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O ano de 2020 marca os 85 anos 
de fundação da Associação Hospital 
de Caridade Ijuí. A Instituição que 
tem como maior convênio, o Sistema 
Único de Saúde - SUS, representando 
80% dos atendimentos, especialmen-
te na área do câncer, com um índice 
que chega aos 92% segue tendo como 
principal desafio prestar um serviço 
de qualidade, em meio a um cenário 
de crise, agravado pela pandemia, 
que trouxe muitas dificuldades para 
manter regularmente os pagamentos 
de compromissos assumidos. Ainda 
assim, o HCI priorizou pagar em dia a 
folha de pagamento dos trabalhado-
res da saúde. São 1.275 profissionais 
das mais diversas áreas de trabalho do 
complexo hospitalar que têm no hos-
pital a fonte de renda de suas famílias.

HCI prepara o ano para seguir 
consolidado como referência no mer-
cado regional

O Hospital de Caridade de Ijuí é 
um dos sete hospitais regionais gaú-
chos de maior importância no Estado. 
Hoje, a instituição oferece 204 Leitos 
de internação em todas as especiali-
dades médicas e 40 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva – UTI. Destes, 10 
são exclusivos para pacientes graves 
com COVID-19. Contamos com 204 
médicos especialistas e mais 31 médi-
cos residentes. 

Nestas oito décadas de existên-
cia, o HCI se consolidou na oferta de 
serviços de alta complexidade, reco-
nhecidos pela excelência garantida 
aos usuários. Especialmente aos pa-
cientes da Oncologia, da Cardiologia, 
da Hemodiálise, da Hemoterapia, da 
Cardiologia Intervencionista, da Ele-
trofisiológica, de Cirurgia Cardiovas-
cular, Procedimentos Renovasculares 
Extra Cardíacos, Transplantes Renais, 
UTI’s e Medicina Nuclear, além de um 
moderno setor de diagnóstico por 
imagem com equipamentos de última 
geração e com um Pronto Atendi-
mento, o Hospital de Caridade de Ijuí 
é responsável pelo atendimento de 

Palavra da diretoria voluntária

mais de1,5 milhão de pessoas, vindas 
de 120 municípios de abrangência das 
Coordenadorias Regionais de Saúde 
de Ijuí, Cruz Alta, Santo Ângelo, Santa 
Rosa, Palmeira das Missões e Frederi-
co Westphalen.

Além da vocação assistencial, o 
HCI é também a referência como Hos-
pital Escola, desenvolvendo ações de 
docência, pesquisa e prestação de ser-
viço de média e alta complexidade. A 
Instituição serve de espaço de prática 
para atividades curriculares de cursos 
da área da saúde, e tem como principal 
parceira a Universidade Regional do 
Noroeste do Rio Grande do Sul – UNI-
JUÍ.

Juntos, o hospital e a universida-
de são responsáveis pela formação 
prática dos profissionais da saúde que 
atuarão tanto na rede básica como nos 
hospitais públicos e privados.

Uma das atividades que demons-
tra bem essa parceria é o Programa 
de Residência Médica do HCI, que vai 
completar uma década de implanta-
ção, sendo pioneiro na região noroes-
te do RS.

O programa conta com sete es-
pecialidades aprovadas como a on-
cologia clínica, cirurgia geral, cirurgia 
básica, ginecologia/obstetrícia, radio-
logia, diagnóstico por imagem e agora 
também a cardiologia.

Outro destaque é a ampliação e  
a modernização do único Centro de 
Alta Complexidade em Oncologia (Ca-
con) do interior do Rio Grande do Sul. 
Depois da conclusão da ampliação do 
serviço de radioterapia com instala-
ção de um novo e moderno acelerador 
linear, o Cacon, referência para mais 
de 120 municípios, iniciou a obra de 
ampliação dos serviços ambulatoriais 
e de quimioterapia. O plano de obras 
está dividido em duas etapas, sendo 
a primeira a construção de uma nova 
recepção e para as consultas ambula-
toriais. A segunda etapa, é a ampliação 
e adequação dos ambulatórios e con-
sultórios novos. 

A expansão do Centro, com am-

pliação de 700m² de área física, totali-
zando mais de 1.800m² destinados

Para os serviços de oncologia, 
serão ofertados 12 consultórios mé-
dicos, 42 poltronas de aplicação de 
quimioterápicos, salas multiprofissio-
nais e fluxo de acesso diferenciado à 
edificação.

Outro importante investimen-
to em ampliação está localizado nos 
fundos do Instituto do Coração -Incor. 
Assim que for concluída irá abrigar 
um segundo angiógrafo, um aparelho 
que vai qualificar ainda mais o serviço 
de hemodinâmica do Incor e também 
para a instalação de um moderno equi-
pamento de ressonância magnética.

O angiógrafo é um aparelho, usa-
do para mapear veias e artérias do 
corpo humano e permitirá ampliar o 
atendimento do Serviço de Hemodi-
nâmica do Incor. O segundo equipa-
mento é uma ressonância magnética, 
um exame de diagnóstico por imagem 
que consegue criar imagens de alta 
definição dos órgãos internos através 
da utilização de campo magnético. 

O HCI é parceiro do SUS e de 
outros importantes convênios e com 
esses novos aparelhos, dará um salto 
em tecnologia de ponta, mantendo-se 
competitivos e resolutivos.

Diante de uma pandemia, O HCI 
disponibiliza, em parceria com o SUS, 
10 leitos de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) e 21 leitos clínicos e de reta-
guarda para o enfrentamento ao novo 
corona vírus. 

Por fim, queremos agradecer a 
comunidade, que tem nos dado um 
apoio muito grande, principalmen-
te através dos muitos voluntários e 
parlamentares com vínculo na nossa 
região e vamos também intensificar a 
captação de recursos através de do-
ações e de emendas parlamentares, 
que nos permitirão a continuidade dos 
investimentos em reformas, melhorias 
e investimentos em novas tecnologias.

A Diretoria.
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A Associação Hospital de Caridade Ijuí é 

mantenedora do Hospital de Caridade de Ijuí 

que é composto por serviços de ambulatório – 

consultas, diagnósticos e tratamentos clínicos 

e cirúrgicos – e internação – diagnósticos, tra-

tamentos clínicos e cirúrgicos e intensivismo, 

em diversas especialidades médicas.

Soluções em saúde promovendo qualidade 
de vida.

Cuidar de vidas através de assistência inte-

gral à saúde, superando expectativas

Ser uma instituição modelo em gestão de 

saúde através da integração dos processos e 

da qualidade dos serviços prestados.

• Comunitário, 

• Profissionalismo,

• Credibilidade, 

• Sustentabilidade, 

• Atualização Tecnológica, 

• História e 

• Adaptabilidade.

ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE 

IJUÍ :   

Endereço: Rua David José Martins, 152 

Centro Ijuí – RS. CEP 98700-000 

Fone: 0xx-55-3331-9300

E-mail de contato: dpicinini@hci.org.br

Fax: 0xx-55-3331-9301 Ramal: 9310

CNPJ:  90.730.508/0001-38

CNES:  2261057

Insc. Estadual: 065/0001834

Objeto Social: Prestação de serviços médico-

-hospitalares e diagnósticos.

Página na Internet: www.hci.org.br

Média :

Região Noroeste

N° de Coord. Regional de Saúde: 01

Responsabilidade: 20 municípios

População Assistida: 222.771

 

 

Alta : 

Macrorregião Missioneira – RS

N° de Coord. Regional de Saúde: 09

Responsabilidade: 152 municípios

População Assistida: *2.035.952

*Conforme resolução Nº 108/13 CIB-RS 

Ijuí localiza-se na metade norte do Rio Grande 

do Sul.

RECONHECIMENTO DE UTILIDADE

 PÚBLICA

• Decreto Federal nº 69.145, de 31/08/1971

• Decreto Estadual nº 102.932

• Lei Municipal nº 648, de 23/08/1960

Perfil

Foco de atuação

Missão

Visão

Valores e princípios

Identificação e região 
de abrangência

Complexidade
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- Fundação da Associação Hospital de Caridade Ijuí.

- Inauguração do Primeiro Pavilhão do Hospital, funcionando sobre a responsabilida

  de das Irmãs “Filhas do Sagrado Coração de Jesus”.

- Construção do Segundo Pavilhão do Hospital, Remodelação e Modernização do 

   Bloco Cirúrgico.

- Inicio das escavações das fundações da obra do Terceiro Bloco.

- Inauguração do Setor de Radiologia.

- Inauguração do Setor de Oftalmologia, Recursos Humanos, Banco de Sangue, Ban

   co de Leite.

- Inauguração da Primeira Unidade de Internação, Unidade Pronto Socorro, Ambula

   tório, Recepção Principal, Farmácia e Laboratório.

- Inauguração do novo Centro Cirúrgico, UTI Adulto e Centro Obstétrico.

