicação do HP, aconteceu no dia 20 de outubro, no auditório da Instituição, das 16h às 
19h, tendo o reforço da Nutrição da loja Mundo Verde e de pacientes que relataram suas histórias 
de superação da doença. Convidada especial, a cantora Carla Visi participou de uma mesa-redonda, 
com pacientes e especialistas, e presenteou o público com um pocket show, no encerramento.

A participação da artista foi marcada, ainda, por uma mensagem de alerta. Ela ressaltou que toda a 
campanha de saúde é importante, para valorizar a vida, e que cada mulher que se cuida e se recu-
pera é uma inspiração para a continuidade dessa luta. A cantora lembrou, também, ter colaborado, 
outras vezes, com o Outubro Rosa, mas que o ano de 2017 foi especial, por ter tido um câncer de 
mama. A partir de então, ela disse falar com mais propriedade da experiência, por perceber, na prá-
tica, o quanto é importante o diagnóstico precoce. Para ela, esse é o momento de vencer o medo e 
fazer com que a vitalidade, força e fé prevaleçam diante de qualquer obstáculo, pois, viver vale muito 
a pena. “Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar...”, entoou.     

Participante do evento, a estudante do 8º semestre de psicologia, Driele Pereira do Lago, destacou 
o exemplo do Hospital Português, dentre tantas instituições, pelo histórico de ações sociais no Ou-
tubro Rosa. A estudante lembrou o grande número de mulheres que precisa aprender como se pre-
venir e revelou ter uma amiga, que foi diagnosticada com câncer de mama, pela segunda vez, mas, 
graças à descoberta precoce, obteve uma boa recuperação. A estudante avaliou a programação do 
HP como excelente, incluindo depoimentos de quem já enfrentou a doença e o olhar aprofundado 
de especialistas em câncer de mama. Para ela, a iniciativa é um estímulo não somente à prevenção 
pessoal, mas de todas as pessoas que a cercam, por isso, declarou apoio à campanha do HP e esperar 
que tenha continuidade. 

A cada ano, milhões de mulheres desenvolvem câncer de mama, segundo o Instituto Nacional do 
Câncer – INCA. Em 2017, a doença gerou cerca de 58 mil casos novos, sendo que a prevenção e o 
diagnóstico precoce são as melhores formas de potencializar tratamentos menos invasivos e a cura 
do câncer. Essas metas motivaram a parceria do Hospital Português com o Núcleo da Mama, a Loja 
Mundo Verde e o NASPEC – Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer, nesta edição do Outubro 
Rosa. O Hospital também manteve a 
sua fachada iluminada, na cor símbo-
lo da campanha, durante todo o mês 
de outubro, e distribuiu lacinhos cor-
-de-rosa entre os seus colaboradores, 
que se mobilizaram, espontanea-
mente, em torno da ação, vestindo 
camisetas cor-de-rosa. Especialistas 
do HP também concederam entre-
vistas aos veículos de comunicação, 
para alertar a comunidade sobre a 
importância de prevenir e diagnos-
ticar, precocemente, o câncer de 
mama. 
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Hp recebe prêmio especial por legado 
assistencial

No ano em que comemorou 160 anos de atuação no segmento da saúde (2017), o Hospital Por-
tuguês (HP) foi homenageado com o Prêmio Especial “Benchmarking Saúde Legado Assistencial”, 
em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade baiana, ao longo da sua existência, assim 
como, às contribuições no campo da assistência e democratização do acesso à saúde de qualidade 
na Bahia. Além da deferência concedida por aclamação da comissão julgadora do Prêmio Bench-
marking Saúde 2016/2017, o HP recebeu o Troféu Bronze, na categoria Hospital Filantrópico, nesta 
sétima edição do evento, realizada no Solar Cunha Guedes, em 26 de outubro. 

O Hospital esteve representado por seu presidente, Antonio Higino Teixeira Saraiva, pelo primeiro 
vice-presidente Fernando Guilherme Correia Santos, pelo presidente à época da conquista da pre-
miação, Orlando Manuel Cunha da Silva, hoje, presidente da Mesa do Conselho Deliberativo do HP, 
além do superintendente médico, Dr. Vicente Araújo, do consultor Robério Almeida e da assessora 
de Marketing e Comunicação, Flávia Costa Pinto. “As conquistas do Hospital Português têm a marca 
de todos os colaboradores que ajudam a construir a história de êxitos da Instituição”, destacou o 
presidente Antônio Higino, que também teve o seu trabalho enaltecido, na solenidade de entrega 
dos prêmios, pelo presidente da Mesa do Conselho Deliberativo. “Parabenizo aos profissionais do 
HP e ao presidente Antônio Higino que, na condição de presidente e vice-presidente em gestões 
anteriores, contribuiu para inúmeros pro-
gressos realizados na Instituição e, agora, 
é o maior responsável pela continuidade 
dessa trajetória de sucesso”, declarou Or-
lando Manuel. 

Ao longo de mais de um século e meio 
de existência, o HP se manteve à frente 
do seu tempo, conquistando o pioneiris-
mo em diversas especialidades médicas, 
com a realização de procedimentos iné-
ditos de média e alta complexidade. O 
Hospital também se tornou um dos mais 
completos, modernos e de credibilidade 
no mercado da saúde nacional. Primeiro, na Bahia, a conquistar padrões internacionais de segu-
rança e qualidade na assistência ao paciente, com a certificação da Acreditação Canadense, o HP 
mantém condições de igualdade com os melhores centros de saúde internacionais, integrando um 
grupo seleto de hospitais brasileiros com alto padrão de desempenho assistencial.

Aos 160 anos, Hospital Português é reconhecido por serviços prestados à 
comunidade 
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sustentabilidade

Embora mais de 70% da superfície do nosso planeta esteja encoberta por oceanos e lagos, somen-
te 3% desse volume é composto por águas doces, ou seja, apropriadas ao uso humano – o que não 
significa dizer que estejam disponíveis para consumo. Como consequência, a água é um recurso 
natural cada vez mais escasso. Investindo em tecnologias de controle e monitoramento da rede 
de abastecimento hospitalar, para o consumo racional da água, o Hospital Português inaugurou a 
primeira Central de Inteligência e Monitoramento de Água (CIM) do Norte e Nordeste, em outubro 
de 2017. O serviço, criado para abrigar uma avançada estrutura automatizada de gestão hídrica, 
operada por profissional habilitado, integra as ações do Projeto HP + Sustentável.

Personalizada para o HP pela empresa WGE Bahia, a tecnologia inovadora, importada da Alemanha, 
já proporcionou uma economia de mais de 60 milhões de litros de água nos prédios do Hospital, da 
Maternidade Santamaria e do setor de Recursos Humanos da Instituição, de acordo com o especia-
lista da WGE Bahia e gestor do projeto, Marcos Monteiro. Em, aproximadamente, dois anos de uso 
deste sistema operacional, a Instituição já atingiu uma economia de 52% no consumo de água, na 
comparação com os anos de 2014 e 2015. 

A ferramenta atua de forma extremamente mi-
nuciosa e complexa, proporcionando a gestão 
remota de todo o fornecimento e consumo de 
água nas unidades da Instituição, através da 
geração de dados em tempo real: relatórios e 
planilhas sobre o consumo de cada unidade 
hospitalar, ilustrações dinâmicas com o fluxo 
da água, os níveis dos reservatórios, realizar a 
leitura de todos os hidrômetros das unidades 
para a gestão do consumo por setor, além de 
alertas diante de possíveis anomalias. O siste-
ma permite não apenas monitorar o consumo 
de água, mas, interagir imediatamente com 
comandos planejados, como fechar ou abrir re-
gistros remotamente, de acordo com a neces-
sidade de cada área, através de sensores instalados em locais estratégicos, que enviam informações 
para a Central. É um avanço que otimiza e agiliza a tomada de decisão dos gestores.

 O desempenho do HP, na área de Sustentabilidade, já rendeu o seu reconhecimento público, com 
a conquista do 1º Prêmio Líderes da Saúde  Norte e Nordeste, em 2016. O Hospital espera desenvol-
ver novas ações sustentáveis para otimizar, ainda mais, o consumo de água, em torno de  30%. Entre 
as metas institucionais para os próximos anos, estão: troca completa do sistema de aquecimento, 
de água de torneiras e chuveiros, por um sistema híbrido, voltado à economia de água e gás; ins-
talação de moderno sistema de descargas dual flush, com detecção de vazamentos; instalação da 
estação de tratamento de esgoto; além do aproveitamento da água de gotejamento de equipa-
mentos de ar-condicionado.

Tecnologia inovadora alemã promove uso eficiente da água nas 
unidades do HP
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enfermeiras do Hp participam do Xi 
encontro luso-Brasileiro de 
enfermagem
Autora do trabalho Gestão diária de ocorrências de eventos adversos no plantão: intervenção em tem-
po real, a então gerente de enfermagem do Hospital Português, Suely Pedreira Xavier da Silveira, 
representou a Instituição no XI Encontro Luso-Brasileiro de Enfermagem,  em Lisboa, Portugal, em 
3 de novembro de 2017. O estudo, aprovado sem ressalvas e reconhecido, como relevante, pela 
Comissão Científica da Escola de Enfermagem do Instituto de Ciências da Saúde, da Universidade 
Católica Portuguesa, teve, ainda, a contribuição da enfermeira Rita Silva e das estagiárias em Pesqui-
sa de Enfermagem do HP, Marcela Campos e Rafaela Viana.

Novembro azul: saúde masculina
motiva campanha no HP

Buscando conscientizar os homens sobre a im-
portância de adotar uma rotina de cuidados com 
a saúde, inclusive prevenir e tratar, precocemente, 
o câncer de próstata, o Hospital Português pro-
moveu um bate-papo entre a comunidade e os 
especialistas Dr. André Bacelar, oncologista do 
Centro de Oncologia HP, e Dr. Maurício Fucs, líder 
do Centro de Urologia HP, em 7 de novembro de 
2017, no CMHP. No encontro, o público esclare-
ceu os mitos e verdades sobre o principal tumor 
masculino e conheceu as novidades do tratamento. Durante todo o mês de novembro, o HP man-
teve a sua fachada iluminada, na cor azul, símbolo da campanha internacional e, também, distribuiu 
laços de fita, no mesmo tom, para alertar os seus colaboradores e a comunidade, sobre a doença 
que afeta milhares de brasileiros todos os anos.        
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inovação em tecnologia: HP é 
certificado como primeiro 
hospital digital da Bahia  

O Hospital Português (HP) agora é reconhecido, também, como o Primeiro Hospital Digital da Bahia, 
graças à conquista, inédita em sua região, do Certificado Digital de Nível 6 do EMRAM (Modelo de 
Adoção de Prontuário Eletrônico do Paciente, na tradução do inglês). O título, oficializado pelos au-
ditores da certificadora norte-americana HIMSS Analytics, em 16 de novembro de 2017, atesta o uso 
de novas tecnologias assistenciais e o desenvolvimento de protocolos clínicos integrados no HP. 
Estes fatores geram qualidade assistencial diferenciada, maior segurança para o paciente, melhor 
eficiência operacional, rentabilidade hospitalar superior e ainda classificam a UTI Geral do Hospital 
como paperless, ou seja, não faz uso de papel no registro médico. O resultado insere o HP na elite 

parlamentares homenageiam 
filantrópicas da saúde, em Brasília

Segundo vice-presidente do Hospital Portu-
guês, Carlos Manuel de Jesus Ferreira, esteve 
em Brasília, no dia 9 de novembro de 2017, a 
convite da Câmara dos Deputados, para repre-
sentar a Instituição filantrópica na sessão sole-
ne em homenagem ao Dia Nacional das San-
tas Casas de Misericórdia (10 de novembro). A 
sessão, proposta pelo deputado Antonio Brito 
(PSD-BA), atual presidente da Frente Parlamen-
tar de Apoio às Santas Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades Filantrópicas, e pelo Pro-
fessor Victório Galli (PSC-MT), girou sobre a luta 
do segmento pela sobrevivência financeira. Bri-
to, assim como os demais parlamentares pre-
sentes, ressaltou o trabalho desenvolvido pelas 
entidades e as razões principais para a crise no 
setor. 

Médico líder da Radioterapia do Hp 
assume presidência da sBRt

Dr. Arthur Accioly Rosa, líder do Serviço de Radioterapia do Hospital Português, foi empossado novo 
presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia – SBRT para o triênio 2017-2020. A cerimônia de 
posse da Diretoria e do Conselho Fiscal  aconteceu no dia 15 de novembro, em São Paulo, oficiali-
zando o resultado das eleições realizadas no XIX Congresso da SBRT, no Rio de Janeiro. No triênio 
anterior, o médico ocupou a posição de primeiro vice-presidente da SBRT. 
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digital da saúde brasileira e internacional. 

No universo de mais de 7 mil hospitais bra-
sileiros, somente três possuíam certificado 
no Nível 7, enquanto 16 detinham o Nível 
6 do EMRAM, até então. O grupo seleto 
de instituições consideradas digitais, pela 
HIMSS, revela um mercado ainda em ex-
pansão na busca por excelência em saú-
de, segundo o diretor da Folks,   Claudio 
Giulliano da Costa, consultoria certificada 
pela HIMSS, no Brasil. A HIMSS propõe in-
ternacionalmente o uso da tecnologia da 
informação como meio de transformação 
hospitalar. A relevância de tudo isso é ser 
um hospital melhor, mais eficiente e mais 
seguro para o paciente. Atingir o Nivel 6 é um marco, pois mostra como o uso da tecnologia da 
informação faz a diferença para o hospital: aumenta a eficiência, reduz custos, melhora resultados, 
enquanto o paciente usufrui de maior segurança e qualidade no cuidado.  

O presidente do HP, Antônio Higino Teixeira Saraiva, atribuiu a efetivação deste aprimoramento 
à competência e sinergia dos profissionais no processo de implantação e uso de uma das mais 
avançadas tecnologias de gestão hospitalar. O gestor lembrou que nos dois anos anteriores, o HP 
havia passado por uma troca de sistema complexa, somente efetivada pela dedicação de todos os 
colaboradores. Houve grande empenho das equipes à época, para integrar as informações assis-
tenciais no novo sistema, motivando o alcance de maturidade no uso da ferramenta de ponta e a 
consolidação de uma rotina de segurança, na obtenção e análise de informações sobre o paciente. 
Agora, o Hospital tem alta produtividade e eficiência na gestão hospitalar.

Essa contribuição estratégica da tecnologia da informação, nos processos assistenciais, criando so-
luções digitais para tornar os hospitais mais seguros, é potencializada quando há grande envol-
vimento de todos na organização, no olhar da gerente de TI do HP, Ana Carolina Cavalcanti. Ela 
observa que a cooperação das equipes viabilizou a adequação do sistema de gestão para atender 
às necessidades específicas do Hospital, com implementação de melhorias, regras, parâmetros de 
conformidade, alertas de variância, verificações automáticas, travas de acesso, dentre outros recur-
sos tecnológicos, para apoiar o desempenho do corpo clínico e garantir a segurança do paciente. 

O Hospital não trabalhou especificamente para obter este certificado. A certificação de Hospital 
Digital foi uma consequência natural da melhoria contínua que o HP vem buscando e, na avaliação 
da gerente de TI, confirma o diferencial do Hospital, de reunir equipes competentes, que trabalham 
em conjunto e entendem a relevância das ferramentas de TI e das metodologias de qualidade para 
o paciente.  Hoje, o uso do sistema tem ajudado a Instituição a reduzir a incidência de erros e atrasos 
de modo expressivo, otimizando o cumprimento das metodologias de segurança e qualidade em 
saúde, preconizadas internacionalmente. 

 Sobre a Certificação de Hospital Digital: 

Melhorar a saúde, através da inovação digital, tem sido a proposta da HIMSS Analitics (Healthca-
re Information and Management Systems Society ou Sociedade de Sistemas de Informação e Gestão 
de Saúde), desde a sua fundação, na década de 1960, nos Estados Unidos. “Esperamos contribuir, 
efetivamente, para a melhoria dos processos hospitalares e dos cuidados prestados ao paciente”, 
afirmou a gerente de negócios da HIMMS Analitics/Europa, Isabel de Jesus Simão.

Com esse propósito, a organização internacional vem certificando os hospitais através da classifica-
ção em oito estágios (de 0 a 7), que refletem o nível de informatização e  tecnologia da informação 
usada no prontuário eletrônico do paciente. O Nível 6, conquistado pelo Hospital Português, ante-
cede a certificação máxima, melhor difundida nos países desenvolvidos e que representa a adoção 
completa do prontuário eletrônico por todas as unidades hospitalares. O Brasil segue o modelo 
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europeu do EMRAM e, já liderava, então, a adoção de novas tecnologias assistenciais, na América 
Latina. 

 Anualmente, a HIMSS Analytics promove um evento oficial de entrega da certificação aos hospitais. 
A cerimônia de premiação do HP, como Hospital Digital Nível 6, do EMRAM, foi realizada no evento 
oficial da HIMSS Latin America 2018. Além de conquistar esta certificação internacional inédita, em 
2017 (ano em que o HP completou 160 anos de atuação no mercado da saúde), a Instituição se tor-
nou a pioneira, na Bahia, em julho do mesmo ano, na conquista do Nível Diamante da Acreditação 
Canadense, selo que atesta a implantação de padrões internacionais no cuidado do paciente. 

Medicina personalizada: Laboratório
de Anatomia Patológica do HP 
oferece tecnologia inovadora no 
diagnóstico precoce do câncer

A personalização do tratamento do paciente é um dos caminhos trilhados pela medicina moder-
na, para conquistar maior exatidão terapêutica e resultados menos invasivos, como a dispensa de 
cirurgias e redução de efeitos colaterais. Atualizado com esses avanços, o Laboratório de Anatomia 
Patológica do Hospital Português, Studart & Studart, incorporou, em dezembro de 2017, uma tec-
nologia inovadora no diagnóstico do câncer: a plataforma de Sequenciamento de Nova Geração 
(NGS). Este método permite avaliar a presença de mutações celulares somáticas (adquiridas ao lon-
go da vida) ou mutações celulares germinativas (herdadas do pai ou da mãe) para os diversos tipos 
de tumores. Para o diretor médico do Serviço, Dr. Eduardo Studart, tamanha evolução beneficia os 
pacientes com diagnósticos cada vez mais precoces, abordagens terapêuticas menos invasivas e 
planejamentos multidisciplinares individualizados, nos diferentes tipos de câncer.

Especializado em anatomia patológica e biologia molecular, o Laboratório investe em pesquisas na 
área da saúde e novas tecnologias para aperfeiçoar a assistência ao paciente. Atento à crescente 
demanda social por cuidado especializado na área oncológica, bem como, à origem do câncer, 
atrelada a mutações celulares (causadas por fatores hereditários ou hábitos desenvolvidos, como 
tabagismo, exposição à radiação solar, poluição, dentre outros), o Serviço investiu na aquisição do 
Sequenciamento de Nova Geração (NGS). O método inovador funciona através de um equipamen-
to avançado, que executa uma série de reações químicas na amostra de material genético do pa-
ciente. A partir da análise dessas informações do DNA das células, a tecnologia permite identificar 
a constituição genética do tumor.

Dessa maneira, o método possibilita monitorar o surgimento da doença em pessoas com síndro-
mes de câncer hereditário. Esse conhecimento detalhado das características do tumor de cada pa-
ciente tem contribuído para aperfeiçoar a Oncologia, de modo expressivo, e refinar, ainda mais, o 
tratamento do câncer, na avaliação de Dr. Eduardo. Na área oncológica, mais de 70% de todos os 
medicamentos, em desenvolvimento, já são conduzidos com base na abordagem da medicina 
personalizada para um subgrupo específico da população e com a utilização de biomarcadores. O 
diretor médico explicou, ainda, que o paciente é o maior beneficiado por essa tecnologia, que re-
presenta um avanço sem igual em qualidade de vida – pois, viabiliza tratamentos exclusivos e mais 
eficazes, que consideram o histórico e a identidade genética de cada paciente. 
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serviço de Hemoterapia do Hp 
atende em novo endereço

O Serviço de Hemoterapia do Banco de Sangue Hospital Português/Hemocentro São Lucas foi am-
pliado para melhor atender aos clientes, passando a se localizar em novo endereço, desde 15 de ja-
neiro de 2018: Avenida Princesa Isabel, 370, Barra Avenida. A partir de então, o HP orienta os doadores 
voluntários a se dirigirem ao novo endereço de coleta, para prestar o gesto solidário, de segunda a 
sábado, das 8h às 12h. 

ensino e pesquisa, mais que vocação, 
uma missão do Hp

Realizar a atenção integral à saúde, através de assistência médico-hospitalar de alta complexidade e de ações 
de ensino e pesquisa, constitui a missão abraçada pelo Hospital Português. Com mais de 162 anos de 
atividades, a Instituição tem aprimorado o seu desempenho continuamente no cuidado do paciente, 
lançando mão de tecnologias avançadas, equipes altamente qualificadas e práticas de excelência em 
sua rotina assistencial. Esses diferenciais, na avaliação do coordenador do Centro de Estudos Prof. Egas 
Moniz (CEPEM), Dr. Reinaldo Martinelli, mantêm aquecidas as áreas de Ensino e Pesquisa da Instituição. 
“A infraestrutura do HP reúne alta tecnologia e, sobretudo, especialistas que se destacam pelo conheci-
mento profundo em seus campos de trabalho. Esses profissionais fomentam novos saberes científicos e 
novas práticas baseadas em evidências; além disso, atuam na formação de especialistas dos Programas 
de Residência Médica do HP, beneficiando os pacientes internados e a comunidade em geral”, destaca.