- Implantação da UTI neonatal e pediátrica e Ampliação e Reforma dos Serviços de  

   Hemoterapia e Hemodiálise.

- Conclusão da obra e início das atividades do Centro de Alta Complexidade em 

   Oncologia – CACON.

- Inicio das atividades do Plano de Saúde – HCI Saúde.

- Inicio da construção do Quarto Bloco, que atende o serviço de Alta Complexidade 

   em Cardiologia – Instituto do Coração.

- Inauguração do Instituto de Cardiologia-INCOR.

- Aquisição de dois Geradores de Energia e substituição do antigo.

- Inauguração da nova área física do setor de Recursos Humanos.

- Conclusão da Reforma da Unidade de Internação Clínica e Cirúrgica, dos Setores 

   de Imagem, Nutrição, Lavanderia e Compras.

- Implantação do Serviço de Medicina Nuclear.

- Aquisição do 2º Acelerador Linear.

- Conclusão da nova área administrativa.

- Projeto “HCI de Cara Nova” com a pintura das fachadas externas do Bloco 01 e 02 

   da Instituição.

- Conclusão da reforma e ampliação da Radioterapia, com instalação do segundo 

   equipamento de Acelerador Linear.

- Implantação de um Raio X. Digital. Conclusão da reforma e adequação da Hemo

   diálise, Oscopias e Saúde Mental; e início da reforma e ampliação do CACON e 

   ampliação do INCOR.

- Conclusão da reforma e adequação do Ambulatório de especialidades e andamen

   to das Obras de Ampliação do Cacon e Incor.

– Incremento de 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva-UTI, exclusivos 

   para pacientes do SUS, com o novo coronavírus.
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INTERNAÇÕES
    Indicadores 2017 2018 2019 2020
     Leitos (nº) 200 204 228 223
     Internações 10.893 11.635 12.256 11.550
    Taxa de Ocupação 70,2 69,86 65,67 58,84
    Média de Permanência (dias) 4,67 4,43 4,28 4,14
   Categoria das Internações 2017 2018 2019 2020
    Outros Convênios (nº) 2.501 2.634 2.901 2.478
    Sistema Único de Saúde - SUS (nº) 8.392 9.001 9.355 9.072
    Total (nº) 10.893 11.635 12.256 11.550

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (INTERNADOS)
    Indicadores 2017 2018 2019 2020
    Outros Convênios (nº) 1.217 1.187 1.363 1.200
    Sistema Único de Saúde - SUS (nº) 3.428 3.456 3.284 3.098
AMBULATORIAIS
    Outros Convênios (nº) 302 339 289 245
    Sistema Único de Saúde - SUS (nº) 536 577 583 575
    Total (nº) 4.645 5.559 5.519 5.118

CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA
    Indicadores Segmento 2017 2018 2019 2020

    Pronto Atendimentos Outros 11.658 11.424 10.348 5.952

    Outros Convênios (nº)  Convênios 10.202 10.314 14.357 14.330
    Total (nº) 21.860 21.738 24.705 20.282

    Pronto Atendimentos Sistema 19.979 20.204 21.911 22.162

    Unidades de Atendimentos  Único de 52.835 56.090 39.189 29.917

    Total (nº) Saúde - SUS 72.814 76.294 61.100 52.079
    Total Geral 94.674 98.032 85.805 72.361

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
    Indicadores Segmento 2017 2018 2019 2020
    Diagnóstico por Imagem 34.316 32.717 30.390 23.529
    Quimioterapia 2.757 3.456 3.162 3.014
    Radioterapia (Inserções) 10.569 21.389 16.218 14.168
    Hemoterapia (Aplicações) Outros 765 753 876 519
    Diálise (Sessões) Convênios 2.155 2.537 2.614 2.156
    Cardiologia Clínica e Ambulatório Varcular 12.030 14.235 15.682 12.404
    Cardiologia Varcular e Intenvencionista 937 1.046 1.423 1.178
     Medicina Nuclear 2.281 2.507 2.549 1.999
    Total (nº) 65.810 78.640 72.914 58.967

    Diagnóstico por Imagem 46.893 45.294 46.128 47.657
    Quimioterapia 28.085 28.945 29.684 29.258
    Radioterapia (Inserções) 56.912 66.491 72.604 73.931
    Hemoterapia (Aplicações) Sistema Único de 3.207 2.812 2.964 2.558
    Diálise (Sessões)  Saúde - SUS 14.790 14.984 15.880 18.407
    Cardiologia Clínica e Ambulatório Varcular 18.018 18.352 19.387 13.996
    Cardiologia Varcular e Intenvencionista 3.867 4.220 4.759 4.268
     Medicina Nuclear 3.795 4.095 5.298 4.003
    Total (nº) 175.567 185.193 196.704 194.078
    Total Geral 241.377 263.833 269.618 253.045

RESUMO DOS ATENDIMENTOS
    Indicadores 2017 2018 2019 2020
    Outros Convênios (nº) 90.473 103.351 100.809 81.972
    Sistema Único de Saúde - SUS (nº) 257.309 271.065 267.742 255.804
    Total (nº)** 347.782 374.416 368.551 337.776

INDICADORES DE DESEMPENHO ANUAL ANO 2020
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A pandemia trouxe uma nova rotina 
dentro da Instituição

O ano de 2020 será marca-
do pelo início da pandemia que 
assolou o mundo, a covid-19. O 
Hospital de Caridade de Ijuí (HCI) 
teve que se reestruturar para o 
enfrentamento, onde muito do 
êxito na organização deve-se ao 
empenho dos profissionais envol-
vidos. A equipe multidisciplinar 
mostrou mais que organização, 
envolveu coleguismo, empatia e 
capacidade profissional. No iní-
cio, em mea- dos de abril, foram 
autorizados 5 leitos de UTIS e 
com o passar do tempo e agrava-
mento da pandemia, houve a ne-
cessidade de aumentar o número 
de leitos e mais uma vez, a equipe 
formada por médicos, enfermei-
ros, técnicos de enfermagem, 
fisioterapia, nutrição, farmácia, 
higienização e equipes de apoio, 
teve que fazer uma nova compo-
sição, para dar conta da demanda. 
Nos meses de agosto e setembro, 
um grande movimento foi organi-
zado pela gestão do hospital para 
acertar os detalhes da abertura 
da nova Unidade de Tratamen-
to Intensivo-UTI, com 10 leitos 
exclusiva para atendimento de 
pacientes suspeitos ou confirma-
dos com o novo coronavírus (co-
vid-19). A novidade foi a parceria 
assinada com a Prefeitura de Ijuí, 
que fez investimento

Pelo termo assinado, o muni-

cípio de Ijuí investiu R$ 509.464, 
55 (Quinhentos e nove mil, qua-
trocentos e sessenta e quatro 
reais com cinquenta e cinco cen-
tavos), para a compra dos de-
mais equipamentos, chamado 
de material permanente, como 
6 monitores multiparâmetros, 
10 bombas de infusão, 10 camas 
elétricas com balanço, 1 osmose 
reversa portátil, para pacientes 
que necessitam de hemodiálise, 

1 desfibrilador, 1 eletrocardió-
grafo e 1 carrinho de emergência. 
Pelo plano de trabalho, os outros 
R$ 90.535, 35 (Noventa mil, qui-
nhentos e trinta e cinco reais com 
45 centavos) foram para inves-
timento na compra de materiais 
de enfermagem e medicamentos 
para consumo da UTI Covid-19. 
Todos os leitos abertos estão 
localizados no Bloco 1, terceiro 
andar, prédio re- centemente re-
formado. O pedido de habilitação 
dos leitos junto ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) foi feito ao Mi-
nistério da Saúde, que autoriza 
o custeio dos mesmos e a regula-
ção seguiu com a Central de Lei-
tos do Estado.

O aprendizado da pandemia 
foi grande, pois as equipes tive 
ram que se adequar ao momento, 
com muita doação e não mediram 
esforços nesse sentido, princi-
palmente na segurança de cada 
profissional, com investimento 
na aquisição de equipamentos de 
proteção individual, os chamados 
EPI’s.

Equipe com o primeiro paciente recuperado de Covid-19.
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Em tempo de pandemia, tecnologia da in-
formação é essencial na rotina hospitalar

A tecnologia da informação 
esta presente em praticamen- 
te todos os serviços oferecidos 
pelo Hospital de Caridade de Ijuí 
e neste contexto, as inovações 
ocorrem também pelas adequa- 
ções físicas que apoiamos, as 
quais destacamos a nova área 
onde esta localizado o Ambula- 
tório das Especialidades médi- 
cas, Banco de sangue e UTI Ne- 
onatal, que foram reformadas e 
entregues neste ano.