A cada ano, o HP oferece 5 vagas para residentes em Clínica Médica, 4 vagas para Medicina Intensiva, 
3 vagas para Infectologia e 2 vagas para a formação médica em Cancerologia Clínica. Os cursos têm 
duração de dois a três anos, conforme a especialidade estudada. Na formação, os residentes têm acesso 
às mais modernas tecnologias da área médico-hospitalar, além de contato permanente com grupos 
multidisciplinares experientes e qualificados no acolhimento assistencial humanizado. Esse ambiente 
favorável à plena vinculação de teorias e práticas médicas é essencial à formação do médico especialis-
ta. Em breve, a Instituição busca lançar mais um curso no mercado, tendo a validação do Ministério da 
Educação (MEC) e bolsas de estudo financiadas pelo Ministério da Saúde (MS).     

No campo da Pesquisa, a atuação dos profissionais do corpo clínico tem ajudado a fomentar a produção 
científica da Instituição, com a submissão de Projetos de Pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-
-HP), contemplando os diferentes campos da Medicina. Dr. Reinaldo informa que parte destes estudos 
deve beneficiar diretamente os pacientes assistidos no HP, enquanto outra cota deve contribuir para o 
aprimoramento de diferentes especialidades médicas. As investigações enfocam temas que afetam, fre-
quentemente, a nossa população. Em geral, o objetivo é a proposição de soluções inovadoras e o aper-
feiçoamento das metodologias diagnósticas ou terapêuticas em uso. Assim, os pesquisadores abrem 
novas perspectivas para as práticas em voga na saúde.

Qualquer profissional da saúde pode inscrever um projeto de pesquisa no CEP-HP, através do site da 
Plataforma Brasil: http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf. Mensalmente, uma sessão plenária, com 
integrantes da Comissão, avalia se os trabalhos inscritos atendem os critérios definidos pela CONEP 
(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/Conselho Nacional de Saúde) para condução de pesquisa 
científica em seres humanos. Todo o processo consta no Manual de Submissão de Projetos de Pesqui-
sa, disponível do site do HP, www.hportugues.com.br, na área de Ensino e Pesquisa. Os pesquisadores 
também contam com o suporte do Centro de Estudos Prof. Egas Moniz, no processo de confecção e 
execução dos projetos. 
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programa de Residência Médica do 
Hp forma novos especialistas

Uma formação profissional sólida, fundamentada em conhecimentos sobre o cuidado do paciente 
e experiências adquiridas na complexa rotina hospitalar, é condição fundamental para a excelência 
na prática médica. Esse diferencial curricular passou a integrar a carreira de oito médicos habilitados, 
desde março de 2018, nas especialidades de Clínica Médica, Infectologia e Oncologia Clínica, pelo 
Programa de Residência Médica do Hospital Português. A cada ano, o HP forma novos especialistas 
em áreas de alta demanda social, tendo o reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) e o 
financiamento de bolsas de estudo pelo Ministério da Saúde (MS), durante a especialização, como 
destaca o coordenador do Centro de Estudos Prof. Egas Moniz (CEPEM) e representante da Comis-
são de Residência Médica (COREME) no HP, Dr. Reinaldo Martinelli.  

Para conquistar o título de especialista, os médicos vivenciam a rotina assistencial, por dois ou três 
anos, conforme a formação escolhida. Sob a monitoria de preceptores experientes e renomados, 
os residentes integram equipes multidisciplinares, internalizam melhores práticas de segurança e 
qualidade no cuidado hospitalar, utilizam tecnologias avançadas, dentre outros recursos de ponta, 
da infraestrutura do HP. Esse ambiente é altamente produtivo para formar e qualificar o residente, 
na visão do supervisor da Residência em Infectologia, Dr. Alessandro Farias. Egressas do curso, as 
infectologistas Ana Vitória Marcondes e Lara Azevedo resumiram a experiência de aprendizagem 
na Instituição como uma oportunidade de conhecimento, troca de experiências, estudo, parcerias, 
amizade, exemplo, cuidado, dedicação e amor. Para ambas as médicas, esses foram alguns apren-
dizados que levarão no coração para disseminar, mundo afora, assim como, os agradecimentos 
eternos à família HP. 

Para a preceptora da Oncologia Clínica, Dra. Renata Cangussú, o papel do preceptor, na formação 
moral dos especialistas para o atendimento humano do paciente e uso de terapias inovadoras, en-
volve orientações sobre aspectos técnicos da especialização, como, também, sobre posturas profis-
sionais corretas, ajudando na aquisição de atributos relacionais essenciais à formação em Oncologia 
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Clínica. Para a especialista Luana Cartaxo, alguns diferenciais da formação, como o convívio com 
especialistas, altamente capacitados, nas equipes multiprofissionais; uso dos mais modernos recur-
sos de medicina complementar, e o desejo de ser oncologista ajudaram muito na sua formação. 

Na avaliação da preceptora da Clínica Médica, Dra.  Flávia Valladares, os benefícios do Programa 
abrangem médicos, Instituição e pacientes. “O residente tem a oportunidade de crescer profissio-
nalmente, aliando aprendizados da graduação à prática hospitalar, tornando-se realmente médico. 
Enquanto isso, a preceptoria mantém o aprendizado contínuo, acumulando conhecimentos técni-
cos sobre gestão de pessoas e relações interpessoais. Já o paciente recebe o cuidado médico ex-
periente e o olhar diferenciado do médico recém-formado, ávido por aprendizado. Sinto-me muito 
realizada por integrar a equipe de preceptores do HP”. 

sobre o programa de Residência em clínica Médica do Hp

Com sete anos de atividades, o Programa de Residência em Clínica Médica do Hospital Português 
(HP) atrai residentes com as melhores classificações no concurso unificado da Bahia, mantendo 
pleno desempenho com turmas em andamento e especialistas já inseridos no mercado da saúde. 

Para o coordenador do Programa e 
líder da especialidade no HP, Dr. Már-
cio Peixoto, esse êxito evidencia o HP 
como centro de excelência, dotado 
de padrão assistencial reconhecido 
nacional e internacionalmente, tra-
dição em Ensino e Pesquisa e Pro-
gramas de Residência notabilizados 
pelo rigor e resultados alcançados – 
aspectos que têm ajudado a formar 
especialistas altamente qualificados. 

Atualmente, a Clínica Médica con-
centra o maior número de vagas (05) 
para residentes no HP, sendo uma 

formação obrigatória para qualquer especialização da Medicina. O principal atrativo do curso é a 
infraestrutura diferenciada do Hospital: suporte de equipe multidisciplinar altamente preparada na 
assistência ao paciente, instalações modernas, tecnologias de ponta, plena capacidade para diag-
nósticos precisos e tratamento com alto padrão de qualidade. A preceptoria médica (responsável 
pelo acompanhamento do residente dentro do grupo multidisciplinar) segue esse perfil de exce-
lência, dispondo de orientadores com expertise na área da saúde, dentro e fora do país, que parti-
cipam das discussões sobre artigos científicos e casos clínicos, dando ao residente a oportunidade 
de treinamento e aprendizagem em serviço. 

Tendo ênfase na Medicina Baseada em Evidência, o curso permite ao aluno vivenciar a rotina de 
diferentes unidades hospitalares, estabelecer trocas com a equipe assistencial, colaborar com as 
práticas de cuidado do paciente, sempre sob a supervisão de preceptores. Na condição de médico, 
que busca conhecimento aprofundado em determinado campo da medicina, a participação do 
residente no dia a dia hospitalar é benéfica para todos os envolvidos. Por isso, o HP proporciona 
ênfase teórico-prática durante todo o curso. O profissional adquire experiência na prática médica, o 
Hospital intensifica sua produção de conhecimento científico e o paciente passa a dispor de cuida-
do e acolhimento assistencial melhor qualificado. 

Em 2018, o HP recebeu novos profissionais em seus Programas de Residência Médica – Clínica 
Médica, Cancerologia/Oncologia Clínica, Medicina Intensiva e Infectologia –, todos validados pelo 
Ministério da Educação (MEC) e com bolsa de estudos financiadas pelo Ministério da Saúde (MS). 
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sobre o programa de Residência Médica do Hp em 
oncologia clínica 

A Oncologia Clínica, também denominada Cancerologia, é uma especialidade da Clínica Médica 
direcionada à prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. No Brasil, esse campo da Medicina 
ganha relevo diante dos atuais dados epidemiológicos, que demonstram incidência crescente de 
casos de câncer na população em contraste à carência significativa de profissionais especializados 
no atendimento oncológico, especialmente, na região Nordeste. Atento a este cenário, o Hospital 
Português investe permanentemente no aperfei-
çoamento da assistência em Oncologia. Todos os 
anos, a Instituição ajuda a formar novos oncolo-
gistas clínicos através do seu Programa de Resi-
dência Médica. Além disso, proporciona assistên-
cia integral ao paciente, nas diferentes fases do 
cuidado: prevenção, diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento clínico. 

Para oferecer recursos completos na atenção 
especializada em Oncologia, o Hospital atualiza, 
continuamente, a sua infraestrutura, que reúne: 
equipe multidisciplinar experiente e qualificada, 
médicos altamente preparados em diferentes su-
bespecialidades da Cancerologia, Centro de Oncologia com duas unidades ambulatoriais e ampla 
capacidade de atendimento, Ala Oncológica exclusiva para internação e parque tecnológico avan-
çado, com equipamentos essenciais ao diagnóstico e tratamento de tumores. Tudo isto, com a 
chancela dos 162 anos de atuação do HP na área da saúde e seguimento de padrões de segurança 
e qualidade reconhecidos nacional e internacionalmente. Para a médica residente Luana Carta-
xo,  esses diferenciais potencializaram o seu aprendizado da Oncologia Clínica. “O HP oferece as 
melhores e mais modernas tecnologias médicas; equipe de preceptores experientes e capacitados 
para nos guiar no intrigante mundo da Oncologia Clínica”.  

Anualmente, o curso oferece duas vagas para formação de novos especialistas, por meio de con-
curso unificado do Estado da Bahia. Desde a criação da Residência em Oncologia Clínica, em 2014, 
o Hospital vem incrementando a grade curricular da especialização, para formar profissionais com 
excelência. De acordo com a então coordenadora do curso, Dra. Eldsamira Mascarenhas, a rotina de 
atividades dos residentes inclui o contato direto com áreas fundamentais ao manejo do paciente 
oncológico, como a Patologia e Radioterapia, além de visitas às diferentes unidades de internação, 
sob a supervisão de preceptores de diferentes especialidades clínicas e da equipe multidisciplinar, 
composta por enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. 

Esse é um dos propósitos do “tumor board” promovido pelo HP – vivência que oportuniza, ao resi-
dente da cancerologia, acompanhar discussões da equipe multidisciplinar, nos casos de alta com-
plexidade e difícil tratamento, visando à decisão consensual sobre a melhor abordagem terapêuti-
ca. Para expandir os conhecimentos práticos dos futuros especialistas, a Instituição mantém, ainda, 
parcerias com a clínica NOB e o Hospital Santo Antônio (HSA), esta última, focada no atendimento 
a pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 
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sobre o programa de Residência em 
Medicina intensiva do Hp

Falar do Programa de Especialização em Medicina Intensiva do Hospital Português é resgatar a 
origem dos cursos de Residência Médica na Instituição. Credenciada como Centro Formador de 
Intensivistas, pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), a Unidade de Terapia Intensiva 
do HP (UTI) tornou-se o ambiente de aprendizagem dos primeiros médicos residentes do Hospital. 
Com o aperfeiçoamento da formação e o desenvolvimento de uma vocação natural para o ensino, 
o HP inaugurou o seu primeiro Programa de Especialização Médica, em Medicina Intensiva, vincu-
lado ao Sistema Nacional de Residência Médica. 

Hoje, a Instituição oferece três vagas anuais em Medicina Intensiva, tendo o reconhecimento do Mi-
nistério da Educação (MEC) e do Conselho Federal de Medicina. Com preceptoria do coordenador 
da UTI Geral do HP, Dr. Octavio Messeder, o curso prepara o médico para o rápido reconhecimento 
de uma condição grave no paciente, antes mesmo da transferência para a UTI, quando deverá es-
tabelecer intervenções para o suporte no cuidado intensivo. Nesse sentido, a vivência nas unidades 
especializadas de terapia intensiva da Instituição (UGH, UTI Geral, Semi-intensiva, UCO, UPC e UTI 
Neonatal) dá ao residente todo o suporte necessário para o desenvolvimento de habilidades essen-
ciais à rotina de uma UTI, incluindo treinamentos voltados à realização de procedimentos básicos 
em Terapia Intensiva.

Sempre supervisionados por uma equipe de preceptores com vasta atuação na assistência de pa-
cientes críticos, os residentes têm a oportunidade de adquirir experiência clínica em Terapia Intensi-
va, desenvolvendo segurança na identificação e atendimento de pacientes que requerem cuidados 
intensivos. A especialidade está entre as áreas médicas de maior apelo social, devido a carência 
de médicos com formação em Terapia Intensiva, no âmbito nacional e internacional. Assim, quem 
abraça esta formação conquista maior campo de trabalho e o reconhecimento pela atuação em 
Medicina Crítica, voltada para o cuidado diferenciado de pacientes graves, prestado por áreas hos-
pitalares capacitadas na assistência multidisciplinar especializada. 

sobre o programa de Residência Médica 
em infectologia no Hp

Dirigida à especialização, a Residência Médica tem como pilar o treinamento em serviço. A im-
plantação do Programa corrobora o interesse institucional em elevar a qualidade da assistência 
– facilitada pela presença constante do médico residente e das discussões acadêmicas propiciadas 
pela pós-graduação. De acordo com o supervisor do Programa de Residência em Infectologia do 
Hospital Português e líder da especialidade na Instituição, Dr. Alessandro Farias, o Hospital vem 
recebendo investimentos progressivos para aprimorar a qualidade da sua assistência – ampliação 
de serviços, qualificação profissional, Acreditação Hospitalar, Política de Segurança do Paciente, ex-
pansão da Residência Médica na Bahia. O desejo do HP de contribuir para a formação de médicos 
infectologistas, na avaliação do infectologista, reflete esse momento de expansão e o compromisso 
com a excelência no cuidado intensivo e na hospitalização. 

O pendor do Hospital, para o Ensino, é outro aspecto notório, na avaliação de Dr. Alessandro, desde 
a criação de estágios de graduação, no passado. A concepção pedagógica atual, da Residência 
Médica em Infectologia do HP, enfoca a abordagem multidisciplinar, atuação profissional, compe-
tências técnica e científica, além da visão global, integrada e crítica da profissão. Desde o início, 
em 2015, com a aprovação do MEC, o Programa recebe subsídios do Ministério da Saúde, com a 
oferta de bolsas de estudo. A primeira turma concluiu o curso em março de 2018, concretizando as 
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contribuições do HP para a saúde baiana – uma vez que, o Estado da Bahia carece de Programas de 
Residência Médica em Infectologia, com abrangência ampla, envolvendo serviços de alta complexi-
dade, como Oncologia e Transplantes, nos quais o residente pode aprofundar o seu conhecimento.

Diferenciais da Residência Médica em Infectologia do HP

• Serviço de Controle de Infecção Hospitalar de excelência;

• Infraestrutura hospitalar completa e favorável ao aprendizado;

• Equipe médica qualificada, com perfil de preceptoria, incluindo cinco preceptores infectologistas 
com título de especialista registrado no Conselho Federal de Medicina (um doutor e mestre, dois 
mestres e dois especialistas, um com MBA em Administração em Saúde);

• Preceptora docente na UNEB;

• Preceptora docente na Residência Médica da UFBA;

• Participação de reuniões da Comissão de Residência Médica (COREME), que coordena, também, 
os Programas de Residência do HP em Cancerologia Clínica, Clínica Médica e Medicina Intensiva.
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prevenção da doença renal é tema 
de palestra gratuita no Hp

Saúde da Mulher: Cuide dos seus rins. Com este mote o Hospital Português convocou a comunidade 
para a palestra educativa sobre prevenção e cuidados com a saúde renal, em comemoração ao Dia 
Mundial do Rim e ao Dia Internacional da Mulher. O encontro aberto ao público aconteceu no 
dia 08 de março de 2018, no auditório do Centro Médico HP, tendo a participação de especialistas 
do Serviço de Nefrologia da Instituição filantrópica na mesa redonda sobre a Doença Renal Crônica 
(DRC). No Brasil, um em cada 10 brasileiros possui algum grau de lesão renal e pode desenvolver 
DRC. Estudos apontam semelhança na incidência da doença em homens e mulheres. 

No encontro, o público pode conhecer a epidemiologia no gênero feminino e as formas de 
prevenção da enfermidade, durante a abordagem a então médica líder da Nefrologia do HP, Dra. 
Margarida Dutra. As complicações renais por uso de suplementos proteicos e anabolizantes 
foram apresentadas pelo médico nefrologista do Serviço, Dr. Luis Filipe Miranda – uma vez que, re-
centemente, o uso exagerado de suplementos proteicos e anabolizantes passou a ser considera-
do um dos fatores para a DRC, assim como, o uso contínuo de medicações (como analgésicos e 
anti-inflamatórios). Além disso, os participantes puderam esclarecer dúvidas sobre alimentação para 
portadores de DRC, durante a apresentação sobre terapia nutricional, realizada pela nutricionista 
da Nefrologia, Lívia Barretto. 

Causas - As principais causas da DRC são: hipertensão arterial (34%), diabetes (30%), glomerulonefri-
tes crônicas (9%), doença renal policística (4%) e outros diagnósticos (23%). Quem apresenta algum 
fator de risco para a doença (história familiar de DRC, idade superior a 50 anos, tabagismo, hiperten-
são arterial, diabetes ou obesidade) deve consultar um médico, anualmente, e dosar a creatinina no 
sangue para o diagnóstico da doença. 

Tratamento - A DRC é classificada em 5 estágios, mas quando progride até o estágio 5, demanda a 
necessidade de terapia renal substitutiva, isto é, diálise (hemodiálise ou diálise peritoneal) e trans-
plante renal. Na Bahia, mais de 8,3 mil pacientes renais são atendidos por apenas 37 unidades de 
diálise. Em Salvador, cerca de 200 pacientes aguardam por uma vaga em unidade ambulatorial de 
diálise para o atendimento especializado. 

Novo serviço de oftalmologia do Hp

Mais de 6,5 milhões de brasileiros possuem deficiên-
cia visual severa, de acordo com o Ministério da Saú-
de. Uma parte expressiva desse público teve perda 
visual completa, devido ao avanço de problemas que 
poderiam ser tratados ou evitados. Para promover a 
saúde dos olhos e prevenir as causas de cegueira na 
comunidade, em abril de 2018, o Hospital Português 
inaugurou o seu Serviço Especializado em Oftalmo-
logia, localizado na sala 216 do Centro Médico HP. 
No ambiente planejado para promover assistência 

Cuidado integral dos olhos: da prevenção ao tratamento especializado, 
personalizado e com alta tecnologia
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humana e individualizada, o paciente encontra uma infraestrutura completa para prevenir, diag-
nosticar e tratar (clínica e/ou cirurgicamente) os mais diversos problemas de visão. O Serviço agrega 
um time de referência em Oftalmologia, modernas tecnologias e o suporte de alta complexidade 
do Hospital Português. Este arcabouço tem permitido promover diagnósticos precisos, tratamentos 
eficazes e o acompanhamento, em cada etapa da reabilitação do paciente, de acordo com o espe-
cialista em catarata e médico líder do novo Serviço Especializado, Dr. Paulo Sena.

Prevenção 

A dificuldade de acesso aos serviços especializados de saúde e a desinformação representam al-
gumas das causas para o avanço de problemas de visão, considerados reversíveis ou controláveis. 
É o caso do glaucoma, da catarata, da retinopatia diabética e da degeneração macular relacionada 
à idade, listadas entre as principais causas de cegueira no País, de acordo com a Sociedade Bra-
sileira de Oftalmologia (SOB). Para solucionar tais problemas, o Serviço Especializado do HP tem 
promovido atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos em todas as subespecialidades da Oftalmolo-
gia: glaucoma, catarata, estrabismo, retina, neuroftalmologia, oftalmologia pediátrica, uveíte, visão 
subnormal, plástica ocular, córnea e lentes de contato. De acordo com Dr. Paulo Sena, consultar o 
médico oftalmologista, regularmente, pode evitar 80% das patologias oculares, enquanto a desco-
berta desses problemas, em estágios iniciais, amplia as chances de tratamentos mais efetivos e de 
controle da progressão da doença, após o diagnóstico. 

 

Diagnóstico das patologias visuais

No Serviço Especializado do HP, a investigação das deficiências visuais conta, ainda, com um leque 
de exames de rotina da Oftalmologia, incluindo:  mapeamento de retina, gonioscopia, tonometria 
de aplanação, ultrassonografia ocular diagnóstica, curva tonométrica diária, retinografia, biometria 
ultrassônica e por interferometria, topografia corneana (ceratoscopia),  adaptação de lentes de con-
tato, microscopia especular de córnea, paquimetria ultrassônica e tomografia de coerência óptica 
(OCT). Conforme o especialista, a oftalmologia atual conta com um arsenal tecnológico para um 
conhecimento mais profundo da condição clínica do paciente e a definição da estratégia terapêu-
tica melhor indicada para cada caso. Uma vez necessárias outras avaliações mais detalhadas ou 
pré-cirúrgicas, o paciente pode usufruir do conforto e da segurança de realizar os exames comple-
mentares no próprio Serviço. 

Infraestrutura de ponta no tratamento ocular

Entre os procedimentos cirúrgicos, empregados pelo time de especialistas do Serviço de Oftalmo-
logia do HP, estão aqueles indicados para a correção dos problemas mais frequentes na comunida-
de. De acordo com a patologia diagnosticada e o quadro clínico do paciente, vários métodos cirúr-
gicos podem ser empregados para corrigir o problema. A sólida formação e experiência do corpo 
clínico do Serviço, nas diversas subespecialidades oftalmológicas, respalda a escolha da estratégia 
terapêutica mais adequada ao cuidado individualizado.

Em razão da baixa complexidade, alguns procedimentos, como a fotocoagulação e a capsuloto-
mia com yag laser, podem ser realizados, de modo rotineiro, no consultório médico. Já nos casos 
em que a intervenção cirúrgica requer internamento hospitalar, o paciente dispõe do suporte da 
infraestrutura de alta complexidade do HP. Toda essa infraestrutura de cuidado é edificada por um 
time de profissionais preparados para o acolhimento humano, individual, seguro e altamente qua-
lificado. Esse é o diferencial da assistência do novo Serviço, em todas as fases de atendimento do 
paciente.
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Musicoterapia no hospital

Difícil encontrar alguém que não goste de música. Essa inclinação se explica pela capacidade que as 
melodias têm, de influenciar áreas do cérebro diretamente ligadas às emoções e à motivação. Não 
raro, o uso terapêutico da música excede o bem-estar mental, beneficiando o corpo todo. No am-
biente hospitalar, a musicoterapia está associada à melhora dos sinais vitais dos pacientes (regula-
ção da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória), diminuição dos sentimentos de controle 
(ansiedade, tensão, estresse, angústia e sintomas depressivos), alívio da dor, melhora da qualidade 
do sono e do sistema imunológico, dentre outros ganhos. Esses aspectos foram determinantes para 
a criação do Projeto Tardes Musicais, na Unidade de Terapia Semi-intensiva do Hospital Português, 
onde as sessões de musicoterapia vêm agregando qualidade de vida e leveza à rotina de pacientes, 
familiares, acompanhantes e equipes multidisciplinares da Instituição, desde abril de 2018. 

Neste mesmo período, o paciente Ítalo Cruz permaneceu hospitalizado na Unidade, por mais de 
20 dias, razão que o fez avaliar a ação como um complemento da assistência multidisciplinar. “Agra-
deço ao Hospital pela iniciativa, porque encontrei na música um meio de me fortalecer e alegrar, 
para superar esse momento de forma bem positiva. Vocês são muito especiais. Espero que o projeto 
continue. Depois de Deus e minha família, a música me traz força, vontade de vencer”, afirmou, sen-
do reiterado por sua prima e acompanhante, Flávia Michelle Souza. “Ítalo gosta muito de música. Ele 
aguarda ansioso a quarta-feira, para participar, cantar, tocar... A musicoterapia resgatou essa alegria 
nele, por isso, é um momento especial para mim, também”.

Quem trabalha no HP se sente, igualmente, beneficiado, como o auxiliar de Unidade III, Edmilson 
dos Santos, que acompanha a iniciativa desde o início. “A musicoterapia tem ajudado muitos pa-
cientes e, também, colaboradores como eu, que esperam por esse momento de aproximação, rela-
xamento e motivação em grupo, porque a música eleva o espírito e aquece a alma”. 

Projeto beneficia pacientes em tratamento semi-intensivo e 
equipes do HP
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Para o coordenador médico da Semi-intensiva e articulador do projeto, Dr. Márcio Peixoto, esses 
relatos confirmam o potencial da musicoterapia como recurso adjuvante eficaz na humanização 
do ambiente hospitalar. “Cada pessoa responde de forma muito particular aos estímulos da música. 
No entanto, diversos estudos reconhecem vantagens neste método simples, acessível e barato, de 
ação rápida e eficiente, não invasivo, não farmacológico ou doloroso, sem efeitos colaterais, que 
atua sobre o ânimo e a fisiologia de pacientes, visitantes e profissionais da saúde”. Globalmente, 
essas características têm mobilizado instituições atentas à qualidade de vida no ambiente de cui-
dado. “A musicoterapia vem beneficiando diretamente os profissionais, pacientes e seus familiares, 
favorecendo a expressão de sentimentos e conteúdos subjetivos. Os efeitos são observados nas 
relações interpessoais de colaboradores e no estreitamento da vinculação paciente-equipe, possi-
bilitando uma assistência hospitalar personalizada e humanizada”, é como observa a psicóloga da 
Semi-intensiva, Aline Pereira. 

BENEFÍCIOS COMPROVADOS

Os benefícios da musicoterapia já ganharam desta-
que em publicações científicas conceituadas inter-
nacionalmente. A revista The Lancet, por exemplo, 
divulgou uma pesquisa da Universidade Queen 
Mary, em Londres, sobre o uso da música em pa-
cientes cirúrgicos. Depois de aplicar setenta testes, 
em sete mil pacientes, os cientistas concluíram que 
escutar música antes, durante e após um procedi-
mento, reduz o desconforto cirúrgico e melhora a 
experiência do paciente, ajuda no relaxamento, na 
redução da ansiedade, da dose de analgésicos ou 
sedativos, e da dor (mesmo quando sob o efeito de 
anestesia geral), favorecendo a alta hospitalar em menor tempo.

O musicoterapeuta Ricardo Romanha explicou que a terapia com elementos musicais (ritmo, melo-
dia, sons), no HP, em grupo ou individualmente (no leito de internação), visa promover alegria, inte-
ração, autoestima, aceitação do adoecimento e dos processos pós-operatórios ou pós-traumáticos 
do paciente, conforme cada caso. “As pessoas participam naturalmente, cantam, sugerem músicas, 
tocam algum instrumento, porque a música provoca interação, animação, leveza e qualidade de 
vida. Assim, a musicoterapia cumpre o seu papel: auxilia nos processos do sujeito e dos profissionais 
em suas demandas, criando pontes entre alegria e saúde, para quem cuida ou é cuidado”. 

Hp cria comitê de ética e compliance

Seguindo uma tendência global do mercado, de promover relações comerciais transparentes e 
em conformidade com os parâmetros éticos universais e a legislação vigente, o Hospital Português 
constituiu o seu Comitê de Ética e Compliance (CEC-HP), em maio de 2018. A iniciativa foi um des-
dobramento natural das medidas já desenvolvidas pelo HP, para sedimentar o cumprimento do seu 
Programa de Ética e Compliance, de acordo com o superintendente administrativo da Instituição 
e vice-presidente do CEC-HP, Francisco Benício Macedo. O Comitê agrega os papeis de estabelecer 
mecanismos de ação, gestão e incentivo à prática da ética, além de difundir, para os colaboradores, 
o entendimento do Compliance – que nada mais é do que atuar em conformidade com a legis-
lação brasileira, as determinações dos órgãos reguladores da saúde e os regimentos internos do 
Hospital, inerentes à atividade do cuidado. 
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As reuniões periódicas do CEC-HP têm a participação de lideranças de diferentes áreas institucio-
nais, tais como, Diretoria Executiva, Superintendências Médica e Administrativa, Núcleo de Quali-
dade, Ouvidoria, Gerências Técnica e de Enfermagem e Assessoria de Marketing e Comunicação. 
Essa formação interdisciplinar é uma das estratégias do HP para obter uma visão integral das con-
dutas do corpo administrativo e assistencial, em suas atividades de rotina, quer seja entre colegas 
de trabalho ou no relacionamento com clientes, fornecedores, parceiros comerciais, dentre outros 
públicos externos. A missão do CEC-HP é fomentar as melhores práticas de governança corporativa 
para consolidar a integridade dos procedimentos hospitalares. O Programa de Ética e Compliance 
é o guia de todos, no HP, em prol desta meta, como observa o diretor financeiro da Instituição e 
membro consultor do CEC-HP, Daniel Silva Vitor Bento.

Iniciativas de incentivo à ética, transparência dos processos internos e ao cumprimento de legis-
lações, políticas e diretrizes que regem a atividade hospitalar, marcam diferentes momentos da 
trajetória do HP. Em 2001, o Hospital criou os Conselhos Técnicos de Ética e de Ética em Pesquisa. 
Em 2012, constituiu a Comissão Multiprofissional de Ética Hospitalar e lançou o seu Manual de Ética, 
publicado no site institucional www.hportugues.com.br. Nesse mesmo ano, durante o I Simpósio 
Multiprofissional de Ética Hospitalar, foi instituído o Dia da Ética do HP, em 18 de setembro, data que 
marca, também, o Dia Mundial da Ética Médica. Em 2017, esta data foi celebrada com o Seminário 
Multidisciplinar sobre Compliance e a atualização de diretrizes internas, que resultaram na renome-
ação do Manual de Ética, agora, Manual de Ética e Compliance do HP. 

Essas medidas voluntárias (e que antecedem a vigência da Lei Anticorrupção) evidenciam o com-
promisso do HP com a busca da prevenção, identificação e reparação efetiva de eventuais inconfor-
midades que afetem a integridade dos seus processos de rotina, em prol da excelência no cuidado 
do paciente, como enfatiza o vice-presidente do CEC-HP. 

evento latino-americano oficializa 
Hp como primeiro Hospital digital 
da Bahia 

O Hospital Português foi certificado como Primeiro Hospital Digital da Bahia, Nível 6 do EMRAM, no 
evento oficial da HIMSS Latin America 2018. A cerimônia reuniu organizações do mercado nacional 
e internacional, na 25º Feira Hospitalar, de 22 a 25 de maio de 2018, no Expo Center Norte, em São 
Paulo, quando, apenas três hospitais brasileiros possuíam o Nível 7 da HIMSS e, 26 hospitais, o Nível 
6. Em toda a América Latina, à época, eram 29 os hospitais certificados no Nível 6 e, apenas quatro, 
no Nível 7. Gerente de TI e representante da Instituição, no evento, Ana Carolina Cavalcanti desta-
cou a inserção do HP na elite digital da saúde, como resultado da cultura de melhoria contínua e 
trabalho conjunto de diretores, gestores e todo o corpo funcional. Agora, além de padrões inter-
nacionais na assistência, o HP possui maior eficiência, segurança no cuidado do paciente e melhor 
desempenho.  
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Hp apoia vii congresso 
luso-brasileiro de Medicina intensiva

Especialistas expoentes da Terapia Intensiva nacional e portuguesa se reuniram no VII Congresso 
Luso-brasileiro de Medicina Intensiva, realizado de 17 a 19 de maio de 2018, em Salvador, para 
troca de experiências. Na passagem pela capital baiana, o time de peso conheceu a infraestrutura 
de ponta do Hospital Português (apoiador do evento), sendo recebido por gestores da Instituição 
e pelo especialista da Unidade de Terapia Semi-intensiva, Dr. Licurgo Pamplona Neto, que presidiu 
o congresso.  

pesquisa de especialista do Hp 
integra revista internacional 
renomada

Médica intensivista da Unidade de Gastroenterologia e Hepatologia (UGH) do Hospital Português, 
Dra. Liana Codes foi a primeira autora do trabalho “Balanço hídrico positivo cumulativo é um fator 
de risco para lesão renal aguda e necessidade de terapia renal substitutiva após transplante hepático”, 
desenvolvido na UGH do HP e publicado no conceituado jornal World Jornal of Transplantation, em 
maio de 2018. O veículo colaborativo reúne pesquisas científicas relevantes da área de transplantes, 
produzidas por especialistas de diferentes partes do mundo. Em reconhecimento às contribuições 
do trabalho, a Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH) disponibilizou o conteúdo em seu site, 
como “artigo do mês”, para associados.  

palestra no Hp esclarece mitos e 
verdades sobre a tireoide

Quem deve ficar atento ao câncer de tireoide? Quais os sintomas? O diagnóstico de câncer de 
tireoide significa extração cirúrgica da glândula? Exame de tireoide: é realmente preciso? Quem 
deve realizar o check-up desta glândula? A partir de qual idade? Estas foram algumas questões es-
clarecidas pelo PhD em Endocrinologia e Tireoidologia, professor da UFBA e especialista do Serviço 
de Endocrinologia e Metabologia do Hospital Português (HP), Dr. Helton Ramos Estrela, na palestra 
gratuita realizada em 23 de maio, no auditório do Centro Médico HP. O Hospital promoveu o encon-
tro, aberto à comunidade, especialistas, estudantes e profissionais da saúde na Semana Mundial Da 
Tireoide, que este ano abordará os Mitos e Verdades sobre a Glândula.

Os hormônios produzidos pela tireoide interferem em diversos mecanismos do corpo humano, 
como o controle dos batimentos do coração, da função intestinal, da temperatura corporal, do hu-
mor, da memória, dentre outros. Na avaliação de Dr. Helton, muita coisa precisa ser desmistificada 
sobre a tireoide, como a relação desta glândula com obesidade, uso indevido de lugol (produto rico 
em iodo) na população, uso indevido de hormônio da tireoide (T3) para emagrecer (típico dos mo-
dismos de modulação hormonal), além da relação da tireoide com a gestação e infertilidade – uma 
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mãe com problema de tireoide, que não foi tratado adequadamente, pode gerar um bebê com 
retardo mental e déficit cognitivo? 

O evento também abordou a importância do teste do pezinho (que revela problemas na ti-
reoide dos recém-nascidos) e iododeficiência, especialmente, referente à polêmica atual sobre 
suplementação à base de iodo nas mulheres em idade fértil ou gestantes. Estudos recentes, 
com número limitado de mulheres de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, apontam para iodo-
deficiência neste público. O iodo é matéria prima para a fabricação de hormônios pela tireoide. 
A falta deste mineral pode levar ao hipotireoidismo, com consequências neurológicas para o 
feto, como explica Dr. Helton. 

Hp inaugura ambulatório vida 
saudável

Em pleno funcionamento, desde junho de 2018, o Ambulatório Vida Saudável do Hospital Portu-
guês chegou ao mercado com a proposta de facilitar o acesso da comunidade no acompanha-
mento clínico preventivo e atendimentos médico-hospitalares de baixa complexidade, com o alto 
padrão de qualidade do HP. Para usufruir do atendimento, o cliente basta aderir ao programa de 
relacionamento com clientes da Instituição, realizando o cadastramento gratuito (com CPF, RG e 
comprovante de residência) no stand Vida Saudável, localizado no térreo do Centro Médico HP. 
A iniciativa aconteceu em um momento oportuno, em que parte expressiva da população não 
possui um plano de saúde, encontrando dificuldade no acesso à assistência médica. A Instituição 
está sempre atenta às necessidades de saúde da nossa comunidade, por isso, ampliou o leque de 
serviços exclusivos ofertados aos clientes cadastrados no Cartão Vida Saudável, como observa o 
superintendente médico do HP, Dr. Vicente Araújo.

O Ambulatório Vida Saudável possui acesso independente do Hospital, pela Avenida Princesa Isabel 
(ao lado da Maternidade Santamaria), e uma equipe altamente preparada, para atendimentos espe-
cializados, nas áreas de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Cirurgia Plástica, tendo a liderança médica 
de Dr. Roque Arcanjo e a chefia de Enfermagem de Camila Kates. Para incorporar a demanda da 

Serviço oferece acompanhamento preventivo e atendimentos de baixa 
complexidade
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comunidade nessas especialidades, a infraestrutura do Serviço dispõe de três ambulatórios para 
a realização de consultas, uma sala de espera ampla, uma recepção, uma sala de vacinas, além de 
duas salas para realização de curativos e pequenos procedimentos. Tudo isto disponibilizado com 
preços populares. O agendamento clínico e a triagem de pacientes acontecem no próprio local, por 
ordem de chegada, e também pelo telefone 71 3203-5070. O paciente deve apresentar o seu Car-
tão Vida Saudável e um documento de identificação com foto, na própria recepção do Ambulatório, 
para ser atendido, como informa a enfermeira Camila. 

Sobre o Cartão Vida Saudável

Criado há 13 anos pelo HP, de forma pioneira na Bahia, para integrar o programa de relaciona-
mento com clientes da Instituição, o Cartão Vida Saudável beneficia, hoje, mais de 40 mil usuários 
cadastrados. A iniciativa, totalmente gratuita, proporciona condições especiais aos usuários, como 
acesso a serviços de excelência na infraestrutura de ponta do HP, facilidades para pagamento  
e valores diferenciados na realização de exames e procedimentos ambulatoriais, no HP. Com o 
cartão, o cliente dispõe, ainda, de atendimentos com especialistas renomados do corpo clínico 
do Ambulatório Vida Saudável e do Centro Médico HP, como destaca a assessora de Marketing e 
Comunicação, Flávia Costa Pinto. 

Outros benefícios exclusivos vinculados ao produto são: orientações para a prevenção de doenças 
e qualidade de vida, e descontos exclusivos na rede de parceiros do Cartão Vida Saudável – acade-
mias de ginástica e dança, restaurantes naturais, clínicas de estética e fisioterapia, salão de beleza, 
laboratório de anatomia patológica, dentre outros. O regulamento do Cartão Vida Saudável está 
disponível no site www.hportugues.com.br. Informações adicionais podem ser obtidas no stand 
ou pelo telefone 71 3203-5723.

Hp investe em gestão ambiental 
integrada em saúde

Em um mercado altamente competitivo, no qual os clientes estão cada vez mais atentos à atuação 
socialmente responsável das empresas, associar o desenvolvimento sustentável à cultura organi-
zacional, é um diferencial que amplia a credibilidade da marca e fideliza públicos estratégicos. In-
serido nesse contexto, o Hospital Português (HP) segue investindo na gestão ambiental integrada, 
com ações de estímulo ao consumo racional de recursos naturais, descarte adequado de resíduos 
hospitalares e capacitação de times de colaboradores para o exercício da responsabilidade socio-
ambiental. 

Iniciativas institucionais, como o Projeto HP + Sustentável, a III Semana de Sustentabilidade do HP 
e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (que é referência na segregação e 
no descarte apropriado do lixo hospitalar, há mais de uma década), têm proporcionado uma série 
de êxitos extensivos ao Hospital, clientes, associados, colaboradores, entidades parceiras e comuni-
dade, em geral.

De acordo com a analista de Meio Ambiente Pleno do HP, Deneizuela Vigas, uma das estratégias 
seguidas para obter tais resultados é integrar aquisição de novas tecnologias, investimentos em 
metodologias de trabalho autossustentáveis e forte capacitação de equipes assistenciais e admi-
nistrativas. Em 2018, a Semana de Sustentabilidade do HP chegou à sua terceira edição. Durante 
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quatro dias de treinamentos (de 5 a 8 de junho), os profissionais puderam reciclar conhecimentos e 
obter novas informações sobre práticas socioambientais. 

No ano anterior, as qualificações desenvolvidas pelo Hospital envolveram mais de 260 colabora-
dores, de mais de 10 áreas multidisciplinares, na prática da segregação adequada de resíduos. Esta 
medida simples, de conscientização interna, motivou o maior empenho de todos, gerando uma 
redução expressiva no descarte de resíduos perfurocortantes (6,3 toneladas), além do encaminha-
mento de 38,5 toneladas de resíduos sólidos para reciclagem, sobretudo aqueles gerados em maior 
volume – papelão prensado, papel e plástico.