Em 2020, com a onda de 
pandemia, tivemos que fazer di- 
versas adequações nas unidades 
de internações para isolamento 
dos pacientes em tratamento de 
COVID-19, onde foram neces- 
sários diversos remanejamentos 
de computadores e impressoras 
de modo a melhorar o fluxo as- 
sistencial e reduzir a possibili- 
dade de contaminação entre os 
usuários das unidades de inter- 
nações e UTI´s.

Como legado da Pandemia, 
criamos algumas exceções para 
trabalho em Home Office, onde 
disponibilizamos acesso exter- 
no e seguro através de VPN e 
o aplicativo “Meu RH” para re- 
gistro de ponto eletrônico por 
mobilidade. Apoiamos a área de 
Desenvolvimento Humano para 
gravar vídeos de treinamentos, 
os quais foram disponibiliza- 
dos no portal do colaborador, 
reduzindo eventos presenciais. 
Ainda na área de Recursos Hu- 
manos, implantamos o proces- 
so de avaliação de desempenho 
eletrônico dos colaboradores e 
ferramenta de monitoramento 
gerencial das avaliações e pla- 
nos de desenvolvimento indivi- 
dual.

Por ser um ano de eleições 
de diretoria, foi desenvolvido 
um novo software para reca- 
dastramento dos associados, 
pois as medidas de restritivas de 
aglomeração indicavam a neces- 
sidade que a assembleia geral 

ordinária tivesse que ocorrer de 
forma virtual.

A cada ano existe a continui- 
dade da modernização dos equi- 
pamentos e tivemos a aquisição 
de 5 novos computadores para 
farmácia central e 2 para tec- 
nologia da informação com re- 
cursos de projetos captados de 
emendas parlamentares. Estes 
equipamentos entraram a titulo 
de substituição pois os que exis- 
tiam já apresentavam proble- 
mas de performance e desgaste 
pelo uso continuo 24x7.

Ainda na área, conseguimos 
adquirir um novo servidor para 
novas virtualizações e implan- 
tação da política de segurança 
da informação e documentos 
corporativos. Outra novidade 
é a disponibilidade do NetSer- 
ver (HCI) que é uma espécie de 
nuvem privada a qual vai permi- 
tir o login dos usuários em um 
domínio controlado com toda a 
segurança por perfis de acesso, 
politica de backup e uma suí-
te de aplicativos. Ao longo do 
ano, fizemos mais de 50 upgra-
des em computadores, sendo a 
substituição de discos mecâni-
cos por SSD e eventualmente 
outros componentes visando a 

melhoria no desempenho dos 
mesmos. Na área de telefonia, 
habilitamos a URA-Unidade de 
Atendimento Automatizado, 
que consiste na gravação de um 
menu de auto atendimento que 
visa reduzir gargalos de atendi- 
mento por parte da telefonista. 
Assim a própria pessoa interes- 
sada pode ser direcionada ao 
setor que desejar. O próximo 
desafio é o aperfeiçoamento vi- 
sando otimizar o atendimento 
nos feriados, finais de semana e 
períodos noturnos onde o fluxo 
de ligações é reduzido.

E por fim, tivemos a adequa- 
ção do quadro de colaborado- 
res, onde mantemos o propósi- 
to de apoiar os demais setores, 
destacando a Área de Qualidade 
que vem contribuindo com uma 
visão inovadora na melhoria dos 
processos, e a participação em 
busca de soluções para adequa- 
ções no hospital para implanta- 
ção da LGPD – Lei Geral de Pro- 
teção de Dados.
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Gestão de pessoas: em busca do nosso 
melhor!

DESENVOLVIMENTO 
Um ano marcado por desafios 

e reinvenções! As adversidades 
vivenciadas em decorrência da 
pandemia no ano de 2020 reca- 
íram principalmente na área da 
saúde: reformulações nas equi- 
pes de trabalho, afastamentos, 
substituições, sofrimento, resili- 
ência, empatia, mas acima de tudo 
aprendizado.

O que aprendemos foi muito 
além de trabalharmos em meio a 
um ambiente instável procedente 
de uma pandemia. Aprendemos a 
nos relacionar de forma diferente, 
a estabelecer novas conexões, a 
cuidar de si e cuidar do outro de 
forma intensa, a lidar com nossas 
individualidades.

Desenvolvemos nosso pro- 
fissionalismo através de movi- 
mentos de autoconhecimento, de

ENSINO E PESQUISA 
Também   acreditamos   que 

o conhecimento é um processo 
contínuo, portanto desenvol- 
vemos ações de aprendizagem 
e aprimoramento técnico-com- 
portamentais, tanto a colabora- 
dores quanto aos estudantes em 
estágio.

Totalizamos a realização de 
682 treinamentos e 1660 ho- 
ras as quais envolveram 1207 
pessoas, ou seja, 100% dos co- 
laboradores ativos. Dentre os 
assuntos destacaram-se a saúde 
e segurança do trabalhador, ma- 
nejo de pacientes com doenças 

rodas de conversa sobre nos-
sos medos e anseios, do apoio 
mútuo. Oferecemos suporte psi-
cológico para 267 colaboradores, 
possibilitamos crescimento pro-
fissional através de promoções a 
29 pessoas, assim como efetua-
mos 220 novos contratos de tra-
balho para atender à demanda 
vigente.

O empenho em promover a 
saúde e segurança do trabalha- 
dor foi contínuo. Desta forma, 
ofertamos suporte através da in- 
tensificação de treinamentos em 
protocolos de biossegurança para 
enfrentamento da COVID-19, 
Normas Regulamentadoras enfa- 
tizando a proteção para o traba- 
lho em altura, atividades insalu- 
bres, equipamentos de proteção 
individual e segurança em eletri- 
cidade, os quais envolveram 1120 

infectocontagiosas, desenvolvi 
mento de lideranças gestoras, 
saúde mental em tempos de 
pandemia, gestão da qualidade, 
segurança do paciente, atendi- 
mento ao cliente, entre outros. 
Além dos treinamentos habitu- 
ais realizados in loco e centra- 
lizados, ampliou-se a oferta de 
treinamentos virtuais disponibi- 
lizados na plataforma do colabo- 
rador.

Capacitamos profissionais 
em formação! Em parceria com 
instituições de ensino de nível 
superior e técnico, contribuímos 
com o conhecimento adquirido 

colaboradores.
O contexto de pandemia tam- 

bém provocou necessidade de 
adaptação: o afastamento de al- 
guns colaboradores oportunizou 
87 contratações temporárias para 
apoio ao quadro funcional; ade- 
quamos e respeitamos as normas 
de biossegurança; possibilitamos 
trabalho homme office, bem como 
disponibilizamos 430 testes mo- 
leculares para detecção de CO- 
VID-19.

Ainda em virtude das adap-
tações procedentes do momen- 
to vivenciado, os processos de 
trabalho foram aprimorados: in- 
formatizamos as avaliações de 
desempenho, processos seletivos 
e a avaliação de eficácia dos trei- 
namentos. Essas mudanças incor- 
reram em otimização de tempo e 
assertividade nos resultados.

em 85 anos de atuação. Fomos 
ambiente de estágio para cursos 
técnicos de enfermagem e radio 
logia; cursos superiores de me- 
dicina, enfermagem, nutrição, 
fisioterapia e farmácia; e espe- 
cializações em terapia intensiva 
na área da enfermagem e fisiote- 
rapia.

Além dos estágios, propor- 
cionamos a realização de 18 pes- 
quisas na área da saúde, as quais 
tiveram os resultados comparti- 
lhados com os colaboradores en- 
volvidos nas temáticas estuda- 
das e aprimoraram nossa prática 
laboral.

CURSOS

Nível técnico

Nível superior

Especialização

Nº ESTUDANTES

90

290

14

HORAS DE ESTÁGIO

1762

3325

32
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Um hospital que conta com setores como 
obra, arquitetura e engenharia.

O avanço na área da saúde é 
constante, evoluindo diagnósti- 
cos e tratamentos, além de de- 
senvolver procedimentos mais 
efetivos. A arquitetura hospi- 
talar, vinculada aos setores de 
Obra, Arquitetura e Engenha- 
ria, juntamente com a Direto- 
ria Voluntária da instituição, 

- Obra completa de reforma e ampliação para adequação e 
ambiência da unidade de Hemoterapia – Banco de Sangue (em 
fase de finalização);

- Revitalização e adequação de salas em setores/unidades es- 
pecíficas de Internação, Farmácia, Central de Convênios, Estágios 
Unijuí, Maternidade, Ambulatório de Cardiologia, Sala de Espera 
UTI/CC, Resíduos Sólidos, Capela Mortuária, entre outras;

- Instalação e adequação de mecanismos vinculados ao PPCI, 
em andamento juntamente com o SESMT;

- Obra completa de reforma e adequação para humanização 
da Unidade Neonatal (em fase de finalização);

- Revitalização da fachada externa e acessibilidade do Ambu- 
latório de Especialidades Médicas;

- Obra de reforma de área física, aquisição e instalação de no- 
vos equipamentos de Gases Medicinais (Ar Comprimido e Vácuo 
Clínico) proporcionando maior segurança e qualidade na presta- 
ção dos serviços e assistência (nov.2020);

- Obra de reforma e ampliação do CACON (ETAPA 01 – Ambu- 
latório em fase final de estruturação interna);

- Obra de ampliação do Bloco 05 – Incor para qualificação do 
parque tecnológico e instalação dos novos equipamentos de Res- 
sonância Magnética e Angiógrafo (em andamento);

- Readequações da infraestrutura interna para criação de uni-
dades e leitos para tratamento da Covid-19; e
- Projetos arquitetônicos do Centro Cirúrgico, Hemodinâmica, 

Ressonância Magnética, Banco de Sangue, Pesquisa Clínica, UTIs 
Adulto e Cardiológica, entre outros.

trabalharam, no ano de 2020, 
diretamente com a prevenção e 
promoção da saúde, buscando 
diretrizes de ambiência e cres- 
cimento tecnológico, que visam 
a humanização do espaço físico 
onde o cuidado com a saúde hu- 
mana, em todos os seus aspec- 
tos, é o principal objetivo.

Dentro deste contexto, da 
influência positiva do ambiente 
na recuperação dos pacientes, 
e, na busca pela qualificação do 
parque tecnológico, destaca- 
mos as principais obras de re- 
forma, adequação e ampliação 
priorizadas pela instituição em 
2020:
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Excelência no atendimento a gestantes
 e recém-nascidos

A Clínica obstétrica conta 
com 26 leitos, 402 ao 416, sendo 
destes 10 convênios e particula- 
res (6 semi-privativos, 4 priva- 
tivos e 2 suítes). Conta com um 
quarto com 2 leitos SUS chama- 
do ADM 1 e 2, destinados con- 
forme a portaria de regulamen- 
tação das maternidades para 
situações de aborto. Também 
são usados para pacientes que 
precisam ficar em observação 
até sua reavaliação. Conta tam- 
bém com 3 quartos com 5 leitos 
chamado alojamento conjunto 
totalizando 15 leitos. Em todos 
estes quartos são alocados os 
recém nascidos juntamente com 
suas mães. As rotinas dos recém 
nascidos são realizados no ber- 
çário que possui 3 berços aque- 
cido e também para situações de 
observação até serem encami- 
nhados a UTI neo natal. O setor 
conta com 28 colaboradoras dis- 
tribuídas nos 3 turnos entre ma- 
ternidade e berçário. Nos leitos 
convênios há climatizadores, te- 
levisores de LED, berços para os 
RN, camas elétricas. Na entrada 
do setor neste ano foi coloca- 
do uma PORTA COM DIGITAL 
E  CAMPANHIA  NA  ENTRADA 
para controle e diminuição do 
fluxo de pessoas. Neste ano foi 
criado a SALA DE PARTO PARA 

CONVÊNIOS E PARTICULARES, 
equipada com   materiais   para 
o parto humanizado, contando 
com banheira, luz azul indicada 
para relaxamento, espaldar e 
bolas para exercícios, musicote- 
rapia, aromaterapia, massagens 
com óleos.

Readequado as salas de pré 
parto e parto SUS de acordo 
com as normas da Humanização, 
mantendo a gestante no mes- 
mo ambiente antes e durante o 
seu parto, equipada com alguns 
materiais como bolas, barras de 
apoio, aromaterapia, musicote- 
rapia e diminuição de lumino-
sidade. Estas salas contam com 

climatizadores. Implantado o 
protocolo de nascimento gentil 
e respeitoso a todas as gestantes 
desde o momento da internação, 
incluído o contato pele a pele, 
clampeamento oportuno ou tar- 
dio do cordão umbilical, aleita- 
mento na primeira hora de vida 
chamado Golden Hour, retarda- 
do o banho, salvo nas situações 
de protocolo em que o banho 
é necessário logo após o nasci- 
mento, logo após sendo enca- 
minhados juntos ao alojamento 
conjunto. O banho também foi 
modificado sendo realizado ba- 
nho de ofurô para relaxamento. 
Foi organizado a escala de tra- 
balho dos técnicos de enferma- 
gem para que uma colaboradora 
acompanhe em tempo integral 
os trabalhos de parto. Criado os 
protocolos de infusão de ocito- 
cina em bomba de infusão e de 
hemorragia pós parto e também 
check list de parto vaginal se- 
guro. Recebido doação de duas 
almofadas para amamentação e 
um sonar portátil pela empresa 
Libbs e quadro decorativo para a 
sala de parto SUS por artesã de 
Ijuí. Realizado pintura de todas 
as camas, berços, escadas, su- 
portes de soro e mesas dos quar- 
tos SUS. Reorganizado o fluxo de 
avaliação das gestantes.
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Instituto do Coração se consolida como 
referência macrorregional

O Instituto do Coração dis- 
põe ao paciente o que há de mais 
moderno em medicina avançada, 
tecnologia, profissionais especia- 
lizados, atendimento personali- 
zado, processos assistenciais que 
garantam segurança, conforto e 
eficiências diagnóstica e terapêu- 
tica para prevenir e tratar Doen- 
ças Cardiovasculares.

Prestamos os melhores ser- 
viços em cardiologia à comuni- 
dade macro-regional, baseado 
sempre no crescimento dos níveis 
de satisfação de nossos clientes. 
Comprometendo-se a melhorar 
continuamente nossos serviços 
através do controle, aprimora- 
mento e qualificação de nossos 
colaboradores. Para tanto, aten- 
de aos principais convênios como 
Particular, IPERGS, Fusex, Caber- 
gs, Geap, Unimed e SUS, abran- 
gendo uma população estimada 
em aproximadamente um milhão 
e setecentas mil pessoas, de mais 
de 120 municípios da macrorre- 
gião missioneira, com o acrésci-
mo em 2020, da região de Santa 
Maria.

Na Clínica Cardiovascular e 
Hemodinâmica, realiza atendi-

mentos em consultas, avaliações 
e curativos com profissionais 
Médicos nas especialidades de 
Cardiologia, Cirurgia Vascular, 
Cirurgia Cardíaca, Cardiologia 
Pediátrica e Eletrofisiologia, as-
sim como exames de Eletrocardio 
grama, Teste Ergométrico, Moni- 
toramento pelo Sistema Holter, 
Monitorização Ambulatorial da 
Pressão Arterial – M.A.P.A, Eco- 
dopplercardiografia Transtoráci- 
ca, Transesofágica, Ecodoppler- 
cardiografia Fetal e Pediátrica, e 
Ecografia com Doppler Colorido 
de Vasos Periféricos Venosos e 
Arteriais.

O ano de 2020 marca tam-
bém o procedimento de emboli-
zação de veia hepática com plug 
vascu lar Amplatzer, que foi reali-
zado pela primeira vez no Serviço 
de Hemodinâmica. A novidade foi 
em um paciente de 67 anos, mo- 
rador de Ijuí e teve como respon- 
sável médico o cirurgião vascular 
Fábio Goulart da Silva, com apoio 
do médico cirurgião endovascu-
lar e radiologista intervencionis-
ta Enio Ziemiecki Júnior, do médi 
co anestesista Júlio Coracini, da 
equipe de enfermagem liderada 

pelo enfermeiro Miqueias Kasc-
tin e os técnicos Guilherme de 
Aquino e Simone Stein, com a 
retaguarda da equipe adminis-
trativa do Incor. O procedimen-
to inédito foi considerado bem 
sucedido e o paciente teve alta 
hospitalar.

O ano foi marcado por inova- 
ções como mais um procedimen- 
to inédito, com o implante de um 
novo dispositivo para estimular 
o coração, o marcapasso fisioló-
gico, em um paciente jovem de 
25 anos de idade, natural de Ijuí, 
que tinha o ritmo cardíaco lento. 
A equipe, chefiada pelo médico 
eletrofisiologista Rafael Manha-
bosco Moraes, teve a participa-
ção dos profissionais do bloco 
cirúrgico e de profissionais da 
empresa Medtronik, fornecedo-
res do material. A técnica utiliza-
da é revolucionária, pois preser-
va o sistema elétrico do paciente, 
corrige o problema apresentado 
e traz uma perspectiva altamente 
positiva de vida normal.

Mesmo em tempos de isola- 
mento social, não descuidamos 
das orientações a população e no 
Dia Mundial do Coração, come- 



16             HCI - Relatório Anual 2020

morado em 29 de setembro, os 
médicos que compõem o quadro 
clínico e cirúrgico do INCOR gra- 
varam vídeos com orientações 
preventivas de Doenças Cardio- 
vasculares, e posteriormente pu 
blicadas em redes sociais do HCI, 
com grande repercussão, conside 
rada pela equipe como positiva.