Através do programa HP+ Sustentável, a Instituição criou, ainda, o Protocolo para Instalação e Ade-
quação dos Suportes de Caixas de Perfurocortantes, que elevou a segurança no cuidado do pacien-
te e a segurança ocupacional dos times da assistência. Do mesmo modo, o compartilhamento da 
experiência, de mais de 10 anos do HP, no reaproveitamento de todo o óleo vegetal saturado utili-
zado na Instituição (40 litros por mês, em média), viabilizou aos colaboradores o descarte correto do 
óleo de cozinha doméstico, no Ecoponto de Coleta Voluntária de Óleo Vegetal Saturado instalado 
no Hospital. Esta iniciativa deu aos colaboradores a possibilidade de gerar nova utilidade para este 
resíduo, através da reciclagem em sabão ou biodiesel, que é um combustível menos poluente e 
biodegradável. 

Outros investimentos, nessa área, foram a inauguração da primeira Central de Inteligência e Mo-
nitoramento de Água (CIM) do Norte e Nordeste; o emprego de novas rotinas e tecnologias de 
controle e monitoramento da rede hidráulica e a manutenção de consultoria especializada na ges-
tão do consumo racional da água. “Essas medidas evitaram perdas mensais de até 5,5 mil litros de 
água e potencializaram economia significativa do volume total de água consumido nas Unidades 
de maior demanda (Hospital e Maternidade Santamaria), que saltou de 20%, no primeiro semestre, 
para 52%, no segundo semestre de 2017”, destaque do diretor financeiro, Daniel Silva Vitor Bento.

iv semana Hp de enfermagem
Evento celebra data profissional, enfocando atuação voltada à 
segurança do paciente
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Peças indispensáveis da assistência multidisciplinar em saúde, nas tarefas de humanizar e perso-
nalizar o cuidado do paciente, os profissionais da Enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares) 
tiveram o seu papel ressaltado pelo Hospital Português, na programação comemorativa da data 
profissional: a IV Semana HP de Enfermagem. O evento, realizado em 7 de junho de 2018, no audi-
tório da Instituição, reuniu colaboradores das diferentes unidades hospitalares, durante a palestra 
“Juntos, construímos a segurança do paciente”. 

“O dia-a-dia do profissional de Enfermagem é totalmente voltado ao desenvolvimento de melhores 
práticas do cuidado, aspecto fundamental para promover a segurança assistencial e reabilitação da 
saúde do paciente. Por isso, o encontro focalizou, justamente, a participação relevante da área, den-
tro da equipe multiprofissional, buscando reconhecer as contribuições na manutenção da excelên-
cia do cuidado hospitalar”, ressalta a coordenadora de enfermagem do HP, Isilda Carreiro. A promo-
ção e organização do evento contaram com o engajamento e a integração de todas as equipes e 
chefias das Unidades, ressaltando a enfermeira-chefe da Unidade de Pós-operatório Cardiovascular 
(UPC), Camila Kates, e o enfermeiro-chefe da UTI Geral, Adeilton Santos.

“A mobilização das equipes, em torno de temáticas que reforçam a atuação conjunta para a supe-
ração de resultados, é uma constante no HP. O Hospital tem sempre o olhar voltado para o trabalho 
sinérgico e integrado dos profissionais, bem como, para a atualização contínua, uma vez que estes 
fatores são essenciais para a adesão e consolidação das práticas de qualidade e segurança assisten-
cial”, conceitua a atual gerente de expansão educacional, Suely Pedreira Xavier da Silveira. 

A proposta motivacional do evento teve a participação de três especialistas convidados: o pales-
trante José Luis Sid, na abordagem “Sem paixão não há motivação”; a enfermeira da Rede Brasilei-
ra de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP), Monalisa Sant´Anna Viana, na palestra 
“Segurança do Paciente”; e a coordenadora da graduação em Enfermagem, da Escola Bahiana de 
Medicina, Cristiane Magali Freitas, na palestra sobre Motivação. Os momentos lúdicos do encontro 
foram marcados pela apresentação do Balé Real, formado por colaboradores do HP, além do esque-
te teatral “Gioconda recebe no sofá, o programa”, da companhia Só Artes e Produções Artísticas. 

Participante do evento, a enfermeira-chefe da Emergência Geral do HP, Janaina Sanches destacou 
as contribuições da quarta edição da Semana HP de Enfermagem para os profissionais da área, tais 
como: “a atualização de conhecimentos e, sobretudo, o reconhecimento de quão relevante é o 
trabalho diário do enfermeiro, dentro da equipe multidisciplinar, no cuidado seguro do paciente”.

excelência assistencial do Hp é 
recertificada pela oNa e Qmentum

Dedicado a consolidar as melhores práticas no cuidado do paciente, o Hospital Português pro-
move a cultura de aprimoramento contínuo da qualidade e segurança assistencial na rotina dos 
seus colaboradores. Esse desempenho sistêmico ganhou novo reconhecimento em 12 de junho 
de 2018, data em que a Instituição teve recertificado o alto padrão no atendimento ao cliente, de 
forma simultânea, com a manutenção do selo de Excelência Assistencial, da Organização Nacional 
de Acreditação (ONA), e da chancela de nível Diamante, da Acreditação Internacional Qmentum. 

Presidente do HP, Antônio Higino Teixeira Saraiva lembrou que o resultado da auditoria externa 
realizada pelas entidades certificadoras, nos dias 11 e 12 de junho, condensou todo o esforço pro-
fissional coletivo, planejado estrategicamente e consolidado, no decorrer dos últimos anos. “Manter 
dois selos de qualidade máxima, reconhecidos nacional e internacionalmente, é um resultado que 
abrange todos os colaboradores do HP, pois evidencia o êxito de muito trabalho e empenho con-
junto na superação de desafios, para consolidar as melhores práticas em prol do paciente”.  
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Gerente Técnico da Instituição, Dr. Mário de Seixas Rocha reiterou as contribuições das lideranças e 
profissionais do corpo clínico e funcional hospitalar, neste processo de aprimoramento contínuo. 
“Atingir a maturidade no trabalho conjunto é uma tarefa que requer tempo, dedicação e aperfeiço-
amento integrado permanente. A recertificação do alto padrão, nos serviços prestados pelo HP, é 
uma prova dessa cooperação diária das equipes, a fim de sedimentar os melhores resultados”. 

Hoje, o HP integra o grupo seleto de hospitais brasileiros (4%, segundo pesquisas) com desempe-
nho assistencial dentro dos parâmetros de excelência e em condições de igualdade com os melho-
res centros de saúde internacionais. Entre os pontos fortes da Instituição, estão a humanização no 
atendimento, o forte engajamento das lideranças clínicas, o sentimento de valorização percebido 
pelos colaboradores, o uso de indicadores de qualidade para alcançar melhorias e a utilização do 
Sistema Tasy como ferramenta de gestão. 

Medt oNe: Hp lança aplicativo 
exclusivo para cirurgiões

No âmbito da gestão hospitalar, o uso de novas tecnologias tem gerado benefícios importantes em 
cadeia, ajudando a aprimorar a rotina das diferentes áreas envolvidas no cuidado do paciente. É o 
caso do aplicativo MEDT ONE, solução móvel lançada pelo Hospital Português, em julho de 2018, 
para apoiar a manutenção da excelência assistencial. Desenvolvido pela empresa MTM Tecnolo-
gia, com apoio das áreas internas do HP, o aplicativo passou a tornar o processo de agendamento 
cirúrgico mais eficiente, melhorando e agilizando a comunicação entre especialistas e os setores 
que participam ativamente deste fluxo. A praticidade de acessar o aplicativo pelo smartphone, de 
qualquer local, e checar todas as informações da agenda cirúrgica, como notificações e pendências, 
integradas ao sistema de gestão hospitalar, gerou comodidade, rapidez, segurança e transparência 
para cirurgiões e profissionais da saúde, como destaca a Gerente de Tecnologia da Informação do 
HP, Ana Carolina Cavalcanti. 

Além dos três principais benefícios do MEDT ONE – reduzir o tempo de agendamento cirúrgico, 
atuar na gestão do fluxo de aprovação e agendamento cirúrgico, e promover uma comunicação 
automatizada e centralizada com cirurgiões – outras vantagens, no uso rotineiro desta tecnologia, 
têm sido destacadas pelos usuários, como o cirurgião da Equipe de Cirurgia Oncológica e Digestiva, 
que atua no Hospital Português, Dr. Bruno Almeida. Para o especialista, ao introduzir o aplicativo 
MEDT ONE na vida diária dos cirurgiões, o Hospital Português ajudou e facilitou muito a rotina ci-
rúrgica. Com o aplicativo, os usuários acompanham todo o fluxo de autorização do procedimento 
cirúrgico, verificam se existem pendências no processo de autorização de cada paciente e, se exis-
tirem, podem resolvê-las pelo próprio aplicativo, inclusive, com envio de relatório. No MEDT ONE 
os cirurgiões checam, também, a agenda cirúrgica na Instituição, melhorando o planejamento das 
próprias atividades. Esta tecnologia é uma prova de que o HP está acompanhando o mundo virtual.   

Chefe da Central de Autorizações do HP, Adriano Porto Maia vê perspectivas promissoras para o 
MEDT ONE, na medida em que a adesão dos cirurgiões se amplifique. Para ele, seguramente, os 
principais ganhos são a centralização de informações da rotina cirúrgica, a maior agilidade e trans-
parência no acesso a esses dados. Para a enfermeira Cleide Scavelo, do Setor de Supervisão de 
Fluxos Cirúrgicos, a funcionalidade do aplicativo é inegável, assim como, a experiência com a fer-
ramenta tem sido bastante positiva no Setor, principalmente, na resolução de inconformidades 
identificadas nas solicitações médicas, tais como, registro de códigos, CID e diárias. O aplicativo pro-
porcionou uma comunicação efetiva com os cirurgiões e celeridade na condução dos processos 
para análise das operadoras de saúde.
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O coordenador do Setor de Suprimentos do HP, Adriano Carneiro, observou que o aplicativo subs-
tituiu a comunicação por e-mail que, antes, era o principal meio de conversação digital. Agora, a 
troca de informações on-line, com os cirurgiões, elimina, rapidamente, as dúvidas sobre a compra 
de materiais cirúrgicos (OPME) necessários à realização dos procedimentos. Para o coordenador do 
Centro Cirúrgico, Dr. Gustavo França, o aplicativo promoveu a gestão eficiente do relacionamento 
entre pacientes cirúrgicos, Hospital e cirurgiões. O médico avalia que todos ganham, enormemente, 
com o uso desta nova tecnologia, que agrega vantagens como: otimização do tempo do cirurgião, 
redução da espera do paciente entre o pedido cirúrgico e a realização do procedimento, e aumento 
do volume de cirurgias hospitalares. O aplicativo está disponível para instalação em aparelhos IPho-
nes (na Apple Store) e Androids (na Play Store).

colaboradores e padroeira do Hp 
recebem homenagem especial

Nove colaboradores do Hospital Português, eleitos como exemplo de dedicação e profissionalismo, 
pelos próprios colegas de trabalho, e outros 32 profissionais que, em 2018, completaram 25 anos 
de atividades na Instituição, receberam as homenagens de Colaborador Destaque e Colaborador 
25 Anos, respectivamente, no auditório do Centro Médico HP, em 19 de agosto último. Na opor-
tunidade, a Instituição rendeu uma homenagem especial, também, à médica e ex-líder do Serviço 
de Nefrologia, Dra. Margarida Dutra, em razão da sua aposentadoria, após décadas dedicadas ao 
cuidado dos pacientes da Hemodiálise do HP. As menções honrosas aconteceram logo após a tra-
dicional celebração eucarística, na capela externa do Hospital, em louvor à Padroeira do HP, Nossa 
Senhora da Assunção. Na ocasião, o presidente, Antonio Higino Teixeira Saraiva, parabenizou os 
profissionais que, através do trabalho comprometido e diferenciado, ajudam o Hospital a construir 
uma história de excelência na saúde. A programação especial foi acompanhada por gestores da 
Instituição, colegas e familiares dos homenageados e pessoas da comunidade, sendo encerrada 
com a apresentação artística do Balé Real e um coquetel. 
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Colaboradores 25 anos: 

Ana Maria dos Santos, ajudante de governança. 
Andrea Ribeiro Cavalcanti, médica. 
Antonio M. de Azevedo Júnior, médico.
Augusto Manoel de C. Farias, vice-coordenador da UTI. 
Bernardete Reis da Silva, fisioterapeuta.
Carlos Alberto Bonfim, fisioterapeuta. 
Claudimara Ferreira, técnica de enfermagem.
Cláudio C. Zollinger, vice-coordenador da UGH. 
Edite de Almeida, técnica de eletrocardiograma. 
Emília Elias M. Texeira, enfermeira IV. 
Francelinda S. C. de Oliveira, técnica de enfermagem. 
Iara Costa da Lapa Santos, técnica de enfermagem. 
Jocenira de Castro Aguiar, analista de contas médicas plena. 
Jorge Luis de S. Brito, supervisor de segurança. 
José C. da Silva, ajudante de rouparia. 
Kátia Silva O. da Silva, auxiliar de unidade. 
Kátia Vasconcelos de O. Guimarães, médica. 
Laurinda Ataíde, ajudante de governança. 
Lucimar Santos do N. Arend, fisioterapeuta.
Luis Carlos Amorim Nogueira, técnico de financeiro III. 
Luzia Souza de Almeida, ajudante de governança. 
Maria Alice P. Soares, médica. 
Maria Ely M. B. de Jesus, técnica de enfermagem.
Maria Emília dos Santos Lima, técnica de enfermagem. 
Mário de Seixas Rocha, gerente técnico.  
Marisa L. Pereira, ajudante de serviço hospitalar. 
Rita de Cascia F. Trindade, ajudante de governança.
Rita de Cássia S. Ferreira, técnica de enfermagem.
Rosenice dos S. Silva, técnica de enfermagem. 
Tânia Regina S. S. Galderice, chefe do financeiro. 
Valmir P. Souza, médico. 
Vera Lúcia dos S. Brandão, ajudante de governança. 

Colaboradores Destaque: 

Adhemar de Oliveira e Silva Neto, médico. 
Claudio Freire Santos, ajudante de serviço hospitalar.
Cleber Pimentel Leão, técnico de autorizações II.
Denílson Bispo dos Santos, auxiliar administrativo  serviços de apoio. 
Jackelyne Soares Apolônio Martins, assistente social. 
Márcio Ferreira Santos, analista de suporte sênior.
Patrícia Souza dos Santos, auxiliar administrativa.
Rosália Santos do Rosário, técnica financeira I.
Thais Costa Barbosa, analista de seleção plena.
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5º simpósio de ortopedia do Hp  

Boa parte das internações hos-
pitalares e a maioria dos aten-
dimentos de urgência e emer-
gência, no Brasil, são motivadas 
por acidentes automobilísticos, 
segundo dados do Ministério da 
Saúde. Distração com o uso do 
celular e excesso de velocidade 
lideram as causas desses aciden-
tes, superando, inclusive, a em-
briaguez ao volante. A maioria 
dos pacientes internados, por 
traumas de trânsito, é de moto-

ciclistas, seguidos de condutores ou ocupantes de automóveis. Os politraumatismos ortopédicos, 
frequentes nestes casos, e os avanços da medicina para tratar, efetivamente, esses pacientes, norte-
aram as discussões do 5º Simpósio de Ortopedia do Hospital Português (HP) – evento que reuniu 
especialistas da Instituição e convidados, em torno do tema Traumas no Trânsito, em 14 de setem-
bro de 2018.

“O paciente com politrauma requer cuidado de urgência e/ou emergência em infraestrutura prepa-
rada, com equipe multidisciplinar apta ao pronto atendimento. O encontro mostrou os avanços da 
saúde na abordagem desses pacientes, a partir da perspectiva de profissionais das diferentes áreas 
envolvidas na assistência”, destacou o coordenador do evento e vice coordenador da Emergência 
de Traumatologia e Ortopedia do HP, Dr. Luis Alfredo Gómez. A programação enfocou os principais 
traumas no trânsito, sendo enriquecida por especialistas nas áreas de coluna, ombro, cotovelo, mão, 
punho, quadril, joelho, pé, tornozelo e trauma, do Serviço de Ortopedia do HP e convidados da área 
da saúde. 

A apresentação do Balé Real, mais uma 
vez, marcou a parte lúdica do evento, que 
também manteve a tradição de promover 
inscrições solidárias (mediante a doação 
de 1kg de leite pelos participantes) para 
beneficiar uma instituição de acolhimen-
to, em Salvador. O abrigo de idosos caren-
tes, Lar Frei Lucas, localizado no Bonfim, e 
a creche e orfanato Minha Vó Flor, locali-
zada na Ribeira, foram instituições de ca-
ridade contempladas com os donativos 
angariados, nesta 5ª edição do evento. 

“Traumas no trânsito” é tema central discutido por especialistas



64

campanha setembro verde: HP 
promove ações educativas sobre a 
doação de órgãos

O trabalho social de conscien-
tização sobre a importância da 
doação de órgãos, feito por en-
tidades reguladoras e centros 
transplantadores brasileiros, al-
cançou o melhor momento das 
duas últimas décadas, conforme 
levantamento da Associação 
Brasileira de Transplante de Ór-
gãos (ABTO). Em 2017, foram 
realizados 27 mil transplantes 
– número que supera os 25 mil 
procedimentos desse tipo feitos 
no ano anterior. Mesmo positivo, 
esse resultado não eliminou a fila de espera por transplantes de órgãos, no País. Em 2018, mais de 33 
mil adultos e crianças aguardavam por um doador de órgãos, como coração, rins, pulmão e fígado, 
segundo a ABTO.

No mês emblemático de conscientização sobre a doação de órgãos, o HP participou da Campanha 
Setembro Verde, promovendo um evento aberto ao público, no dia 12 de setembro de 2018, das 
14h às 17h, no auditório do Centro Médico. A programação girou sobre os mitos e verdades acerca 
da doação de órgãos, tendo a participação de especialistas de áreas de referência do HP, como a 
própria CIHDOTT e o Programa de Transplante de Fígado, além de convidados, como a coordena-
dora da Central Estadual de Transplante, América Sodré, e a coordenadora do Banco de Olhos da 
Bahia, Marli Nascimento. 

Na oportunidade, o público conheceu o histórico de êxito do HP, nesta área, e a atual qualidade 
de vida dos pacientes transplantados de fígado; descontruiu mitos relacionados à venda ou tráfico 
de órgãos, conhecendo as etapas do sistema informatizado de transplantes (desde o cadastro de 
pacientes até à distribuição do órgão doado), como também, a fiscalização periódica dos centros 
transplantadores cadastrados; e percebeu a importância de diminuir o tempo de espera atual por 
uma córnea na Bahia (cerca de 11 meses), através de doação. 

“A informação pode salvar vidas. Utilizamos este instrumento poderoso para sensibilizar as famílias 
de potenciais doadores e lembrar que a solidariedade dá novo significado ao sentimento de perda”, 
destacou a então coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplantes (CIHDOTT) do HP, Dra. Raquel Hermes. A conscientização sobre a doação de órgãos 
motivou, também, a realização de uma enquete, com 380 colaboradores do HP, no semestre ante-
rior, para identificar o nível de conhecimento dos profissionais da saúde acerca do tema, a partir das 
perguntas: Você é doador de órgãos? Se não é doador, assinale um ou mais motivos. Se precisasse, 
você ou um membro de sua família receberia um órgão ou tecido doado de um falecido? 
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O resultado da enquete foi compartilhado pelo HP no evento educativo. “Mostramos que a maioria 
dos profissionais ouvidos (58%) afirmou conhecer o assunto e se declarou doador de órgãos. Mas, 
quase um quarto dos participantes se declarou não doador, principalmente, por nunca ter pensado 
sobre o tema ou não ter opinião formada, ainda. Esses dados vão apoiar novas ações educativas 
para sensibilização do público”, observou a especialista. 