Foram realizados treina- 
mentos abordando temas sobre 
trabalho em equipe e bom rela- 
cionamento interpessoal, apri- 
moramento de Técnicas de En- 
fermagem, Radiologia, avaliações 
cardiológicas (eletrocardiograma 
– ECG), estudo de arritmias e pa- 
rada cardíaca, bem como avalia- 
ções permanentes de protocolos 
clínicos e processos operacionais 
e fluxos de atendimentos ao clien-
te envolvendo administrativo, 
higienização, enfermagem, radio-
logia e médicos, objetivando me-
lhores resultados administrati-
vos/financeiros e foco no cliente.

As parcerias também foram 
importantes com o objetivo de ex- 
pandir os serviços no Ambulatório 
Cardiovascular e neste sentido, o 
INCOR foi contemplado pelo Ro-
tary Clube Ijui com um aparelho 
portátil de US GE, para realização 
de exames de ecocardiograma 
transtorácico, e através de recur-

sos próprios adquiriu uma maca 
elétrica para realização de exa-
mes de Tilt Teste, ampliando as-
sim a oferta de serviços ao cliente 
na cardiologia. O Instituto do Co-
ração teve o reforço de mais seis 
impressoras, gentilmente doadas 
pela empresa MB Farmácias de 
Ijuí. A intermediação para a con-
quista teve o apoio importante 
dos médicos Leonardo Zanatta 
e Rafael Manhabosco Moraes, 
hemodinamicista e eletrofisiolo-
gista respectivamente, para que 
o empresário Eder Fernandez 
fizesse a doação. A entrega foi 
realizada pelo coordenador de 
projetos da rede MB Farmácias 
Diego Rochembach e pela geren- 
te de marketing da empresa Die-
nefer Morgana Lauter da Rosa. 
Os equipamentos vão ser insta-
lados nos consultórios médicos 
do serviço, onde vai agilizar ainda 
mais os processos e encaminha-
mentos. A empresa MB tem sido 
grande parceira do HCI, inclusive 
com doações mensais para o Fun-
do Municipal do Idoso, que rever-
te para a obra de revitalização de 
outro importante serviço do HCI, 
o Cacon, que está sendo ampliado 
para melhor cuidar dos pacientes 
e familiares.

A grande novidade em 2020, 

foi a chegada do segundo an-
gió grafo, aparelho que vai qua 
lificar ainda mais o serviço de 
hemodinâmica do Instituto do 
Coração (Incor). O aparelho, im- 
portado do Japão, com 5 tone- 
ladas, foi comprado no valor de 
R$1.856.568,64. A novidade foi 
possível com recursos extraorça 
mentários do Ministério da Saú- 
de.

O angiógrafo é um aparelho, 
usado para mapear veias e arté- 
rias do corpo humano e permitirá 
ampliar o atendimento do Servi- 
ço de Hemodinâmica do Incor. O 
médico hemodinamicista Leonar- 
do Zanatta acredita que o equi- 
pamento recém adquirido vai dar 
um salto de qualidade no serviço. 
“Maior capacidade de atendi- 
mento à população, aumento da 
complexidade de procedimentos 
cardiológicos, vasculares, onco- 
lógicos e neurovasculares e mais 
do que isto, maior segurança por 
serem agora dois aparelhos de 
ponta em funcionamento”, avalia 
Zanatta.Com a chegada do apa- 
relho, intensificaram-se as obras 
no Serviço de Hemodinâmica, com 
previsão de término para o final do 
1º semestre de 2021 e consequen-
temente instalação e checagem fi-
nal para entrar em operação.
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CACON inicia segunda fase da ampliação 
da área física 

O Hospital de Caridade de 
Ijuí(HCI) tem o único centro de 
alta complexidade em oncologia 
do interior do Rio Grande do Sul, 
conforme classificação do Minis- 
tério da Saúde, sendo que 90% 
dos atendimentos são pelo Siste- 
ma Único de Saúde(SUS). Depois 
da conclusão da ampliação do 
serviço de radioterapia com ins- 
talação de um novo e moderno 
acelerador linear, o Cacon, refe- 
rência para mais de 120 municí- 
pios, iniciou a obra de ampliação 
dos serviços ambulatoriais e de 
quimioterapia.

O plano de obras apresen-
tado pelo setor de arquitetura 
e engenharia da instituição está 
dividido em três etapas, onde a 
primeira foi a construção de uma 
nova recepção, onde os pacien- 
tes chegam para as consultas 
ambulatoriais. A segunda etapa, 
é a ampliação e adequação dos 
ambulatórios e consultórios no- 
vos.

A expansão do Centro, com 
ampliação de 700m² de área físi- 
ca, totalizando mais de 1.800m² 
destinados a oncologia, contem- 
pla  12  consultórios  médicos, 
42 poltronas de aplicação de 
quimioterápicos, salas multi- 
profissionais e fluxo de acesso 
diferenciado à edificação, que 
vai qualificar o serviço pionei-
ro na região, criado há 18 anos. 
No início do Cacon, tinha uma 

projeção de 700 casos novos por 
ano e atualmente, quase duas 
décadas, são 3.500 novos casos 
de câncer anuais e a moderni- 
zação do espaço da oncologia é 
uma conquista importante que 
vai qualificar ainda mais o aten- 
dimento.

A ampliação do Cacon teve 
o importante envolvimento da 
sociedade, onde foram capta- 
dos R$1.063.288,45(Um milhão, 
sessenta e três mil, duzentos e 
oitenta e oito reais com quaren- 
ta e cinco centavos), através da 
lei do idoso, que é uma das leis 
de incentivos vigentes no país. 
Os doadores foram pessoas físi- 
cas e pessoas jurídicas do muni- 
cípio, da região e muitos do ce- 
nário nacional.

Os valores maiores foram 
obtidos através de doações de 
multinacionais, por conta de re- 
conhecerem a necessidade e a 
importância de ter um centro de 
oncologia no interior do estado.

A etapa seguinte é a cap-
tação de recursos, no qual os 
valores serão investidos em 
mobiliário, climatização e infor-
matização.

O Cacon tem uma rede de 
apoio formada por diversos gru-
pos da comunidade, ongs, entida-
des e pessoas físicas que ajudam, 
seja com doações de lanches para 
os pacientes em atendimento ou 
até mesmo cabelos, para a confec-
ção de perucas. Há um ano, existe 
o projeto “Fios que transformam 
vidas”, com o intuito de incenti-
var a doação de cabelos, onde são 
feitas perucas e depois entregues 
às pacientes oncológicas que re-
alizam tratamento de câncer de 
mama, onde existe uma boa par-
ceria com a ONG Penélopes Soli-
dárias de Passo Fundo. Da mesma 
forma que a doação e a confecção 
são voluntárias, as perucas são en 
tregues às pacientes sem custo 
algum, demostrando a verdadei- 
ra vocação do HCI, de prestar um 
serviço de excelência com carinho 
e empatia, ainda mais diante de 
uma pandemia.

Na área da assistência dispo- 
nibilizamos, consultas especiali- 
zadas em oncologia, tratamentos 
de quimioterapia, radioterapia, 
braquiterapia, pesquisa clínica, 
cirurgias oncológicas e repara- 
doras e equipe multiprofissional 
composta por médicos especia- 
listas, enfermeiros, assistente 
social, nutricionista, psicólogo, fi-
sioterapeuta e equipes admi- nis-
trativas e de apoio.

SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA

CAMPOS TRATADOS DE 

RADIOTERAPIA

INSERÇÕES DE BRAQUITERAPIA

CONSULTAS NO AMBULATÓRIO

ATENDIMENTOS DE EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR

TOTAL

32.272
87.568

535
21.405
17.993

159.773
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HCI completa 40 anos de serviço de 
hemodiálise 

Prestar atendimento espe- 
cializado a pacientes portado- 
res de Doença Renal Crônica 
e Lesão Renal Aguda oferece 
serviços de dialise peritoneal, 
hemodiálise, encaminhamento 
para investigação e realização 
de transplante renal, para porta- 
dores de Doença Renal Crônica, 
além de consultas especializadas 
de manutenção aos transplanta- 
dos renais, e ainda modalidades 
dialíticas para pacientes interna-
dos na Unidade de Terapia Inten- 
siva.

UNIDADE DE DIALISE E 
TXT RENAL

A Unidade de Diálise da 
AHCI está em funcionamento 
desde 1981, sendo um setor 
ambulatorial que presta atendi- 
mento, também, a pacientes in- 
ternados.

Tendo por finalidade pres- 
tar atendimento  especializado 
a pacientes portadores de Do- 
ença Renal Crônica e Lesão Re- 
nal Aguda, oferece serviços de 
dialise peritoneal e hemodiálise 
para portadores de Doença Re- 
nal Crônica e Lesão Renal Agu- 
da, além das modalidades dialí- 
ticas para pacientes internados 
na Unidade de Terapia Intensi- 
va. Para isso contou em 2020 
com uma equipe de 04 Médicos 
Nefrologistas, 03 Enfermeiros 
Nefrologistas, 01Enfermeiro de 
Dialise,21Técnicos de Enferma- 
gem, 02 Secretária de Clínica, 02 
Assistentes Sociais,01 nutricio- 
nista e 02 Higienizadores.

No ano de 2020 a Unidade de 
Diálise realizou atendimento de 
Diálise Peritoneal Ambulatorial 
contínua, Hemodiálise para por-
tadores de Doença Renal Crôni-
ca, Hemodiálise para portadores 
de Lesão Renal Aguda em UTI, 
mantendo uma média de 150 
pacientes crônicos/mês, para 
pacientes conveniados SUS, Fu-
sex, HCI Saúde, Correios, GEAP 

e Particular. Realizou, ainda, as- 
sistência de controle nefrológi- 
ca médico e de enfermagem aos 
transplantados renais.

Possui Sala de Atendimento 
exclusiva para os usuários que 
realizam Diálise Peritoneal (DP), 
tratando-se de ambiente clima- 
tizado e confortável ofertando 
Diálise Peritoneal Automatiza- 
da (DPA), além de manter a mo- 
dalidade de DP que há mais de 
20 anos oferece que é a Diálise 
Peritoneal Ambulatorial Contí- 
nua (DPAC). Na DPA o usuário 
realiza a diálise no seu domicílio, 
durante o período da noite, atra- 
vés de uma máquina chamada 
Cicladora, a qual fica sob a pos- 
se e controle do próprio usuá- 
rio. Para tanto, o mesmo recebe 
capacitação para realizar este 
procedimento. A capacitação é 
oferecida pelo enfermeiro res- 
ponsável pela DP, a partir do mo- 
mento que o usuário demonstra 
interesse e adesão a esta moda- 
lidade de terapia renal substitu- 
tiva onde atualmente possui 14 
pacientes.

Para corresponder à deman- 
da, além dos recursos humanos 
citados, a unidade contou com 
40 rins artificiais proporciona- 
dores, contando ainda, com três 
rins que dispõe de módulo para 
hemodiafiltração, modalidade 
de diálise destinada aos pacien- 
tes internados nas UTIs, pois 
realiza atendimento de hemodi- 
álise nas UTIs Adulto,Coronaria- 
na,COVID e pronto socorro.

As instalações da Unidade 
de Diálise ainda contam com 
tratamento de água por osmose 
reversa (que é submetido á de- 
sinfecção mensal do “looping”), 
osmose reversa portátil para 
hemodiálise nas UTIs Adulto e 
Coronariana ,COVID e Pronto 
Socorro com todos os materiais 
necessários para oferta de Tera- 
pia Renal Substitutiva segura e 
de qualidade.

MATERIAIS E MUDANÇAS

1 - R E P R O C E S S A D O R E S 
AUTOMÁTICOS:

Compra de 4 (quatro) repro- 
cessadores automáticos para a 
limpeza e desinfecção dos dia- 
lisadores conforme legislação 
vigente.

2- OSMOSE PORTÁTIL:
Compra de uma nova osmo- 

se reversa proporcionando me- 
lhor qualidade da água nas uni- 
dades de terapia intensiva.

3- EXAUSTORES:
Aquisição e instalação de 

um moderno sistema de exaus- 
tão melhorando o fluxo de ar 
nas salas de dialise, banheiros e 
principalmente reúso de dialisa- 
dores.

4- PRESS-CONTROL:
Novo equipamento de con- 

trole da pressão da água no tra- 
tamento por osmose melhoran- 
do o fluxo e economia de água 
utilizada diariamente

5- BOMBA D´ÁGUA:
Aquisição de 2 novas bom- 

bas para o sistema de loopíng 
e reúso da unidade, proporcio- 
nando mais economia de água e 
energia elétrica

6- RESERVATÓRIOS:
Aumento dos reservatórios 

de água potável para o trata- 
mento passando de 9 mil litros 
para 21 mil litros.

7- CASULOS:
Compra e instalação de sis- 

tema tipo “colmeia” para guar- 
da de dialisadores de pacientes 
crônicos, melhorando a organi- 
zação e higienização conforme 
a portaria vigente
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HCI tem uma UTI Neonatal que há 21 anos 
salva bebês prematuros 

Inaugurada em 18 de Setem- 
bro de 2000, a UTI Neonatal ini- 
ciou os seus serviços em 16 de Ou- 
tubro de 2000. Está localizada no 
3° andar do hospital. Os leitos são 
regulados pela Central de Leitos 
do Estado do Rio Grande do Sul, a 
qual é informada sobre disposição 
de leitos vagos através de comu- 
nicação via sistema GERINT. Dis- 
ponibiliza 8 leitos neonatal pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 2 
leitos neonatais para Convênios, 
sendo também responsável pelo 
atendimento à 1 Leito Pediátrico, 
ocupado pelo paciente Jean Car- 
los Kitllaus.

Em relação aos recursos hu-
manos a UTI Neonatal conta com 
uma equipe multiprofissional 
composta por oito médicos pedia- 
tras, o responsável técnico possui 
especialização em Neonatologia, 
desses um é cardiopediatra, um 
enfermeiro assistencial coordena- 
dor, especialista em Terapia Inten- 
siva, seis enfermeiros assistenciais 
e vinte e oito técnicos de enferma- 
gem, quatro fisioterapeutas, uma 
fonoaudióloga à qual presta ser- 
viços para toda a demanda da ins- 
tituição, duas higienizadoras, uma 
escriturária, além de todo aparato 
e suporte das equipes de apoio.

Assiste recém-nascidos de 0 
a 28 dias de vida, pré-termos, ter- 
mos, e pós-termos, com diversos 

diagnósticos: prematuridade, ta- 
quipnéia transitória, síndrome da 
membrana hialina, desconforto 
respiratório, pneumonias, asfixia 
neonatal, hipóxia neonatal, sepse, 
hipoglicemia, problemas neuroló- 
gicos, dentre outros.

A Unidade de Terapia Inten- 
siva Neonatal conta com Equipe 
Multiprofissional de 46 profissio- 
nais, entre médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, fisiote- 
rapeutas, fonoaudiológa, além do 
apoio da psicologia e assistência 
social com vistas a garantir cui- 
dado integral, humanizado, de ex- 
celência. Esses profissionais bus- 
cam constantemente aprimorar 
conhecimento técnico-científico, 
através de especializações, mes- 
trado, cursos e congressos volta- 
dos a área de neonatologia.

Em 2020, foram atendidos 
2941 pacientes/dia, o que requer 
equipe qualificada para cuidar 
com excelência, e assim desenvol- 
ver com êxito a complexidade das 
atividades. O conhecimento cien- 
tífico e a habilidade técnica são 
características essenciais para o 
rigoroso controle das funções vi- 
tais na tentativa de reduzir a mor- 
talidade e garantir a sobrevivência 
dos recém-nascidos de alto risco.

O ano de 2020 apesar da pan-
demia e das dificuldades enfren- 
tadas pela instituição, com restri- 
ções de visitas e de reestruturação 
de espaços para atendimento a es- 
tes pacientes e reorganização das 
equipes de trabalho, foi permeado 
de conquistas, com o início da re- 
forma da UTI Neonatal, bem como 
a ampliação e reestruturação dos 
espaços da unidade, a reforma do 
referido setor ainda está em anda- 
mento e permitirá qualificar ainda 
mais a assistência prestada à estes 
pacientes.

Comemoramos 21 de anos 
de Unidade de Terapia Intensi-
va Neonatal (UTIN) no dia 16 de 
Outubro de 2020, com o intuito e 
objetivos de estender e qualificar 

o cuidado prestado, dispomos de 
vários grupos e projetos idealiza- 
dos e evidenciados em literatura 
científica pela própria equipe mul- 
tiprofissional que atua no setor, 
dentre estes destacam-se:

Grupo de Apoio aos Pais e 
Familiares dos Recém-nascidos 
internados na UTIN, com início no 
ano de 2014, as atividades do gru- 
po proporcionam maior vínculo 
com a tríade RN-FAMÍLIA-EQUI- 
PE, melhora o relacionamento e 
inclusive permite reduzir o tempo 
de internação dos RNs em que os 
pais permanecem presentes;

Projeto das Redes, em que os 
recém-nascidos são acomodados 
em redinhas suspensas dentro 
das incubadoras, com objetivo de 
acalmarem-se, aconchegarem-se 
e também auxiliar no ganho de 
peso;

Projeto Hora do Soninho, 
em que a equipe se mobiliza para 
proporcionar tranquilidade e des- 
canso ao bebê que rotineiramen- 
te, pelas demandas de UTI, são 
expostos à manipulação contínua, 
neste momento não há a manipu- 
lação do RN, as luzes são reduzi- 
das, bem como os ruídos sonoros, 
proporcionando momento de des- 
canso ao RN, bem como auxiliam 
também no ganho de peso e dimi- 
nuição do estresse deste bebê;

Projeto Semeando Esperan-
ça Polvos do Amor, os bebês sen- 
tem necessidade de aconchego e 
também de agarrar-se a algo, os 
polvos são confeccionados por 
voluntárias e colocados junto aos 
bebês, nas incubadoras ou berço 
aquecido, proporcionando maior 
segurança para o recém-nascido, 
reduzindo também o número de 
perdas de sondas e redução do es- 
tresse do RN.