Centro de referência na Bahia, o HP possui histórico de êxitos e pioneirismo nos Programas de 
Transplantes de Fígado e Rim, reunindo equipes altamente preparadas e todos os recursos ne-
cessários para cirurgias de alta complexidade, desde a captação de órgãos até o transplante. Esta 
infraestrutura de ponta permite que a doação seja feita no próprio Hospital, dando agilidade ao 
processo e reduzindo a espera de famílias e pacientes que aguardam na fila. O tratamento cirúrgico 
por transplante está diretamente ligado à doação de órgãos, sendo um método efetivo, em muitos 
casos. À medida que o número de doações aumenta, mais transplantes são feitos e mais pessoas 
são beneficiadas. 

café da manhã especial marca dia 
do Médico no Hp

Requinte e confraternização. Estas foram as marcas do tradicional café da manhã realizado pelo 
Hospital Português, em homenagem ao Dia do Médico (18 de outubro), em 2018. Prestigiado por 
membros de diferentes especialidades do corpo clínico, diretores executivos da Instituição, lideran-
ças assistenciais e administrativas, o evento cumpriu a proposta de proporcionar momentos espe-
ciais aos participantes. De acordo com a assessora de Marketing e Comunicação do HP, Flávia Costa 
Pinto, “a cada ano, a organização do encontro busca inovar a formação de parcerias estratégicas, 
para propiciar uma experiência diferenciada aos homenageados”. Nesta edição, o evento contou 
com a degustação de crepes, bem-sucedidos, cafés especiais, além de set list musical comandado 
por um DJ, reunindo parceiros como: Buffet Sandra Lima, Coffeetown Salvador, Gostosuras e Traves-
suras Lanches, See Light, Segredo de Família, Pecado dos Anjos e Palmitaria da Ladeira.   
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com novos cursos, Hp fomenta 
educação em saúde 

O Hospital Português mantém o histórico de contribuições para a formação e especialização de 
profissionais do seu corpo clínico: em 2018, as capacitações lançadas para o público interno con-
templaram as áreas de Metodologia Científica e de Projetos de Pesquisa, tendo como público-alvo, 
desde estagiários até os colaboradores das diversas áreas de atuação no Hospital. Para o supe-
rintendente médico do HP, Dr. Vicente Araújo, a iniciativa se alinha com a missão da Instituição 
Filantrópica, de realizar atenção integral à saúde, através de assistência médico-hospitalar de alta 
complexidade e de ações de ensino e pesquisa. 

Com 50 alunos inscritos, iniciaram em março último, as primeiras turmas dos Cursos de Projetos 
de Pesquisa e de Metodologia Científica, ministrados pelos professores Dr. Reinaldo Martinelli (co-
ordenador do Centro de Estudos Prof. Egas Moniz – CEPEM) e Dr. Mário Rocha (gerente técnico da 
Instituição), respectivamente. As qualificações tiveram duração de 22 horas, carga horária diária de 
2h, sendo realizadas, sempre, em finais de tarde, uma vez por semana. Ao final, o aluno é convocado 
a apresentar um projeto de pesquisa de interesse programático do Hospital. Os interessados em 
participar das próximas turmas e conhecer os novos cursos programados pelo HP devem entrar em 
contato com o CEPEM para obter mais informações, no telefone 3203-5797. 

Em outubro passado, o Hospital inaugurou, também, o Fórum de Diálogos “Desenvolvendo Habili-
dades Colaborativas”, para estimular o exercício da multidisciplinaridade, através da troca de expe-
riências profissionais entre os vários domínios do saber presentes na Instituição. Com sessões men-
sais, abertas, também, para a comunidade acadêmica, o Fórum estreou com apresentações das 
áreas de Farmácia e Enfermagem, relacionadas à assistência em Oncologia. O II Fórum de Diálogos 
aconteceu em 13 de dezembro, em homenagem ao Prof. Dr. Egas Muniz, que deu nome ao Centro 
de Estudos. Para 2019, estão previstos outros cursos de curta e média duração – estes últimos, com 
foco, inicialmente, na área de Enfermagem.

De acordo com a Gerência de Expansão Educacional do HP, as qualificações representam um estí-
mulo para que os profissionais, em atividade no Hospital, comecem a produção de novos conhe-
cimentos, além de um incentivo aos estagiários de todas as áreas da Instituição, que possuem a 
perspectiva de realizar um trabalho de conclusão de curso (TCC). “O Hospital Português possui uma 
incomensurável potencialidade com o que se propõe e oferece aos pacientes e colaboradores, 
e mais, a instrumentalização facilita a prática do saber científico”, como expõe a enfermeira Suely 
Pedreira. 

A infraestrutura de ponta, do HP, em definição do superintendente médico, Dr. Vicente Araújo, “re-
úne modernas tecnologias e, sobretudo, especialistas que se destacam, pela experiência e conhe-
cimentos profundos, em suas áreas de atuação, e é através destes profissionais que a Instituição 
mantém viva a sua missão na área de Ensino; quer seja fomentando a inovação em saúde baseada 
em evidências, quer seja contribuindo para a difusão do saber científico e a excelência assistencial, 
por meio da capacitação e formação de novos especialistas nos Programas de Residência Médica 
da Instituição“.
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Hp instala nova central de 
aquecimento de água

Reconhecido por ações contínuas 
em sustentabilidade, o Hospital Por-
tuguês deu início, no semestre pas-
sado, a mais uma etapa de realiza-
ções nesta área: a instalação da nova 
rede hospitalar de aquecimento de 
água. As obras de melhoria, para 
troca completa do atual sistema de 
aquecimento hídrico de torneiras e 
chuveiros, por um moderno sistema 
híbrido sustentável, tiveram início 
em outubro último e concluirão nes-
te semestre, contemplando todos os 
apartamentos do Hospital. Para esta 
medida, o HP estimou uma econo-
mia, no consumo de água, de 30 mil litros por dia, além de favorecer a eliminação do consumo de 
gás de cozinha (GLP) e da ampliação do bem-estar para os pacientes hospitalizados. Na avaliação 
do diretor financeiro da Instituição, Daniel Silva Vitor Bento, eventuais transtornos são inerentes a 
qualquer obra, entretanto, os benefícios gerados são superiores e permanentes. 

A tecnologia avançada supriu uma demanda interna antiga, voltada à elevação do conforto para 
os clientes e redução expressiva no consumo de recursos naturais. Para assegurar que o processo 
de modernização tivesse impactos mínimos aos clientes, as equipes assistenciais e administrativas 
foram adequadamente mobilizadas por suas respectivas chefias. Além disso, a obra foi finalizada 
dentro do prazo estabelecido, conforme o plano de ação definido em conjunto com a empresa 
WGE Bahia – responsável pela execução do projeto de instalação do avançado sistema de aque-
cimento hídrico. Todo o investimento integrou um conjunto de ações socialmente responsáveis, 
desenvolvidas pelo Projeto HP+ Sustentável, e buscou otimizar, ainda mais, o consumo de água 
institucional, em torno de  30%, progressivamente, gerando resultados duradouros.

Além de otimizar o desempenho hospitalar, os investimentos realizados na área de sustentabilida-
de, com envolvimento das equipes para o uso racional dos recursos naturais, renderam, por diver-
sas vezes, o reconhecimento público do HP no mercado da saúde. A Instituição conquistou o Troféu 
Bronze, na categoria Sustentabilidade, do Prêmio Benchmarking Saúde Bahia 2018; o 1º Prêmio 
Líderes da Saúde Norte e Nordeste 2016, dentre outros. Concluída a instalação da nova rede de 
aquecimento de água, o Hospital deve se voltar para novos resultados, alavancados por iniciativas 
sustentáveis, tais como: a instalação de um moderno sistema de descargas dual flush, com detecção 
de vazamentos; a instalação da estação de tratamento de esgoto; além do aproveitamento da água 
de gotejamento de equipamentos de ar-condicionado. 

Tecnologia avançada vai contemplar todos os apartamentos do
Hospital
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Hp conquista prêmio especial e três 
troféus Benchmarking

Desenvolver melhores práticas no cuidado de pacientes e familiares, compatíveis com os padrões 
internacionais, rendeu ao Hospital Português o reconhecimento público do Prêmio Benchmarking 
Saúde 2018. A premiação enaltece o desempenho de organizações que são referência no mercado 
da saúde, na Bahia, em razão da credibilidade, assistência, inovação, visibilidade e dos novos investi-
mentos. Reconhecido como modelo a ser seguido pelo mercado da saúde, o HP foi homenageado 
com o Prêmio Especial, na categoria Assistência, face ao pioneirismo na Certificação Qmentum Inter-
national Accreditation Canada, conquistada em 2017. 

Na solenidade de premiação, realizada em 25 de outubro de 2018, a Instituição também recebeu 
um Troféu Prata, pela atuação como Hospital Filantrópico, e dois Troféus Bronze, por investimentos 
realizados nas áreas de Ação Social e Sustentabilidade. O HP esteve representado pelo primeiro vice-
-presidente, Fernando Guilherme Correia Santos, pelo segundo vice-presidente, Carlos Manuel de 
Jesus Ferreira, pelo presidente da Mesa do Conselho Deliberativo, Orlando Manuel Cunha da Silva, 
pelo assessor técnico da Diretoria, Dr. Paulo Magalhães Bittencourt, pela assessora de Marketing e 
Comunicação, Flávia Costa Pinto, e pelo superintendente médico da Instituição, Dr. Vicente Araújo. 

Referência em Assistência Hospitalar

Presidente do HP, Antonio Higino Teixeira Saraiva avalia que, ser referência, em saúde, faz a Insti-
tuição alavancar o desenvolvimento do setor. Para o gestor, “cada melhoria efetivada no HP ajuda 
a elevar, expressivamente, a qualidade e segurança dos serviços assistenciais, em nossa região. As 
premiações reconheceram os principais avanços do Hospital e, sobretudo, valorizaram o trabalho 
em equipe, responsável por essa evolução”. 

Para alcançar uma visão integrada e interdependente, no cuidado do paciente, o HP capacitou 
profissionais de diferentes áreas e funções; ampliou serviços, como o Centro de Oncologia (que do-
brou o volume de atendimentos especializados, concentrando assistência completa em um mesmo 
local); inovou metodologias de trabalho; adotou protocolos clínicos integrados e aprimorou políticas 

Hospital é reconhecido por padrão internacional de assistência, 
filantropia, ação social e sustentabilidade
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e ações voltadas à segurança e   qualidade assistencial, dentre outras benfeitorias estratégicas de 
aprimoramento contínuo. 

Outro facilitador importante, nesse processo, foram as novas tecnologias. A inovação tecnológica 
mudou a rotina do HP, criando soluções digitais para necessidades específicas, e rendeu mais um 
título internacional inédito: o de Primeiro Hospital Digital da Bahia – Nível 6 do EMRAM (Modelo de 
Adoção de Prontuário Eletrônico do Paciente). O certificado da HIMSS Analytics inseriu a Instituição 
na elite digital da saúde. Dentre mais de 7 mil hospitais brasileiros, somente três possuem o Nível 7 e, 
cerca de 26 detêm o Nível 6 do EMRAM, atualmente. 

De acordo com a gerente de TI, Ana Carolina Cavalcanti, os resultados incluíram: melhor desempe-
nho da gestão hospitalar, alta produtividade, maior eficiência operacional, rentabilidade superior, 
custos reduzidos e classificação da UTI Geral como paperless, ou seja, não utiliza papel no registro 
médico. O Hospital conquistou maior segurança assistencial e qualidade diferenciada. Esse avanço 
confirma o uso da tecnologia da informação como um marco de inovações no HP, hoje, um hospital 
mais moderno, eficiente e seguro para o paciente, como avalia. 

Investimentos como esses fizeram o HP obter alto desempenho e operar no limite da sua capacida-
de de atendimentos, em 2017, quando a Instituição realizou mais de 18,4 mil internações, 21,5 mil 
procedimentos cirúrgicos (incluindo partos), 67,4 mil atendimentos de urgência e emergência, 13,3 
mil consultas ambulatoriais e 1.166.143 exames. 

Filantropia e Ação Social 

O olhar voltado para as populações carentes integra a vocação filantrópica do HP. Somente em 2017, 
as Unidades de Saúde, administradas pela Instituição, no interior baiano, atenderam mais de 730 mil 
pessoas, exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS): foram 150 mil atendimentos ambulato-
riais, no HP Padre Paulo Felber, em  Miguel Calmon; 184 mil, no HP Unidade Municipal e HP Unidade 
Regional, em Conceição do Coité; mais de 210 mil, no HP Unidade Municipal, em Euclides da Cunha, 
e mais de 186 mil, no HP Unidade Municipal, em Jacobina. As internações hospitalares pelo SUS fo-
ram igualmente expressivas: 3,6 mil, em Miguel Calmon; 8,2 mil, em Conceição do Coité; 4,2 mil, em 
Euclides da Cunha; e 7,5 mil, em Jacobina.    

Para atingir esse resultado, o Hospital recrutou e treinou todo o corpo clínico e funcional das Unida-
des do interior, criou novas especialidades médicas, implantou novos serviços, adquiriu modernos 
equipamentos, possibilitando aumentar a capacidade de atendimentos pelo SUS, de acordo com 
o gestor administrativo das Unidades Externas, Luis Eduardo Moura. “As comunidades do interior 
contam, hoje, com equipes e serviços mais amadurecidos e estruturados nas Unidades de Saúde 
administradas pelo HP, atualmente, em Conceição do Coité, Miguel Calmon e Euclides da Cunha. 
Resultados como tal fazem do Hospital uma referência no segmento filantrópico”.  

Sustentabilidade

A atuação socialmente responsável sempre fez parte da cultura do HP. Há mais de uma década, o 
Hospital já era pioneiro no Norte/Nordeste na aquisição de dois aparelhos autoclaves (para tratar o 
resíduo infectante e transformá-lo em lixo comum). Hoje, referência em Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), a Instituição evidencia o compromisso socioambiental em 
diversas ações integradas ao Projeto HP + Sustentável. A iniciativa fomenta o consumo racional de 
recursos naturais, o descarte adequado de resíduos hospitalares e a capacitação de times de colabo-
radores para o exercício da responsabilidade socioambiental. 
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Hp celebra mais de quatro décadas 
de serviços de Nefrologia  

Com mais de quatro décadas de Serviços de Nefrologia, o Hospital Português celebrou a conquista 
deste marco histórico, para o segmento médico-hospitalar baiano e para a comunidade da região, 
com uma programação especial, no dia 20 de novembro de 2018. Participaram do evento come-
morativo diretores, lideranças médicas e colaboradores, incluindo alguns dos profissionais que aju-
daram a escrever a história da Nefrologia na Instituição. Presidente do Hospital, Antonio Higino Tei-
xeira Saraiva destacou o papel essencial da Instituição no atendimento especializado de pacientes 
com doenças renais: o HP fez e continua fazendo contribuições fundamentais para a evolução da 
Nefrologia, na Bahia. Foi pioneiro, dentre os hospitais privados baianos, na realização de hemodiáli-
se crônica (em 1978), um dos primeiros do Nordeste, na realização do transplante renal (em 1980); e 
criação do Programa de Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD), em 1989. 

Na parte científica do encontro foram mostrados os principais avanços da Nefrologia (Hemodiálise), 
nas últimas quatro décadas, do Transplante Renal e do tratamento da Insuficiência Renal Aguda. 
Atual líder do Serviço, Dra. Maria Fernanda Coelho Alves destacou que diversos especialistas de 
renome contribuíram significativamente para implantar, consolidar e desenvolver a Nefrologia e 
Hemodiálise do HP. “Hoje, muitos pacientes se beneficiam desta evolução e crescimento do Servi-
ço, através da moderna infraestrutura, com equipe multiprofissional qualificada, equipamentos de 
ponta, metodologias inovadoras e medicamentos mais eficazes”.   

No Programa de Transplante Renal, tamanho êxito se evidencia nos pacientes com enxerto renal 
funcionando, há mais de 20 anos, e naqueles que já ultrapassam os 30 anos de cirurgia (a maioria 
através do Sistema Único de Saúde – SUS). A excelência dos resultados faz do HP um dos principais 
centros transplantadores do País, na avaliação da ex-líder da Nefrologia, Dra. Margarida Dutra, e dos 
coordenadores clínico e cirúrgico do transplante renal, Dr. Rogério Passos e Dr. Maurício Fucs, res-
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pectivamente. Após a cirurgia, os pacientes continuam sendo acompanhados no ambulatório de 
transplante, que realiza, também, a avaliação pré-cirúrgica. No encontro comemorativo, alguns pa-
cientes transplantados relataram a experiência de espera e recebimento de um novo rim, além dos 
diferenciais de acolhimento humano e individualizado do Serviço, emocionando os participantes.  

 Outro ponto alto do encontro foi o reconhecimento do trabalho primoroso e dedicado dos profis-
sionais que contribuíram, direta ou indiretamente, para a evolução da Nefrologia e Hemodiálise do 
HP. As homenagens foram simbolizadas pela entrega de troféus a 18 destes profissionais. Também 
receberam a homenagem especial dos nefrologistas do Serviço, através de placas de agradeci-
mento, o presidente da Instituição, Antonio Higino (representando as diferentes composições da 
Diretoria ao longo dos anos), o assessor técnico da Diretoria, Dr. Paulo Magalhaes Bittencourt, e o 
nefrologista e primeiro coordenador da Hemodiálise, Dr. Ernane Gusmão. A programação foi encer-
rada de forma lúdica, com uma apresentação musical do cordelista e repentista Bule-Bule – trans-
plantado renal no HP. 

Novembro azul
Saúde masculina é tema de encontro de especialistas do HP com a 
comunidade

Um bate-papo sobre saúde masculina, com a participação do médico urologista, líder do Centro de 
Urologia HP, Dr. Maurício Fucs, e do oncologista clínico, do Centro de Oncologia HP/NOB, Dr. André 
Bacellar, integrou a programação do Hospital Português no Novembro Azul. A iniciativa, aberta ao 
público, aconteceu em 26 de novembro de 2018, no auditório do Centro Médico HP, tendo o obje-
tivo de propagar as formas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de próstata. 
Na oportunidade do encontro com especialistas da área, o público pode esclarecer mitos e verda-
des acerca da doença, bem como, as novidades relacionadas ao tratamento.

A cada ano, milhares de homens desenvolvem câncer de próstata, segundo tipo mais comum entre 
os brasileiros (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma), de acordo com o Instituto Nacional 
do Câncer – INCA; em 2018 e 2019, a estimativa é de 68,2 mil novos casos no País. 

Qualificação profissional 
pró-sustentabilidade 

Para gerar novos conhecimentos relacionados à sustentabilidade em saúde e motivar o descarte 
adequado de resíduo hospitalar, o Hospital Português investe na qualificação contínua de equi-
pes assistenciais e administrativas. No último biênio, o treinamento “Segregação em Foco” qualificou 
mais de 700 colaboradores – médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, técnicos de en-

Treinamentos focados na segregação de resíduo hospitalar 
envolvem diferentes áreas do HP 
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fermagem, auxiliares de higienização, psicólogos, dentre outros. Como consequência, os números 
alcançados pelo Hospital, com a segregação e descarte de resíduos, mostram o êxito expressivo do 
investimento em educação pró-sustentabilidade. 

Este case de sucesso do HP foi compartilhado com organizações do mercado, no Manual de Melho-
res Práticas Contra o Desperdício (disponível nas versões impressa e online), lançado no 6º Congres-
so Nacional de Hospitais Privados – CONAHP 2018, que aconteceu em novembro, em São Paulo. 
Aprovado em duas categorias do CONAHP, o trabalho também foi apresentado aos participantes 
do evento, em formato de poster. A publicação condensa parte da experiência do HP, relacionada 
à prevenção e resolução de problemas associados ao descarte de resíduos de saúde, riscos de aci-
dente de trabalho e implantação de ações voltadas à segregação mais eficiente. 

De acordo com a analista de Meio Ambiente Pleno da Instituição, Deneizuela Vigas,  a capacita-
ção profissional integra teoria e prática, sendo dividida em três etapas: expositiva (com orientações 
sobre características físicas, químicas e biológicas dos resíduos, além dos riscos); prática (quando 
os profissionais aprendem a classificar os tipos de resíduos e realizar o descarte nas lixeiras corres-
pondentes) e debriefing (para feedback, esclarecimentos e correções). Diversas áreas assistenciais 
e administrativas do HP já participaram do treinamento – Suprimentos, UTI Geral, Laboratório de 
Análise Clínicas, Emergência Geral, UGH, Almoxarifado, dentre outras. A capacitação oportuniza o 
aprendizado do descarte correto às unidades de saúde geradoras de resíduos, conforme legislações 
vigentes. Mais conscientes, as equipes aderem a este processo e minimizam o volume de resíduos 
descartados.

Para a enfermeira-chefe da Unidade de Terapia Semi-intensiva, Ana Solange Silva, a qualificação 
dos profissionais da área gerou engajamento, especialmente, das equipes com atuação direta na 
assistência ao paciente. Após o treinamento, as equipes compreenderam a importância de segre-
gar o lixo hospitalar adequadamente na rotina assistencial, reconhecendo esta medida como meio 
relevante de promoção da sustentabilidade e segurança no ambiente hospitalar.  Enfermeira-chefe 
da Unidade de Gastroenterologia e Hepatologia (UGH), Maria Auxiliadora Evangelista destacou que 
a capacitação fez os profissionais da assistência se sentirem parte do processo de geração da sus-
tentabilidade hospitalar. As equipes assistenciais têm participado ativamente desta meta, apresen-
tando grande adesão ao plano de gerenciamento de resíduos. Por se perceberem como fontes 
geradoras, têm ajudado a segregar os materiais descartados, da forma correta, para possibilitar a 
coleta e tratamento diferenciado.

Diretor financeiro do HP, Daniel Silva Vitor Bento ressaltou a atuação socialmente responsável como 
um exercício inevitável para organizações que buscam destacar-se, no mercado, pela credibilidade 
e excelência. Para ele, na condição de centro de referência em saúde, o HP sempre esteve atento à 
atuação sustentável e, a cada ano, amplia o leque de ações focadas nesta meta. O treinamento “Se-
gregação em Foco” é uma das iniciativas institucionais bem-sucedidas. O HP desenvolve, ainda, uma 
série de ações voltadas à sustentabilidade, integradas ao Projeto HP+ Sustentável: Semana HP de 
Sustentabilidade; gestão hídrica, realizada pela Central de Inteligência e Monitoramento de Água 
(pioneira no Norte e Nordeste); Ecoponto de Coleta Voluntária de Óleo Vegetal Saturado, Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, dentre outras.  
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Hp adota rede social corporativa 
Workplace

Sempre investindo em novas tecnologias, para alcançar melhor desempenho, o Hospital Português 
incorporou um dos mais modernos meios de comunicação empresarial, em 2018: a rede social 
corporativa Workplace. Desenvolvida pelo Facebook, para conectar profissionais de diferentes áreas, 
funções e hierarquias através do telefone celular, a plataforma mobile passou a mudar a forma de 
trabalhar em grupo na Instituição. Assessora de Marketing e Comunicação do Hospital, Flávia Cos-
ta Pinto observou que as redes sociais são uma maneira muito atual e eficiente de se comunicar 
e trazê-las para o ambiente corporativo, como mais um recurso de endomarketing, melhorou o 
engajamento em grupo, a produtividade, a agilidade e uniformidade na comunicação interna, eli-
minando ruídos. A Assessoria de Marketing e Comunicação compôs o time de projeto do Hospital, 
ao lado da TI e do Recursos Humanos, na implantação da rede social corporativa.

As vantagens de uso do Workplace foram apresentadas a todos os colaboradores do Hospital, no 
dia 7 de novembro último – marco do lançamento desta nova forma de se comunicar na Institui-
ção. Antes disso, o time de projeto treinou grupos assistenciais e administrativos, para atuar, estra-
tegicamente, como influenciadores dos colegas. As capacitações buscaram disseminar as princi-
pais vantagens e funcionalidades da plataforma digital, tais como: a possibilidade de participar de 
grupos de trabalho e grupos de discussão por temas de interesse; compartilhar conteúdos (fotos, 
documentos em texto, áudio e vídeo); realizar transmissões de vídeo ao vivo (Live); fazer traduções 

Plataforma criada pelo Facebook facilita fluxos da 
comunicação interna
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Hospital Português apresenta novo equipamento para o setor 
de Gastroenterologia 

automáticas de texto em idioma es-
trangeiro; fazer ligações de voz e ví-
deo, entre outras formas de facilitar a 
rotina de trabalho. 

Para o gerente de Recursos Huma-
nos, Kleydson Oliveira, a plataforma 
colaborativa intensificou o espírito de 
equipe, dando suporte relevante no 
dia-a-dia assistencial e administrativo. 
Por ser uma ferramenta inclusiva, o 
Workplace deu voz a todos os colabo-
radores e livre acesso a uma série de 
recursos on-line. Mesmo profissionais, 
sem e-mail institucional ou acesso ao computador, puderam interagir na rede social corporativa, 
pelo celular, e se informar sobre os acontecimentos do HP. O trabalho em grupo ganhou muito com 
essa tecnologia, conforme o gestor. O investimento também aproximou e integrou profissionais 
das diferentes áreas, facilitando os fluxos de informação interna, na avaliação da assessora de Marke-
ting e Comunicação. Para ela, a comunicação possui papel fundamental em toda a organização; na 
área da saúde, principalmente. Por isso, contar com o Workplace ajudou a otimizar a comunicação 
interna e apoiar o desempenho em equipe. 

Novo equipamento de endoscopia

A endoscopia digestiva é uma técnica que se aprimora ano após ano. Desde sua criação por mé-
dicos japoneses, em 1962, quando os profissionais nipônicos criaram a gastrocâmara, primeiro 
aparelho que permitiu o registro fotográfico das paredes internas do estômago, os aparelhos de 
endoscopia evoluíram consideravelmente, permitindo o diagnóstico prévio e seguro de males que 
podem acometer o sistema digestivo do paciente. 

Com o passar das décadas, o método foi se aprimorando e, hoje, no Brasil e no resto do mundo, 
exames de endoscopia digestiva são realizados de forma rotineira, sendo que, a cada ano, novos 
estudos buscam ofertar mais conforto ao paciente e ampliar a precisão na realização dos exames. 

No Hospital Português, o setor de Gastroenterologia agrega estrutura moderna e equipe experien-
te, para a realização destes exames e, desde novembro último, passou a contar, também, com um 
novo equipamento para realização desse exame, imprescindível ao diagnóstico exato de doenças 
oriundas do esôfago e estômago.  Com a nova inclusão, a Unidade ampliou a precisão nos exames 
de imagem e a agilidade no tratamento dos pacientes. 

De acordo com Dr. Daniel Cavalcante, médico gastroenterologista da Instituição, e um dos respon-
sáveis pelos exames de Endoscopia, o novo equipamento trouxe maior precisão aos diagnósticos, 
como na análise de lesões da parede do esôfago, estômago, duodeno e do reto. Além disso, o 
equipamento de Ultrassonografia endoscópica ou ecoendoscopia auxilia na investigação da litíase 
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biliar, especialmente pesquisando microcálculos, de acordo com o médico. 

Abrangendo benefícios para a Gastroenterologia, o aparelho contribuiu, também, para avaliações 
mais precisas na área da Oncologia do HP, pois trouxe maior precisão na análise da extensão de 
tumores. O estadiamento de tumores, nos órgãos citados, bem como para o câncer do pâncreas, 
passou a ser possível. Nestas situações, inclusive, o equipamento permitiu a obtenção de amostras, 
por punção aspirativa ecoguiada do órgão, para definir o tipo de tratamento a ser realizado, de 
acordo com Dr. Daniel. 

Por ser um método pouco invasivo e seguro, o uso do novo equipamento tem permitido diagnós-
ticos precisos, principalmente em pacientes já investigados por outros exames e procedimentos.

PARA FAZER O EXAME 

• Necessário jejum de 8 horas para sedação (recomendação anestésica);

• Pacientes que serão submetidos a exame, com punção, deverão suspender medicação anticoagu-
lante, conforme orientação do médico assistente;

• No caso de punção de lesão cística do pâncreas, é indicada profilaxia de infecção, com uso de 
antibiótico, durante o procedimento;

• O procedimento diagnóstico dura cerca de 30 minutos. Quando há necessidade da punção, sua 
duração pode chegar a uma hora, em alguns casos.

cirurgia e traumatologia
Bucomaxilofacial
Apesar do nome complexo e às vezes até desconhecido, a Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 
(CTBMF) é uma especialidade bastante requisitada e necessária para a comunidade. Diversas interven-
ções cirúrgicas, conduzidas por um especialista (cirurgião bucomaxilofacial), são determinantes para o 
tratamento de algumas alterações fisiológicas da face, que podem prejudicar a qualidade de vida de 
pacientes de todas as idades. 

Assim, o trabalho realizado pelo cirurgião bucomaxilofacial, dentro da equipe de Cirurgia e Traumatolo-
gia Buco-Maxilo-Facial do Hospital Português, é de extrema importância para o tratamento das fraturas 
e lesões faciais, drenagem de infecções severas e correção de deformidades faciais. No HP, a equipe de 
CTBMF está presente em 100% dos casos emergenciais que envolvam a face. O grupo também realiza 
atendimentos clínicos, com hora marcada, no consultório de Ortopedia e Traumatologia do Centro 
Médico HP, sala 401. 

Os cirurgiões bucomaxilofaciais são responsáveis, ainda, pela atuação nos mais variados casos de re-
construção orofacial, atendendo vítimas com sequelas de traumas e acidentes. Do mesmo modo, res-
pondem pela realização de enxertos para a recuperação das estruturas ósseas da face, colocação de 
implantes dentários e próteses.

Dentre os procedimentos da área, mais conhecidos, está a cirurgia ortognática, que é capaz de corrigir 
a posição da maxila e da mandíbula, quando existe excesso ou falta de crescimento. Esta modalidade 
cirúrgica tem efeito funcional, porém o resultado estético é que mais chama a atenção.  Ainda trata, 
definitivamente, as deformidades nas arcadas dentárias, mordidas cruzadas, além de melhorar a apneia 
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obstrutiva do sono. Nos casos de cirurgia para correção de disfunção da ATM (articulação temporoman-
dibular), o procedimento ajuda a recuperar as funções da mastigação e fonação, plenamente, diminuin-
do travamentos da mandíbula, estalos, dores de ouvido e cabeça, e até enxaquecas causadas por essa 
disfunção.

A cirurgia bucomaxilofacial praticamente não deixa marcas e cicatrizes, pois a maior parte das incisões 
é feita pela parte interna da boca. O procedimento pode ser realizado em ambiente hospitalar, sob 
efeito de anestesia geral, tendo como maior objetivo a melhoria de funções importantes para a vida 
dos pacientes, tais como: mastigação, respiração e fala. Este tipo de cirurgia também pode promover 
mudanças extremamente positivas do ponto de vista estético, devolvendo a simetria facial e a autoes-
tima para as pessoas.
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No mês de combate à doença renal, 
Hp enfoca ações preventivas

O Dia Mundial do Rim, celebrado em março, motivou uma série de ações no Hospital Português, 
focadas na prevenção da doença renal crônica. A Instituição promoveu a 1ª Reunião Clínica sobre 
Transplante Renal, para os profissionais da saúde (médicos, residentes, dentre outros), com participa-
ção da vice-presidente da ABTO, Tainá Veras de Freitas, e especialistas do HP. O período foi marcado, 
também, por veiculação de campanha socioeducativa nas redes sociais do HP (com conteúdo au-
diovisual sobre transplante de rim e saúde renal) e entrevistas de especialistas do Serviço de Nefro-
logia, para emissoras de rádio e TV, com foco preventivo.

Hp inova terapia para arritmias 
cardíacas no Nordeste 

As alterações na frequência e no ritmo cardíaco, as chamadas arritmias cardíacas, abrangem as do-
enças do coração mais presentes na comunidade: atingem mais de 20 milhões de brasileiros e ge-
ram mais de 300 mil mortes súbitas, por ano, conforme dados da Sociedade Brasileira de Arritmias 
Cardíacas (SOBRAC). Há décadas, essa disfunção é objeto de estudos focados em aperfeiçoar as 
terapias disponíveis, como o implante de marca-passo. Uma evolução nessa área é a Estimulação 
Cardíaca Hissiana. Já empregada em outras regiões brasileiras, a técnica inovadora foi realizada, pela 
primeira vez, no Nordeste, no Hospital Português, gerando melhores perspectivas para os portado-
res de arritmias cardíacas desta região do País. “O HP segue acumulando experiência nesse tipo de 
intervenção cardiológica, já tendo realizado três implantes de marca-passo Hissiano, com sucesso, 
desde o procedimento pioneiro, em fevereiro último”, ressaltou o especialista em estimulação cardí-
aca artificial e integrante da equipe, pioneira na técnica, do Serviço de Arritmia do HP, Dr. Alexsandro 
Alves Fagundes.  

O método moderno inova a Cardiologia baiana e da região Nordeste, estando indicado para tratar 
as arritmias cardíacas severas, associadas à redução da frequência dos batimentos do coração (bra-
dicardia). O primeiro procedimento da Região, realizado no HP, contemplou um paciente idoso, de 
76 anos de idade, com quadro clínico de insuficiência cardíaca, bradicardia importante e necessida-
de de implante de marca-passo definitivo, de acordo com o cardiologista. “Para diminuir o risco de 
piora do paciente, optamos por empregar a técnica inovadora no implante de marca-passo, como 
um recurso alternativo à estimulação convencional”, informa Dr. Alexsandro. No novo método, a 
correção do ritmo cardíaco, com implante de eletrodo artificial no paciente, vem demonstrando 
superioridade, conforme afirma o cardiologista, e mais, “os benefícios estão associados a uma es-
timulação mais fisiológica da função cardíaca, permitindo que o paciente mantenha um ritmo de 
batimentos do coração praticamente igual ao natural”. 

Hospital acumula experiência em procedimentos bem-sucedidos com 
técnica pioneira, na Região
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implante de marca-passo Hissiano X Método 
convencional
No método convencional de estimulação artificial com marca-passo definitivo, a frequência car-
díaca é corrigida com o implante de eletrodo, no ventrículo direito do coração. Essa técnica per-
mite normalizar a frequência do batimento cardíaco e sanar as arritmias, contudo, podendo haver 
comprometimento futuro dos resultados, em alguns casos, de acordo com o cardiologista. “Isso 
acontece porque a sequência natural de estimulação do coração (lado esquerdo) é invertida, e os 
batimentos passam a ser deflagrados por um mecanismo artificial, no lado direito”, explica. A ne-
cessidade de aprimorar os resultados, para o paciente, fez surgir, há alguns anos, uma nova técnica 
de estimulação cardíaca (marca-passo Hissiano), na qual o eletrodo deixa de ser introduzido na 
parede do ventrículo direito, sendo implantado no sistema de condução natural: o Feixe de His. 
Para Dr. Alexsandro, a vantagem dessa forma de estimulação é que o batimento cardíaco fica mais 
fisiológico, praticamente igual ao ritmo normal, conforme observado nos exames morfológicos de 
eletrocardiograma.

Dados preliminares sugerem que essa forma moderna de estimulação cardíaca deve gerar resulta-
dos mais favoráveis para o paciente, nos parâmetros de função ventricular, em todas as situações de 
frequência cardíaca reduzida (bradicardia), em que haja necessidade de estimulação do ventrículo, 
de acordo com o cardiologista. Diante dos resultados já obtidos, o HP se prepara para realizar os 
próximos procedimentos com uso da técnica cardiológica inovadora. Na avaliação de Dr. Alexsan-
dro, o maior volume de intervenções desse tipo contribui para ampliar a experiência e habilidade 
técnica das equipes multidisciplinares envolvidas, e mais: este avanço, na Cardiologia da nossa Re-
gião, impacta, significativamente, na oferta de um tratamento mais efetivo para os portadores de 
arritmias, dando, ao paciente com bradicardia, a possibilidade de manter um ritmo cardíaco muito 
próximo do natural, com melhora importante da qualidade de vida.  

diagnóstico e tratamentos das arritmias cardíacas 
A frequência e o ritmo do coração variam, ao longo do dia, conforme a necessidade de oxigênio do 
organismo, já que a função cardíaca é bombear, o sangue oxigenado, pelos pulmões, para todas as 
células do corpo. Dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) mostram que as ar-
ritmias surgem quando há uma disfunção na formação ou condução do impulso elétrico do coração, 
ocasionando modificações no ritmo cardíaco, com batimento acelerado (taquicardia), mais lento 
(bradicardia) ou sem um padrão constante (irregular). O cardiologista orienta, ainda: nem sempre 
as arritmias geram sintomas. Alguns pacientes relatam sensação de cansaço contínuo, mesmo sem 
realizar atividade intensa; palpitação, tontura ou desmaio. Diante desses sinais é necessário buscar 
atendimento médico imediato. O ideal, contudo, é manter um acompanhamento cardiológico peri-
ódico para o diagnóstico precoce e tratamento efetivo das arritmias e demais afecções do coração. 

As arritmias devem ser diagnosticadas no check-up cardiológico preventivo, através de exames como 
Eletrocardiograma, Monitoramento Holter e Ecocardiograma. O médico também pode requerer ava-
liações complementares, para diagnosticar a presença de alterações na frequência e no ritmo cardía-
co. O tratamento conta com diferentes recursos eficazes, conforme a necessidade apresentada pelo 
paciente. O implante de marca-passo é uma das alternativas invasivas disponíveis para casos especí-
ficos, em que o paciente necessita de suporte para realizar suas atividades habituais. O rol terapêuti-
co abrange, ainda, o uso de medicamentos, que pode estar associado a procedimentos intervencio-
nistas, como ablação por cateter ou por implante de Dispositivos Cardíacos Eletrônicos Implantáveis 
(DCEI) – como Cadioversor Desfibrilador Implantável (CDI), Ressincronizador ou o Marca-passo. 
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Gestão hospitalar e 
responsabilidade socioambiental 

Uma série de iniciativas desenvolvidas pelo Hospital Português, como estratégia de alcance da au-
tossustentabilidade, tem se revertido em resultados positivos para a Instituição e para a comunidade, 
em geral. O consumo racional de recursos naturais, como a água, e a consequente eliminação de des-
perdícios, são exemplos de êxitos atrelados às ações do Projeto HP + Sustentável, iniciado em 2015. A 
cada ano, o Hospital amplia o leque de investimentos, com foco na consolidação da autossustentabili-
dade. De acordo com o diretor financeiro do HP, Daniel Silva Vitor Bento, o desenvolvimento sustentá-
vel é uma meta contínua do HP. As conquistas obtidas nessa área, nos últimos anos, têm relação direta 
com a disseminação da cultura de responsabilidade socioambiental, pela Instituição, e o consequente 
emprego de tecnologias avançadas, como, por exemplo, a Central de Inteligência e Monitoramento 
de Água (CIM) para controle e monitoramento, em tempo real, da rede de abastecimento hospitalar.

Desde que passou a intensificar a adoção de ações integradas em sustentabilidade, nos últimos cin-
co anos, a Instituição alcançou uma redução expressiva no consumo total de água. No comparativo 
entre os anos de 2015 e 2018, houve uma diminuição de 35% no consumo hídrico total, equivalente 
a 48.990 m³ (metros cúbicos) ou cerca de 19 piscinas olímpicas. Este desempenho expressivo, viabili-
zado por investimentos em gestão hídrica, pode ser melhor observado, especialmente, nas unidades 
hospitalares com maior demanda no consumo de água – os prédios do Hospital, da Maternidade 
Santamaria e do setor de Recursos Humanos. A troca completa do sistema de aquecimento hídrico 
de torneiras e chuveiros, no prédio do Hospital, por um moderno sistema híbrido sustentável, foi uma 
das ações implantadas pelo HP, nessa área, em 2019. Com esta medida, o Hospital estimou economi-
zar 30 mil litros de água no consumo diário e, ainda, eliminar parte do consumo de gás de cozinha 
(GLP), ampliando o conforto para os pacientes. 

Outras ações preventivas e preditivas ajudaram a otimizar os resultados do HP, em sustentabilidade, 
no último ano. Alguns exemplos são: o estabelecimento de indicadores para gerenciar a redução 
do gasto hídrico e ampliar o conhecimento da rotina de consumo de água; as vistorias detalhadas e 
regulação da vazão de todos os pontos de água (inclusive descargas, torneiras, registros de controle 
e caixas acopladas), para identificar e reparar, imediatamente, problemas como vazamentos, evitando 
perdas; e a análise e adequação do tratamento de água, visando diminuir o consumo e otimizar o 
processo. 

 O trabalho pró-sustentabilidade do HP tem sido intensificado, também, por sua Comissão Técnica de 
Garantia Ambiental, por meio de discussões multidisciplinares periódicas, enfocando ações educati-
vas para conscientização dos públicos interno e externo, e geração de melhorias nos projetos socio-
ambientais em andamento. A Semana HP de Sustentabilidade é um exemplo que integra atividades, 
como a exibição de filmes educativos no Cine Sustentável, oficinas de horta suspensa com embala-
gens reaproveitadas, bazar sustentável e doação de peças de vestuário e calçado para entidades de 
acolhimento à população em situação de rua. Todo o empenho do HP, por uma atuação sustentável, 
tem recebido o apoio fundamental das diferentes áreas hospitalares. A atuação conjunta tem gerado 
contribuição significativa para a preservação ambiental, como também, se refletido em números que 
ratificam a relevância de investir, continuamente, na consolidação da autossustentabilidade.

Ações sustentáveis integradas promovem redução do 
consumo hídrico, no HP
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Hp é premiado como modelo de 
instituição sustentável

Referência consolidada para o mercado da saúde, o Hospital Português volta ao pódio do Prêmio 
Benchmarking Saúde Bahia, desta vez, como modelo de Instituição Sustentável. Mantendo a tradi-
ção, o evento chega à sua nona edição elegendo os melhores do trade de saúde da Bahia. Ganha-
dor do Troféu Ouro em Sustentabilidade, o HP vai receber, ainda, outros dois troféus, nas categorias 
Hospital Filantrópico (Troféu Prata) e Ação Social (Troféu Bronze), pelo bom desempenho alcançado 
nestas respectivas áreas, em 2018. A cerimônia de premiação dos vencedores acontece no dia 6 de 
junho, às 19h, no Solar Cunha Guedes, no corredor da Vitória.