Citamos também: Protocolo 
de manuseio mínimo, Projeto dos 
ninhos, Projeto COALA, Contato 
pele a pele e Hidrocinesioterapia 
o qual foi um projeto de mestrado 
desenvolvido em 2016 na unidade.
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Urgência, emergência e ambulatórios

A Emergência do Hospital de 
Caridade de Ijuí é a porta de en- 
trada da instituição, um trabalho 
integrado, que visa a qualidade 
no atendimento de casos graves, 
urgências e emergências. No ano 
de 2020 a unidade de emergên-
cia teve um nº total 22.356 aten 
dimentos,. A Emergência realiza 
os atendimentos em urgências 
e emergências de Convênios e 
SUS, recepção dos pacientes 
para hemodinâmica, bem como 
assistência no pós procedimento, 
recepção e manejo dos pacientes 
oncológicos por intercorrências 
domiciliar ou advindos do CA- 
CON, recepção e manejo dos pa- 
cientes da Hemoterapia por in- 
tercorrências clínicas ou rotinas 
de transfusão, recepção e mane- 
jo de pacientes psiquiátricos em 
surto bem como internação, re- 
alização de pequenas cirurgias, 
curativos pós operatórios de mé- 
dia e alta complexidade.

Nos Ambulatórios de Es-
pecialidades foram realizadas 
melhorias com reforma e am 

pliação, com espaço revitalizado 
e humanizado, destaque para a 
nova recepção, ambulatórios e 
consultórios. A unidade fica loca- 
lizada no primeiro pavimento do 
Bloco 1, que foi inaugurado em 
1940 e agora ganha uma revita- 
lização completa, com 515,55 m² 
de nova estrutura física. O inves- 
timento foi feito com recursos 
próprios do hospital. Em 2020, 
foram realizadas 5.758 atendi- 
mentos.

O serviço tem a finalidade de 
realizar consultas nas especiali- 
dades de ginecologia, nefrologia, 
urologia, clínica médica, clínica 
cirúrgica, psiquiatria, odonto-
logia para pacientes do Cacon, 
avaliação pré operatório de en-
fermeira e anestesista, atendi-
mento de gestante alto risco e 
exames de oftalmologia, como 
também pequenas cirurgias de 
convênios e particulares.

- 03 CONSULTÓRIOS MÉ-
DICOS DIFERENCIADOS 

PARA GINECOLOGIA
- 01 CONSULTÓRIO ODON-

TOLÓGICO
- 01 CONSULTÓRIO MÉDI- 

CO DIFERENCIADO PARA OF- 
TALMOLOGIA;

- 02 CONSULTÓRIOS MÉ-
DICOS DIFERENCIADOS PARA 
PSIQUIATRIA/SAÚDE MENTAL;

- 03 SALAS DE PEQUENOS 
PROCEDIMENTOS;

- SALA DE RECUPERAÇÃO E 
POSTO DE ENFERMAGEM COM 
03 LEITOS;

- 03 CONSULTÓRIOS MÉ-
DICOS DIFERENCIADOS PARA 
ESPECIALIDADES DIVERSAS;

- SALA DE ESPERA INTER-
NA;

- SALA DE ESPERA INTERNA 
PARA GESTANTES;

- AMBIENTES DE APOIO;
- AMPLA RECEPÇÃO E ES- 

PERA GERAL;
- ACESSO  DIFERENCIADO 

E EXTERNO PELA AVENIDA DA- 
VID JOSÉ MARTINS,

- ATENDIMENTO ESPECIA- 
LIZADO COM EQUIPE MULTI- 
PROFISSIONAL PARA GESTAN- 
TES DE ALTO RISCO

Medicina Nuclear

Especialidade médica que faz 
uso de substâncias radioativas 
(radiofármacos) incorporados ao 
paciente para estudar anatomia e 
predominantemente a fisiologia 
dos órgãos tendo por finalidade o 
estudo diagnóstico e terapêutico. 
O serviço implantou mais uma mo- 
dalidade de tratamento conhecida 
como XOFIGO (cloreto de rádio 
(223 Ra)) que está disponível para 
comercialização pela Bayer S.A. o 
qual esta inserido no Rol de pro- 
cedimentos e eventos em saúde 
da ANS com cobertura obrigatória 
pelos planos de saúde. O uso do 
XOFIGO está indicado para o tra- 
tamento de pacientes com câncer 

de próstata resistente à castração 
com metástases ósseas sintomá- 
ticas e sem metástases viscerais 
conhecidas e consiste em 6 aplica- 
ções com intervalos de 4 semanas 
cada. Após uma criteriosa avalia-

ção médica e estando de acordo 
com os parâmetros de indicação, 
tivemos a inclusão de dois pacien- 
tes. Um deles concluindo (mês ja- 
neiro) o protocolo de 5 aplicações 
com ótimo resultado.
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Comissão Intra-Hospitalar de Doação de 
Órgãos e Tecidos para Transplante

HCI comemora programa novo chamado 
hospitalistas

A Comissão Intra-Hospitalar 
de Doação de Òrgãos e Tecidos 
para Transplantes (CIHDOTT), 
tem por função: desenvolver a cul- 
tura da doação de órgãos e tecidos 
para transplante junto a popula- 
ção, sendo responsável por todo 
processo de captação de órgãos, 
desde a identificação do potencial 
doador até a entrega do corpo à 
família. Para tanto esta articula-se 
junto a OPO (Organização por pro- 
cura de órgãos), com sede em Pas- 
so Fundo e a Central Estadual de 
Transplantes, as quais direcionam 
as ações nos protocolos de Mor- 
te Encefálica. Durante o ano de 
2020 recebemos a visita da equipe 

O Hospital de Caridade de 
Ijuí(HCI) completa um ano de im- 
plantação de um sistema de saú- 
de inovador na região noroeste, 
chamado hospitalistas. A empre- 
sa Improve de Porto Alegre é a 
responsável pela implantação no 
HCI, desse modelo médico-hos- 
pitalar, onde o médico e a equi- 
pe multiprofissional assumem o 
papel de gestão hospitalar, com 
exclusividade aos cuidados de 
pacientes hospitalizados.

da OPO-4 de Passo Fundo, para 
acompanhamento das atividades 
da CIHDOTT, à qual participou 
de treinamento realizado no HCI 
com a equipe de enfermagem das 
UTis. A mesma mantém contato 
constante com a equipe via what- 
sapp, realizando questionamen- 
tos, direcionando ações, avisando 
de possíveis treinamentos para a 
equipe participar e acompanhando 
todos os protocolos de Morte En- 
cefálica. A equipe envia relatórios 
diários dos pacientes de UTIs para 
acompanhamento. A CIHDOTT 
realiza esta articulação entre as 
diferentes instituições, hospital, 
Unidade de Terapia Intensiva, 

Os resultados são surpreen-
dentes, onde o destaque é a que- 
da no custo por paciente, em mé- 
dia 42%, devido ao planejamento 
terapêutico adequado, onde a 
execução qualificou o tratamen- 
to, com alta precoce e dando 
maior segurança ao paciente. A 
equipe da unidade clínica médi- 
ca, onde acontece a execução do 
sistema hospitalistas, é unânime 
em afirmar os avanços a partir da 
implantação.

Bloco Cirúrgico, OPO, Central de 
Transplantes, Transporte (via 17ª 
CRS), médico legista, famílias e po- 
pulação em geral. A atuação desta 
comissão possibilita o efetivo pro- 
cesso de doação de órgãos, para 
tanto é necessário auxiliar na iden- 
tificação de potenciais doadores, 
na abertura e durante a realização 
de protocolos, testes diagnósticos, 
até a definição do diagnóstico de 
morte encefálica (ME), realizar a 
notificação para a central e OPO, 
realizar a entrevista a família, dar 
suporte, esclarecer dúvidas e au- 
xiliar no processo de doação de 
órgãos e tecidos se assim for seu 
desejo. 

“A nossa equipe assisten-
cial faz a diferença e queremos 
ressaltar essa integração com o 
objetivo de qualificar o serviço 
do hospital, com certeza foi um 
avanço”, disse o médico Douglas 
Uggeri.