Presidente da Instituição, Antonio Higino Teixeira Saraiva ressalta que, a cada ano, o Hospital amplia 
os investimentos destinados à gestão ambiental, visando aprimorar processos e adquirir moder-
nas tecnologias. O gestor lembra, ainda, que a Instituição tem se destacado no mercado, pelo foco 
no aperfeiçoamento da assistência ao paciente associado ao desenvolvimento sustentável. “É uma 
imensa alegria para todos nós, do Hospital Português, receber o reconhecimento público do mer-
cado da saúde, nesta premiação, que é a maior do setor, em nossa Região. Os troféus nos motivam 
a seguir em frente, como também, inspiram outras organizações que buscam se tornar um modelo 
a ser seguido”, declara. 

Diretor financeiro e responsável pela área de Sustentabilidade, Daniel Silva Vitor Bento destaca que 
a conquista expressa, ainda, o êxito no engajamento dos colaboradores. “A atuação sustentável é 
uma meta compartilhada por todas as áreas hospitalares. Esse empenho conjunto é fruto de ações 
educativas, voltadas à conscientização, que, agora, se revertem em resultados efetivos para a preser-
vação ambiental e consolidação da autossustentabilidade hospitalar”, destaca. 

Ouro em Sustentabilidade, no Prêmio Benchmarking Saúde Bahia 
2019, Hospital recebe, ainda, Troféus Prata, em Filantropia, 
e Bronze, em Ação Social
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Entre as realizações recentes do Hospital, nas categorias premiadas, ganham destaque: a recertifi-
cação simultânea do alto padrão no atendimento ao cliente, pela Organização Nacional de Acre-
ditação (ONA) e Acreditação Internacional Qmentum (Filantropia); a realização de 479 mil procedi-
mentos ambulatoriais e 19 mil internações, em média complexidade, no convênio SUS, em Salvador 
e interior baiano (Ação Social); e a substituição completa do sistema de aquecimento hídrico de 
torneiras e chuveiros do Hospital, por um avançado sistema híbrido sustentável (Sustentabilidade). 

Sobre o Prêmio:

Iniciativa do Grupo Criarmed, o Prêmio Benchmarking Saúde Bahia, há nove anos, busca enaltecer o 
desempenho de organizações e personalidades que se destacam da concorrência a tal ponto de se 
tornarem uma referência, um modelo a ser seguido. Para eleger aqueles que se destacam na área da 
saúde na Bahia, o Prêmio adota como critérios de avaliação: inovação, credibilidade, novos investi-
mentos e visibilidade de mercado. 
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demonstrações Financeiras comparativas e informações 
complementares Balanços comparativos 

2017 2018

ATIVO R$ R$

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

     Caixa 54.831 28.226

     Bancos 699.585 5.240.267

Aplicações Mercado Aberto 6.593.924 10.046.146

TOTAL DISPONÍVEL 7.348.339 15.314.639

ADIANTAMENTO CONC.REALIZ. C.P.

Adiantamentos 2.387.591 2.441.438

Devedores Diversos 3.704.794 6.357.889

Faturas a Receber 99.642.892 101.832.233

(-)Provisão p/Dev.Duvidosos -8.392.607 -11.762.386

Estoque 12.969.061 11.764.746

Materiais de Terceiros em Nosso Poder 8.773.369 11.044.635

TOTAL ADIANT. CONC. REALIZ C.P. 119.085.099 121.678.555

DESPESAS ANTECIPADAS

     Seguros a Vencer 69.653 95.334

     Licença de Software 156.000 361.015

TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS 225.653 456.349

TOTAL DO CIRCULANTE 126.659.091 137.449.543

NãO CIRCULANTES REALIZ. L. P.

DEVEDORES DIVERSOS

Contas Vinculadas 10.942.704 5.748.719

TOTAL DEVEDORES DIVERSOS 10.942.704 5.748.719

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

OUTROS VALORES A RECEBER

Aplicação Financeira Merc.Aberto 0 0

Títulos de Capitalização 0 500.000

TOTAL OUTROS VALORES A RECEBER 0 500.000

OUTROS DEPÓSITOS

Depósitos  Judiciais - Diversos 14.396.858 16.634.549

TOTAL OUTROS DEPÓSITOS 14.396.858 16.634.549

(Continua...)
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TOTAL NãO CIRCULANTE REALIZ. L.P 25.339.562 22.883.268

NãO CIRCULANTE - PERMANENTE

INVESTIMENTOS

Outros Investimentos 59.238 59.250

TOTAL INVESTIMENTOS 59.238 59.250

IMOBILIZADO

     Terrenos 5.789.125 5.789.125

     Equipamentos 71.793.933 69.736.364

     Imóveis 77.983.140 77.983.140

     Móveis e Utensílios 7.731.915 7.800.103

     Veículos 289.299 289.299

     Maquinários 8.178.909 8.178.909

     Instalações 3.634.066 3.634.066

     Programas de Computador 6.838.347 6.922.444

     Imobilizações em Curso 1.142.645 1.214.552

     (-) Depreciações Acumuladas -95.488.503 -100.964.266

TOTAL IMOBILIZADO 87.892.876 80.583.736

TOTAL NãO CIRCULANTE PERMANENTE 87.952.113 80.642.985

TOTAL ATIVO 239.950.767 240.975.797
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Balanços comparativos
2017 2018

PASSIVO R$ R$

CIRCULANTE

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

Fornecedores 61.028.225 54.348.537

Folha de Pagamento 12.151.509 11.872.567

Obrigações Soc. e Tributárias 4.128.166 4.200.695

Empréstimos/Financ. Bancários 50.053.482 52.200.803

Provisões a Pagar 17.214.424 18.886.037

Contingências Trabalhistas 0 8.714

     Contas a Pagar 13.217.079 13.864.389

TOTAL EXIGÍVEL A CURTO PRAZO 157.792.885 155.381.741

TOTAL CIRCULANTE 157.792.885 155.381.741

NãO CIRCULANTES - EXIGÍVEL L. P.

CREDORES DIVERSOS

Fornecedores Estrangeiros 2.974.497 5.275.456

TOTAL DE FORNECEDORES 2.974.497 5.275.456

INSS Parcelado 0 0

TOTAL IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR 0 0

Banco - Empréstimos 30.463.729 44.529.688

TOTAL EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 30.463.729 44.529.688

CONTAS A PAGAR

Contigências Trabalhistas e Cível 3.041.725 2.939.210

TOTAL CONTIGÊNCIAS A PAGAR 3.041.725 2.939.210

TOTAL CREDORES DIVERSOS 36.479.952 52.744.354

RESULTADO EXERCÍCIOS FUTUROS

RECEITAS ANTECIPADAS

Aluguéis Recebidos Antecipados 0 1.020.000

TOTAL RECEITAS ANTECIPADAS 0 1.020.000

PATRIMÔNIO SOCIAL

TÍTULOS

Títulos Patrimoniais 7.562.146 7.562.146

TOTAL TÍTULOS 7.562.146 7.562.146

RESERVAS
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Outras Reservas 32.698.761 30.428.699

Reserva de Reavaliação 11.334.060 11.334.060

Realização Reserva de Reavaliação -3.646.975 -3.811.582

TOTAL RESERVAS 40.385.846 37.951.177

RESULTADOS LÍQUIDOS

Resultados Acumulados -2.270.062 -13.683.621

TOTAL RESULTADOS LÍQUIDOS -2.270.062 -13.683.621

TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL 45.677.930 31.829.702

TOTAL PASSIVO 239.950.767 240.975.797

demonstração comparativa de Receitas e despesas
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EX 2017 2018

RESULTADO OPERACIONAL R$ R$

RECEITAS

RECEITAS HOSPITALARES 411.899.439 431.221.303

OUTRAS RECEITAS 22.426.773 10.845.842

TOTAL RECEITAS DE SERVIçOS 434.326.212 442.067.145

DEDUçÕES DE RECEITAS

Deduções de Receitas Hospitalares -29.959 -1.212

TOTAL DE DEDUçÕES DE RECEITAS -29.959 -1.212

RECEITA LÍQUIDA 434.296.253 442.065.933

RECEITAS FINANCEIRAS 4.702.731 4.372.137

GANHOS DE CAPITAL - VENDA DE ATIVOS 
IMOBILIZADOS

36.200 15.000

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 13.871.077 1.531.981

TOTAL DE RECEITAS GERADAS DO PERÍODO 452.906.261 447.985.051

CUSTOS

PESSOAL -136.428.360 -140.082.986

PRODUTIVIDADE MÉDICA - FOLHA -17.813.685 -15.909.496

MERCADORIA -99.497.832 -99.656.282

SERVIçOS DE TERCEIROS -61.186.626 -60.619.154

BENEFICÊNCIA PRESTADA -2.743.593 -3.272.896

DEPRECIAçãO E AMORTIZAçãO -3.781.029 -3.770.835

TOTAL DE CUSTOS -321.451.125 -323.311.649
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DESPESAS 

PESSOAL -54.420.985 -57.966.600

MERCADORIA -24.618.907 -21.474.010

SERVIçOS DE TERCEIROS -10.639.796 -9.446.459

ADMINISTRATIVAS -12.871.895 -13.107.676

DEPRECIAçãO E AMORTIZAçãO -5.810.969 -6.116.351

BENEFICÊNCIA PRESTADA -418.758 -339.031

BENEFÍCIO FISCAL - INSS -55.562.117 -61.926.562

REVERSãO BENEFÍCIO FISCAL - INSS 55.562.117 61.926.562

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -605.491 -434.730

TOTAL DAS DESPESAS -109.386.801 -108.884.857

Despesas Financeiras

DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS -3.536.773 -3.725.833

DESPESAS FINANCEIRAS S/ EMPRÉSTIMOS E 
FINANCIAMENTOS

-12.941.542 -15.592.105

TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS -16.478.315 -19.317.938

PROVISãO P/ CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA -8.024.690 -10.318.834

TOTAL DEMONSTR. RESULT.EXERCÍCIO -2.434.670 -13.848.227
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parecer da comissão Fiscal
exercício 2017

Os abaixo assinados, membros da Comissão Fiscal da Real Sociedade Portuguesa de Bene-
ficência Dezesseis de Setembro, reunidos na sala da Diretoria, e com a presença da Diretora 
Financeira, Sra. Regina Gomes e da Contadora, Sra. Ivanete Gomes, analisaram as contas do 
4º trimestre do ano de 2017, inclusive, o parecer da Performance Auditoria e Consultoria, 
de acordo com o artigo 73, do Estatuto Social da Entidade, concluíram pela aprovação das 
mesmas, para posterior análise e aprovação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

Salvador, 26 de Março de 2018

Maria Áurea Lemos Rodrigues 

Joelson Lima Silva                          

João Manuel da Silva   

Jorge Manuel Pinheiro Canavarro Rodrigues

André Gondim de Matos Couto
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Relatório dos auditores
independentes sobre as 
demonstrações contábeis
Aos Conselheiros e Diretores da
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DEZESSEIS DE SETEMBRO – 
HOSPITAL PORTUGUÊS

opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFI-
CÊNCIA DEZESSEIS DE SETEMBRO – HOSPITAL PORTUGUÊS (“Entidade”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações 
do superávit (déficit), das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da REAL SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DEZESSEIS DE SETEMBRO – HOSPITAL PORTUGUÊS em 31 
de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éti-
cos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
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o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de conti-
nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até à data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Salvador, 13 de março de 2018.

Performance
Auditoria e Consultoria Empresarial S/S

CRC-2BA –00710/O

JOSÉ RENATO ANDRADE MENDONçA
DIRETOR RESPONSÁVEL

CONTADOR – CRC-1BA 9.749/O

ANTOMAR DE OLIVEIRA RIOS 
CONTADOR – CRC-1BA 017717/O-5
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parecer da comissão Fiscal
exercício 2018

Os abaixo assinados, membros da Comissão Fiscal da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 
Dezesseis de Setembro, reunidos na sala de sua Diretoria, e com a presença da Diretora Financeira, 
Sra. Regina Maria Pereira Gomes, da Contadora, Sra. Ivanete Mendes da Silva Gomes, analisaram as 
contas do 4º trimestre do ano de 2018, inclusive, o parecer da BDO RCS Auditores Independentes 
SS, de acordo com o artigo 73, do Estatuto Social da Entidade, concluíram pela aprovação das mes-
mas, para posterior analise e aprovação do Conselho Deliberativo da Sociedade.

Salvador, 20 de março 2019

Joelson Lima Silva

Jorge Manuel Pinheiro Canavarro Rodrigues

André Gondim de Matos Couto
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Relatório dos auditores
independentes sobre as 
demonstrações contábeis
Aos Conselheiros e Diretores da

REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DEZESSEIS DE SETEMBRO – 

HOSPITAL PORTUGUÊS

opinião sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 
Dezesseis de Setembro – Hospital Português (“Entidade”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais polí-
ticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Real Socie-
dade Portuguesa de Beneficência Dezesseis de Setembro – Hospital Português em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
Entidades sem Finalidades de Lucros.

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éti-
cos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles in-
ternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a Administração pretenda liquidar 
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a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, toma-
das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que 
existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou con-
dições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Salvador, 22 de fevereiro de 2019.

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS 
CRC 2 SP 013846/O-1 – S – BA

ANTOMAR DE OLIVEIRA RIOS 
CONTADOR – CRC-1BA 017717/O-5 
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volume de Faturamento dos seis maiores convênios com 
saldo de Glosas e sua vinculação (Garantia) pelo 
endividamento Bancário | 2017 - 2018

CONVÊNIOS

2017 2018

VOLUME 
FATURADO SALDO GLOSAS % GLO-

SADO

VINCULA-
çãO DOS 
RECEBÍ-

VEIS

VOLUME 
FATURADO SALDO GLOSAS

% 
GLO-
SADO

VINCULAçãO 
DOS RECEBÍ-

VEIS

1- PLANSERV 156.901.953,21 1.580.665,75 1,01 DAYCOVAL 159.874.847,80 398.968,65 0,25 DAYCOVAL

2- BRADESCO 48.960.402,46 1.116.817,85 2,28 BRADESCO 59.467.997,79 1.795.866,30 3,02 BRADESCO

3- PETROBRÁS 39.321.099,93 816.831,85 2,08 SANTAN-
DER 29.849.109,72 540.097,49 1,81 SANTANDER

4- CNU 31.918.224,81 183.175,14 0,57 BANRISUL 35.912.515,44 215.271,33 0,60 BANRISUL

5- CASSI 27.466.564,31 1.225.095,29 4,46 BANCO DO 
BRASIL 29.739.029,62 2.272.761,74 7,64 BANCO DO 

BRASIL

6- UNIMED 
NORTE /NORD 14.959.447,90 2.213.149,18 14,79 SANTAN-

DER / ARBI

6- Amil Saúde 19.107.208,59 1.123.787,39 5,88 SANTANDER

7- OUTROS 51.341.149,20 1.126.755,46 2,19 58.788.129,53 1.330.712,29 2,26 

Sub Total 370.868.841,82 8.262.490,52 2,23 392.738.838,49 7.677.465,19 1,95 

Observações:        
 No ano de 2018 o convênio Amil Saúde passou a ser o 6º de maior faturamento, Unimed NNE somado junto a “Outros”.  
     

O endividamento bancário, até o mês de Dezembro de 2018, ficou representado da seguinte forma:

CURTO PRAZO LONGO PRAZO

BANCOS VENCIMENTO VALOR VALOR ToTal

Santander - Conta Garantida Crédito Rotativo  4.000.000  4.000.000 

Total Conta Garantida *  4.000.000  -    4.000.000 

Bco. Santander / BNDES (6004367001) 15/11/20  3.113.173  2.650.602  5.763.775 

Bco. Santander (33332430009000) 04/02/21  4.272.478  6.176.017  10.448.495 

Bco. Santander (333324300000011380) 08/01/20  3.044.919  265.790  3.310.709 

Bradesco - C. Giro (237/02864/2808) 28/08/20  873.348  627.973  1.501.321 

Bco. Bradesco Europa 13/09/21  1.130.150  4.682.050  5.812.200 

Bco. Bradesco Europa 12/12/19  9.687.000  -    9.687.000 

CEF - C. de Giro (610.006-83) 14/05/20  1.893.548  1.219.789  3.113.337 

CEF - C. de Giro (610.005-00) 14/05/20  721.192  479.376  1.200.568 

CEF - C. de Giro (610.0011-40) 03/09/20  598.961  650.493  1.249.454 

CEF - C. de Giro (610.0027-08) 10/11/22  2.211.346  4.645.614  6.856.960 
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CEF - C. de Giro (610.0033-56) 10/02/25  592.311  2.210.759  2.803.070 

CEF - C. de Giro (610.0032-75) 10/02/25  385.577  1.439.139  1.824.716 

Banrisul (1715262) 25/08/20  1.756.610  1.166.667  2.923.277 

Banrisul (477783) 29/11/19  1.520.491  -    1.520.491 

Bco do Brasil (342.902.698) 24/12/22  2.865.561  17.142.857  20.008.418 

Daycoval (83461-2) 29/11/19  4.640.873  -    4.640.873 

BSPAR 21/02/20  2.511.359  416.667  2.928.026 

BNB 28/12/19  2.857.145  -    2.857.145 

Safra (53935410) 07/10/19  989.500  -    989.500 

Safra (5396203) 30/07/19  342.468  -    342.468 

Safra (5396190) 30/07/19  342.468  -    342.468 

Safra contra (5394472) 01/07/19  425.804  -    425.804 

Safra (5395258) 30/10/19  465.758  -    465.758 

Safra (5395347) 30/10/19  465.758  -    465.758 

TOTAL DOS EMPRÉSTIMOS  47.707.798  43.773.793  91.481.591 

Bco. Bradesco - Finame (45034894 - A e B) 15/10/20  276.527  486.222  762.749 

Total de Financiamentos  493.005  755.896  1.248.901 

TOTAL GERAL  52.200.803  44.529.689  96.730.492 

poSIção doS quaTro úlTIMoS 
TrIMeSTreS

conTa 
GaranTIda cp lp ToTal

3º trimestre de 2018 (julho a setembro) 16.864.059,90 36.760.145,00 41.791.394,00 95.415.598,90

2º trimestre de 2018 (abril a junho) 7.668.680,46 39.352.351,00 33.609.060,00 80.630.091,46

1º trimestre de 2018 (janeiro a março) 5.204.928,00 39.495.802,00 39.851.825,00 84.552.555,00

4º trimestre de 2017 (outubro a dezembro) 12.851.328,00 37.202.154,00 30.463.729,00 80.517.211,00
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(Continua...)

RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2017 A 2018
CÓDI-

GO DESCRIçãO LOCALIZAçãO AQUISIçãO  VL 
ORIGINAL

DEPRE.
ACUM. 

 VL RESIDUAL

136730
No-Break Engetron 
Double Way Trifásico 
30KVA DWTT30

Superintendencia 
Administrativa 23/01/2018 86.533,34 16.283,13 70.250,21

137030
Switch ERS5900GTS L3 de 
48 portas 10/100/1000 + 
4 portas SFP+

Tomografia 25/07/2018 31.887,45 2.777,31 29.110,14

137137
Central Ar Medicinal 
Modelo: FULL AIR-5l 
STANDART

Miguel Calmon 21/09/2018 35.078,50 974,40 34.104,10

135888 Gerador Eletrocirurgico 
220 Volts Force FX Centro Cirurgico 10/04/2017 35.540,69 6.120,85 29.419,84

136005 Monitor Multiparametri-
co Drager M UTI Neonatal 30/05/2017 37.310,00 5.917,84 31.392,16

136006 Monitor Multiparametri-
co Drager M UTI Neonatal 30/05/2017 37.310,00 5.917,84 31.392,16

136007 Monitor Multiparametri-
co Drager M UTI Neonatal 30/05/2017 37.310,00 5.917,84 31.392,16

136008 Mkappa + Spo2 Masimo 
+ Suporte de Parede UTI Neonatal 30/05/2017 37.310,00 5.917,84 31.392,16

136045 Sistema de Anestesia 
Fabius Tiro Ref.: OPC5187 Centro Cirurgico 08/06/2017 57.885,00 9.036,58 48.848,42

136085
Transdutor Transesofági-
co TEE/8-3MHz M-Turbo 
para Edge

Centro Cirurgico 28/06/2017 98.000,00 14.754,50 83.245,50

136104 Tubo de Raio X Performix 
Ultra Medicina Nuclear 01/06/2017 195.272,88 30.863,89 164.408,99

136440 Aparelho Ressonância 
Magnética Philips

Ressonancia 
Magnética 31/07/2017 1.933.653,13 273.934,26 1.659.718,87

136443 Aparelho Pet CT Sistema 
Nuclear Discovery 600 Medicina Nuclear 31/07/2017 1.445.215,64 204.738,82 1.240.476,82

136766 Válvula Magnetron Ref.: 
MG6028 Radioterapia 21/02/2018 103.464,48 44.341,92 59.122,56

136773 Ultrassom LOGIQ P9 Ultrassonografia 20/03/2018 155.000,00 12.125,03 142.874,97

136855 Ultrassom Portátil 
SonoSite Edge II UTI Neonatal 30/04/2018 115.000,00 7.698,58 107.301,42

136929 Central de Monitoração 
Ref.: 1387-102295

UGH - Unidade 
Gastro Hepatica 07/06/2018 34.000,00 1.926,65 32.073,35

137064
Cardioversor/Desfibrila-
dor Cardiolife Ref.: TEC 
5631

Unidade Corona-
riana 01/08/2018 31.428,00 1.309,50 30.118,50

137065
Cardioversor/Desfibrila-
dor Cardiolife Ref.: TEC 
5631

Unidade Corona-
riana 03/08/2018 31.427,99 1.292,60 30.135,39
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137180 Videoendoscópio EG-
-590WR Endoscopia 19/11/2018 47.340,09 552,30 46.787,79

137181 Endoscópio Ultrassônico 
EG-580UT Endoscopia 19/11/2018 278.727,06 3.251,82 275.475,24

137182 Processador de Ultras-
sons SU-1 Endoscopia 19/11/2018 277.678,65 3.239,59 274.439,06

137187 Endoscópio Flexível EC-
-530WL3 Endoscopia 19/11/2018 58.641,84 684,15 57.957,69

137193 Videoendoscópio EG-
-590WR Endoscopia 19/11/2018 47.340,08 552,30 46.787,78

137194 Endoscópio Flexível EC-
-530WL3 Endoscopia 19/11/2018 58.641,84 684,15 57.957,69

137270 Fibroscópio FB-120T Broncoscopia 01/11/2018 38.157,14 635,96 37.521,18

136098 Elevador Shindler S5500 
Diferenciado

Áreas Comuns - 
Edf Principal (HP) 01/06/2017 193.213,49 30.538,42 162.675,07

136099 GERADOR A DIESEL 
HEIMER SN:,7M0976

Áreas Comuns - 
Edf Principal (HP) 01/06/2017 193.213,49 30.538,42 162.675,07

136100 GERADOR A DIESEL 
HEIMER SN:7M0977

Áreas Comuns - 
Edf Principal (HP) 01/06/2017 193.213,49 30.538,42 162.675,06

136101 ELEVADOR FDN C/14 
PARADAS SN:71708

Áreas Comuns - 
Edf Principal (HP) 01/06/2017 193.213,49 30.538,42 162.675,06

136599 ELEVADOR FDN C/14 
PARADAS SN:71709

Áreas Comuns - 
Edf VB (RH) 04/10/2017 133.500,00 16.579,84 116.920,16

136956 ELEVADOR FDN C/13 
PARADAS SN:71711

Gerência Finan-
ceira 30/05/2018 64.800,00 7.629,68 57.170,32

TOTAL DE 
IMOBILIZA-
DOS

6.316.307,76 807.812,85 5.508.494,89

CÓDI-
GO DESCRIçãO LOCALIZAçãO AQUISIçãO  VL 

ORIGINAL
DEPRE.
ACUM. 

 VL RESIDUAL
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RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO ANO DE 2017 A 2018
CODIGO DESCRIçãO LOCALIZAçãO AQUISIçãO VL ORIGINAL  DEPRE. ACUM. VL RESIDUAL

136102
BENFEITORIA 
OBRA ELEVA-

DOR

Depósito de 
Patrimônio 01/06/2017 371.014,88 23.456,45 347.558,43

136514
BENFEITORIA 
OBRA ELEVA-

DOR

Depósito de 
Patrimônio 01/07/2017 684.879,45 41.092,74 643.786,71

136515

BENFEITO-
RIA OBRA 

EMERGÊNCIA 
OBSTÉTRICA

Depósito de 
Patrimônio 01/07/2017 12.398,42 743,94 11.654,48

136516

BENFEITO-
RIA OBRA 

EMERGÊNCIA 
OTORRINO

Depósito de 
Patrimônio 01/07/2017 4.661,70 279,72 4.381,98

136517
BENFEITORIA 
OBRA GERA-

DORES

Depósito de 
Patrimônio 01/07/2017 787.736,72 47.264,22 740.472,50

136518
BENFEITORIA 
OBRA HEMO-

DINÂMICA

Depósito de 
Patrimônio 01/07/2017 343.227,03 20.593,62 322.633,41

136519

BENFEITORIA 
OBRA RE-

FORMA AR 
CONDICIO-
NADO HP

Depósito de 
Patrimônio 01/07/2017 354.213,49 21.252,78 332.960,71

136520
BENFEITORIA 
OBRA ONCO-

LOGIA

Depósito de 
Patrimônio 01/07/2017 66.629,64 3.997,80 62.631,84

136521

BENFEITO-
RIA OBRA 
REFORMA 
CASA 36

Depósito de 
Patrimônio 01/07/2017 36.960,79 2.217,60 34.743,19

136522 BENFEITORIA 
OBRA CPD

Depósito de 
Patrimônio 01/07/2017 10.812,59 648,72 10.163,87

136523

BENFEITO-
RIA OBRA 
REFORMA 

RESTAURAN-
TE MATERNI-

DADE 

Depósito de 
Patrimônio 01/07/2017 587.408,03 35.244,54 552.163,49

136524

BENFEITORIA 
OBRA AM-

PLIAçãO DO 
SISTEMA AR 

CMHP

Depósito de 
Patrimônio 01/07/2017 20.780,65 1.246,86 19.533,79

136525
BENFEITO-
RIA OBRA 
UTI NEO 

Depósito de 
Patrimônio 01/07/2017 5.709,03 342,54 5.366,49

(Continua...)
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CODIGO DESCRIçãO LOCALIZAçãO AQUISIçãO VL ORIGINAL  DEPRE. ACUM. VL RESIDUAL

136526

BENFEITORIA 
PROJETO 

SISTEMA DE 
INFORMÁ-
TRICA HP

Depósito de Patri-
mônio 01/07/2017 61.709,33 3.702,60 58.006,73

136607 Benfeitoria 
Obra Delfin

Administracao BIO/
Radio/MN 01/09/2017 1.549.939,70 82.491,30 1.467.448,40

136608 Benfeitoria 
Obra Delfin

Administração RX/
RM/TC/USG 01/09/2017 1.549.939,70 82.491,30 1.467.448,40

136609 Benfeitoria 
Obra Delfin

Ressonancia Mag-
nética 01/09/2017 1.549.939,70 82.491,30 1.467.448,40

136610 Benfeitoria 
Obra Delfin Radiologia 01/09/2017 1.549.939,70 82.491,30 1.467.448,40

136611 Benfeitoria 
Obra Delfin Ultrassonografia 01/09/2017 1.549.939,70 82.491,30 1.467.448,40

136612 Benfeitoria 
Obra Delfin Radioterapia 01/09/2017 1.549.939,71 82.491,30 1.467.448,41

136613 Benfeitoria 
Obra Delfin Medicina Nuclear 01/09/2017 1.549.939,71 82.491,30 1.467.448,41

136614 Benfeitoria 
Obra Delfin Tomografia 01/09/2017 1.549.939,71 82.491,30 1.467.448,41

TOTAL DE BENFEI-
TORIAS 15.747.659,38 862.014,53 14.885.644,85
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inventário dos Bens Móveis 2018

CÓDI-
GO DESCRIçãO LOCALIZAçãO AQUISIçãO VL ORIGINAL DEPRE. 

ACUM. VL RESIDUAL

136104 Tubo de Raio X Performix Ultra Medicina Nuclear 01/06/2017 195.272,88 30.863,89 164.408,99

136440 Aparelho Ressonância Magnética 
Philips

Ressonancia 
Magnética 31/07/2017 1.933.653,13 273.934,26 1.659.718,87

136443 Aparelho Pet CT Sistema Nuclear 
Discovery 600 Medicina Nuclear 31/07/2017 1.445.215,64 204.738,82 1.240.476,82

136773 Ultrassom LOGIQ P9 Ultrassonografia 20/03/2018 155.000,00 12.125,03 142.874,97

137181 Endoscópio Ultrassônico EG-580UT Endoscopia 19/11/2018 278.727,06 3.251,82 275.475,24

137182 Processador de Ultrassons SU-1 Endoscopia 19/11/2018 277.678,65 3.239,59 274.439,06

136098 Elevador Shindler S5500 Diferenciado Áreas Comuns - Edf 
Principal (HP) 01/06/2017 193.213,49 30.538,42 162.675,07

136099 Elevador Shindler S5500 Diferenciado Áreas Comuns - Edf 
Principal (HP) 01/06/2017 193.213,49 30.538,42 162.675,07

136100 Elevador Shindler S5500 Diferenciado Áreas Comuns - Edf 
Principal (HP) 01/06/2017 193.213,49 30.538,42 162.675,06

136101 Elevador Shindler S5500 Diferenciado Áreas Comuns - Edf 
Principal (HP) 01/06/2017 193.213,49 30.538,42 162.675,06

TOTAL DE IMOBILIZADOS 5.058.401,32 650.307,09 4.408.094,21
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inventário dos Bens imóveis - edificações e benfeitorias 
(31/12/2018)

DESCRIçãO AQUISIçãO OU 
REAVALIAçãO

 VALOR 
 ORIGINAL 

 DEPRECIAçãO 
ACUMULADA 

 VALOR 
 RESIDUAL 

 GRAVAME  OU  
GARANTIA 

PRÉDIO HP E BENFEITORIAS (REF. AO 
PERÍODO DE 30/04/1996 A 31/12/2014)
NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 914 - 
BARRA AVENIDA - SEDE

31/03/96 25.074.506,97 13.315.098,13 11.759.408,84  BNB

CASA - AV. PRINCESA LEOPOLDINA, 487 - 
BARRA AVENIDA 31/031996  137.610,00  40.108,35  97.501,65 

CASA - AV. PRINCESA LEOPOLDINA, 431 
(38) - BARRA AVENIDA 17/06/98  242.000,00  97.688,70  144.311,30 

CASA - AV. PRINCESA LEOPOLDINA, 467 - 
BARRA AVENIDA 20/12/99  140.000,00  57.309,84  82.690,16 

CASA - AV. PRINCESA LEOPOLDINA, 
379 (36) - INSC. MUNIC. 126.748 - B. 
AVENIDA.

13/11/00  114.000,00  34.974,57  79.025,43 

CASA - RUA SãO LUIZ, 01 - BARRA 
AVENIDA 14/03/01  110.000,00  32.288,77  77.711,23 

CASA - AV. PRINCESA ISABEL, 55 - 
BARRA AVENIDA (IMOVEL DOADO POR 
MARIA MADALENA AYRES DE ALMEIDA), 
INSC. MUNIC. 24.282-9

06/10/99  28.747,50  10.900,05  17.847,45 

PRÉDIO: AV. PRINCESA ISABEL, 690 (40) - 
INSC. MUNIC. 24.275 - BARRA AVENIDA 31/12/03  3.594.807,66  1.606.140,73  1.988.666,93  BNB 

PRÉDIO - AV. PRNCESA ISABEL, 816 (8-A) 
- BARRA AVENIDA (EDIF. MARCOS JOSÉ 
DOS SANTOS), INSC. MUNIC. 75.311-4

31/12/08  
19.356.895,94  5.097.809,07  14.259.086,87  SANTANDER 

CASA DE REPOUSO E BENFEITORIAS 
(REF. AO PERÍODO DE 02/07/2001 A 
30/06/2007) - QUINTA PORTUGUESA

31/03/96  
3.957.124,05 

 
1.689.207,46  2.267.916,59  BANCO DO BRASIL 

PRÉDIO - AV. PRINCESA LEOPOLDINA, 
914 - CMHP 31/10/01  

9.022.463,31 
 

5.174.198,01  3.848.265,30  SANTANDER 

FAZENDA BIRIBEIRA E BENFEITORIAS 
(REF. AO PERÍODO DE 31/03/1996 A 
30/06/2007) - ITINGA

31/03/96  457.324,69  264.168,94  193.155,75  BANCO DO BRASIL 

TOTAL  
62.235.480,12 

 
27.419.892,62  34.815.587,50 
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inventário dos Bens imóveis -terrenos (31/12/2018)

deScrIção aquISIção ou 
reavalIação  valor orIGInal  GravaMe ou 

GaranTIa 

TERRENO - AV. PRINCESA ISABEL Nr.14 - BARRA C/ÁREA: 129M2 - INS-
CRIçãO DO IPTU Nr. 34.818-0 DOC.:ESCR.PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. 
CARTÓRIO: 10o OFÍCIO SALVADOR/Ba. PROT. 78810 Fls. 357 REG. GERAL 
MATR. 19623      DATA: 21/12/92

31/03/96  55.447,93 

TERRENO - AV.PRINCESA IASBEL,816 (8-A) -BARRA VALOR REF.DESMEM-
BRAMENTO DO TERRENO CONF. LAUDO DE AVALIAçãO DA AVALIATEC EM 
19/12/2001, INSC.MUNIC. 75311-4

30/06/01  808.500,00  SANTANDER 

TERRENO - AV. PRINCESA ISABEL Nr.12 - BARRA C/ÁREA DE 217,60M2-
-INSCRIçãO DE IPTU Nr.0024284-5. DOC.: ESCR.PÚBLICA DE PERMUTA. 
CARTÓRIO: 1o OFÍCIO DE IMÓVEIS PROT. 79415   Fls.377 REG. GERAL 
MATR.31730  DATA: 01/03/93

31/03/96  93.076,24 

TERRENO - AV. PRINCESA ISABEL Nr. 20 - BARRA C/ÁREA: 119,60M2. 
INSCRIçãO DO IPTU Nr.30.210 DOC.: TRANSLADO ESCRITURA PUB.
COMPRA E VENDA.  CARTÓRIO 4o OFÍCIO, SSA/Ba. PROT. 74252    Fls.205 
REG.GERAL MATR.46273  L.3A  Fls.730 DATA:06/12/72

31/03/96  51.157,70 

TERRENO - AV. PRINCESA ISABEL Nr.18 - BARRA C/ÁREA: 134,39M2. 
INSCRIçãO DO IPTU Nr.34.573 DOC.:  TRANSLADO ESCR.PÚBLICA COM-
PRA E VENDA. CARTÓRIO: 4o OFÍCIO / SSA/Ba. PROT. 74223   Fls. 204 
REG.GERAL MATR. 46260  L.3A  Fls.730 DATA:05/12/72

31/03/96  57.483,97 

TERRENO - AV. PRINCESA ISABEL Nr.16 - BARRA C/ÁREA:136,12M2. 
INSCRIçãO DO IPTU Nr.036659-5 CARTÓRIO: 3o OFÍCIO PROT. 63355  Fls. 
120 REG.GERAL MATR.39848  L.3AH  Fls.263 DATA:06/08/70

31/03/96  58.228,24 

TERRENO - AV. PRINCESA ISABEL Nr.914 - BARRA C/ÁREA: 9.695M2. 
INSCRIçãO DO IPTU Nr.0066517-7 DOC.: MANDATO DE UNIFICAçãO DE 
ÁREAS. CARTÓRIO: 1o OFÍCIO. REG. GERAL MATR. 32268 DATA: 06/09/93

31/03/96  2.441.611,90  BNB

TERRENO - AV. PRINCESA LEOPOLDINA NR.487-BARRA C/ÁREA: 305M2. 
INSCRIçãO DO IPTU Nr.072.804-7 CARTÓRIO: 1o OFÍCIO PROT. 92.699   
Fls. 115 REG. GERAL MATR. 33443 DEPTO DE ASSOCIADOS - 24/07/96

31/03/96  197.272,44 

TERRENO - AV.PRINCESA ISABEL, 811 (13), INSCS.IMOBS. NºS 73.737-2 E 
34.815-5 - B.AVENIDA 20/09/00  242.602,01 

TERRENO - AV.PRINC.LEOPOLDINA,431 (38) VALOR REF. DESMEMBRA-
MENTO DO TERRENO INSC. MUNIC. Nº 115.376-5, CONF. LAUDO DE 
AVALIAçãO DA AVALIATEC EM 19/01/2001.

17/06/98  108.000,00 

AV.PRINCESA ISABEL, 690 (40) - BARRA AVENIDA VALOR REF. DESMEM-
BRAMENTO DO TERRENO CONF. LAUDO DE AVALIAçãO DA AVALIATEC DE 
19/12/2001, INSC.MUNIC. 24.275

13/04/99  146.897,50  BNB

AV.PRINCESA LEOPOLDINA, 467 (44) - B.AVENIDA VALOR REF. DESMEM-
BRAMENTO DO TERRENO CONF. LAUDO DE AVALIAçãO DA AVALIATEC DE 
19/12/2001.

20/12/99  90.000,00 

AV.PRINCESA LEOPOLDINA, 379 (36) - B.AVENIDA VALOR REF. DESMEM-
BRAMENTO DO TERRENO CONF. LAUDO DE AVALIAçãO DA AVALIATEC DE 
19/12/2001.

13/11/00  66.000,00 

RUA SãO LUIZ, 01 - BARRA AVENIDA VALOR REF. DESMEMBRAMENTO DO 
TERRENO CONF. LAUDO DE AVALIAçãO DA AVALIATEC DE 19/12/2001. 14/03/01  180.000,00 
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TERRENO - AV. PRINCESA IASBEL, 55 - B.AVENIDA VALOR REF.DESMEM-
BRAMENTO DO TERRENO CONF. LAUDO DE AVALIAçãO DA AVALIATEC EM 
19/12/2001, INSC.MUNIC. 24.282-9

06/10/99  81.600,00 

TERRENO- AV. PRINCESA ISABEL,42 - B. AVENIDA INSCRIçãO MUNICIPAL 
(IPTU) 23.325 16/03/06  500.000,00 

TERRENO - DENOMINADO DE FAZENDA JAQUEIRA - MUNICÍPIO L. 
DE FREITAS - QUINTA C/ÁREA: 195.400M2 E ÁREA CONSTRUÍDA DE 
4.600M2-Q.DA BENEFICÊNCIA. CARTÓRIO:4o OFÍCIO REG. DE IMÓVEIS. 
TABELIONATO: 5o OFÍCIO DE NOTAS-COMARCA DE LAURO DE FREITAS, 
LIVRO 706, EM 09/01/1981.

31/03/96  157.600,00  BANCO DO 
BRASIL

TERRENO - FAZENDA BIRIBEIRA - ITINGA, ÁREA: 204.000M2. INSCRIçãO 
DO IPTU Nr.1415671-7 DOC.: INST.PARTICULAR CONTR. COMPRA E VEN-
DA. CARTÓRIO:1o OFÍCIO DE NOTAS-COMARCA SSA/Ba. DATA: 22/08/95.

31/03/96  142.870,00  BANCO DO 
BRASIL 

TERRENO - LOTEAMENTO MARISOL-II - L. FREITAS C/ÁREA DE 4.224M2 - 
SITUADO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. LOTEAMENTO MARISOL 
II QUADRA 19 - IPITANGA. CERTIDãO:EXP. PELO JUÍZO DE VARA COMARCA 
DE LAURO DE FREITAS. TABELIã: ARACILDA DOS SANTOS M. ATAIDE EM 
12/07/94.

31/03/96  58.206,72 

DIREITO DE CONSTRUçãO - TRANSCON ADQUIRO NAS DATAS E VALORES: 
EM 18/12/2001, NO VALOR DE R$ 24.570,00; EM 27/10/2003, NO VALOR 
DE R$ 150.000,00 E EM 07/11/2003, NO VALOR DE R$ 78.000,00.

07/11/03  252.570,00 

TOTAL  5.789.124,65 

deScrIção aquISIção ou 
reavalIação

 valor orIGI-
nal 

 GravaMe ou 
GaranTIa 

convênios
Allianz
Amil Saúde
Apub
Asfeb
Banco Central
Base Aérea
Bradesco
Casseb
Cassi
CEF
CNU - Central Nacional Unimed
Conab
CVE Assist
EAS Saúde
Embratel
EPHARMA
Euro Center
Europ Assistance
Fachesf

Gama Saúde
Giro Marine
INB
Inter Partner/Axa
LAA - Latin American Assistance
Lumar
Mapfre Saúde
Mediservice
Ministério do Exército
Mondial Assistance Brasil
Petrobrás
Petrobrás Distribuidora
Plan Distrito Federal
Plan Militar
Plan República
Plan Trabalho
Planserv
Porto Seguro
Proasa

Promédica
Salvador Shopping
Seguros Unimed
TRT5 Saúde
UHS BRASIL
Unafisco Saúde 
União Médica
Unimed Feira de Santana
Unimed Norte/Nordeste
Vale
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