Ele acredita que o sucesso 
desse primeiro ano, tem muito a 
ver com a qualidade da assistên- 
cia, onde a equipe médica e de 
médicos residentes em conjunto 
com a equipe multiprofissional 
que reúne enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, fisioterapeu- 
tas, nutricionistas, assistentes 
sociais, farmacêuticos e demais 
equipes de apoio, trabalharam 
com o mesmo objetivo. “Os re- 
sultados foram excelentes, com 
maior integração das equipes na 
beira do leito, tempo menor de 
internação, redução de custos e 
diminuição de desperdícios, tor- 
nando a saúde muito qualificada 
e segura. O paciente foi o maior 
beneficiado”, finalizaUggeri.
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HCI oferece novo espaço amplo e 
confortável para as doações de sangue

O Banco de Sangue do HCI, 
atende a todos os Municípios de 
abrangência da 17 Coordenadoria 
Regional de Saúde e pacientes de 
outras regiões que realizam seus 
tratamentos no Centro de Alta 
Complexidade em Oncologia, Ins-
tituto do Coração e Hemodiálise. 
O Setor é responsável pela coleta, 
tipagem, fracionamento, armaze-
namento de sangue e transfusão 
sanguínea. Possui como missão, 
fornecer hemocomponentes e 
serviços seroterápicos para a ins-
tituição e hospitais conveniados; 
prestar um serviço de qualidade ao 
doador e ao paciente e ainda reali-
zar a busca ativa de doadores. Em 
2020, o Núcleo de Hemoterapia da 
Associação Hospital de Caridade 
de Ijuí realizou a Implantação do 
Sistema Hemovida Web, através do 
sistema que é fornecido pelo DA-
TASUS, tivemos a possibilidade de 

encaminhar as amostras de sangue 
para o Hemopasso de Passo Fundo, 
para que este realize os exames de 
sorologia que anteriormente eram 
enviados para empresa terceiri-
zada na modalidade de contrato. 
Realizamos a aquisição de carrinho 
de metal para transporte interno 
dos hemocomponentes, carrinho 
para transporte de caixa de tubos 
e a compra de impressoras para 

impressão de etiquetas. O Núcleo 
precisa estar em constante busca 
ativa de doadores, para isso realiza 
um cronograma de ações envolven-
do a sociedade em geral, para que 
cada vez mais possa fidelizar novos 
doadores. Em 2020, foram realiza-
das as duas principais campanhas 
para doação de sangue, com as de-
vidos cuidados diante da pandemia 
de covid-19, a Doação Farroupilha 
e o Grenal Solidário. Durante o ano, 
foram aprimoradas rotinas de tra-
balho, revisto fluxos, realizado ca-
pacitações, com o intuito de prestar 
um serviço de excelencia, para que 
possamos ser reconhecidos como 
referencia na região.

- Número total de doações em 
2020: 4.705

- Número total de transfusões 
em 2020: 12.157
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Serviço de nutrição e dietética 

O Serviço de Nutrição e Die- 
tética do HCI tem o objetivo de 
oferecer refeições balanceadas, 
saborosas, garantindo a segu- 
rança e satisfação dos clientes, 
seguindo técnicas higiênico-sa- 
nitárias adequadas e controle de 
custo, além de proporcionar as- 
sistência e educação nutricional, 
embasados em fundamentos téc- 
nico-administrativos-científicos.

Uma das atividades mais
importante do ser humano é 

a alimentação; envolve questões 
biológicas, sociais e culturais o 
ato de comer, englobando vá- 
rios aspectos que vão desde a 
produção dos alimentos até sua 
transformação em refeições, e 
posteriormente disponibilização 
às pessoas.

O SND do HCI ( Serviço de 
Nutrição e Dietética) é composto 
por diferentes áreas. A produção 
de alimentos (UAN – Unidade de 
alimentação e nutrição) divide-se 
em cozinha central, cozinha die-

toterápica, refeitório e confeita- 
ria (realiza preparo de todos os 
alimentos distribuídos no hospi- 
tal a pacientes e colaboradores); 
nutrição clínica ( realiza atendi- 
mentos nas unidades de inter- 
nação e ambulatórios); nutrição 
enteral ( responsável pelas dietas 
enterais e suplementos nutricio- 
nais); lancheria (responsável pela 
comercialização de lanches e 
bebidas); banco de leite ( realiza 
controle de qualidade processo 
de pasteurização e distribuição 
leite humano).

O objetivo da equipe de tra-
balho do SND é o fornecimento 
de refeições equilibradas nutri- 
cionalmente apresentando bom 
nível de sanidade e segurança 
alimentar.

A nutrição hospitalar auxilia 
na aceleração dos processos de 
recuperação dos pacientes, visa 
também auxiliar no desenvolvi- 
mento de hábitos alimentares 
saudáveis, educação alimentar e 

nutricional. O nutricionista hos- 
pitalar busca conhecer a neces- 
sidade de cada paciente, as con- 
sequências da doença e o quadro 
atual são pontos fundamentais 
no desenvolvimento de um plano 
alimentar que contribui na rea- 
bilitação. “ Sabor e carinho” são 
ingredientes fundamentais para 
preparar alimentos, em qualquer 
momento da vida.

Devido à pandemia do Co-
vid-19 que assolou o ano de 
2020, atividades especiais foram 
canceladas, respeitando os pro- 
tocolos de distanciamento social. 
Ao invés disto foram distribuídas 
junto as refeições dos pacientes 
frases motivacionais, especial- 
mente nas unidades que realizam 
atendimento aos pacientes CO- 
VID.

Buscamos oferecer um car- 
dápio diferenciado aos pacientes 
que passam seu aniversário inter- 
nados na instituição, oferecendo 
um mini bolo de aniversário.

 Durante o ano de 2020 produzimos e distribuímos:

•  50.728 refeições para colaboradores

• 143.403 refeições para pacientes

• 6.782 refeições para acompanhantes

• 369.983 lanches (pacientes, colaboradores e lancheria)

• 7.105 dietas enterais

• 20.449 dietas enterais UTI Neonatal 

• 6.810 suplementos nutricionais

• 1.115 liberações sociais

• 13.108 atendimentos clínicos nutricionais em pacientes internados

• 4.852 atendimentos clínicos pacientes CACON

• 428 atendimentos clínicos Hemodiálise

• 693 atendimentos clínicos AGAR
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Serviço de atendimento 
ao cliente

HCI conta com um dos melhores parques 
tecnológicos do interior do Estado

O Serviço de Atendimento ao 
Cliente - SAC do Hospital de Carida- 
de de Ijuí presta atendimento huma- 
nizado com foco no acolhimento dos 
clientes e em suas manifestações e é 
um importante canal de comunica- 
ção efetivo na instituição, através da 
ouvidoria e pesquisa de satisfação. 
Utilizando uma ferramenta informa- 
tizada para o registro de abertura de 
chamados obtém-se um feedback 
sobre os serviços prestados. Por 
meio do sistema é possível geren- 
ciá-lo até sua finalização, para que 
o cliente tenha uma resposta satis- 
fatória no menor tempo possível. A 
organização usufrui de dados esta- 
tísticos e indicadores de resultados 

Através de tecnologias de ponta, 
o Centro de Diagnóstico por Imagem 
– HCI Imagem oferece uma estrutu- 
ra completa de diagnóstico, preven- 
ção e tratamento, com diagnósticos 
precisos. Conta com o serviço de 
radiografias analógica e digital, ul- 
trassonografias, mamografia digital, 
densitometrias, tomografias, angio- 
tomografias de artérias coronárias 
e demais especialidades, além das 
mais diversas biópsias. A equipe é 
constituída por profissionais técni 
cos em radiologia, enfermeira, técni- 
cos de enfermagem, médicos espe-

acompanhados e monitorados em 
tempo real pelos gestores, através 
do Painel de Indicadores. Confor- 
me relatório da Ouvidoria 67% dos 
clientes elogiam o atendimento ou 
serviço prestado e 18% apresentam 
sugestões de melhorias que são ana- 
lisadas pelos gestores. As queixas e 
reclamações também merecem tra- 
tamento especial, averiguando, mo- 
nitorando e desenvolvendo ações 
pontuais mediante a cada situação.

Outra atividade desenvolvida 
pelo SAC são as pesquisas de sa-
tisfação as quais exibem tanto os 
pontos positivos como os pontos 
que devem ser melhorados, permi-
tindo buscar por soluções eficazes, 

cializados e serviços de apoio. E no 
ano de 2020 realizamos um total de 
70.720 exames, com uma média de 
5894 exames por mês.

O ano de 2020 foi um período 
atípico, onde não foi medido esfor- 
ços para atender os pacientes sus- 
peitos ou confirmados de COVID 
19 de Ijuí e Região, realizando exa- 
mes de angiotomografia de tórax, 
tomografia de tórax e Raio-X, possi 
bilitando diagnósticos precisos para 
tratamento precoce ou avançado da 
doença. 

Mesmo com a demanda expres-

inovadoras e criativas. Além disso, 
esse retorno serve para analisar 
o que está dando certo ou não em 
tais ações. A entidade HCI possui 
canais abertos de comunicação com 
o cliente, estabelece também uma 
forma de estreitar esse relaciona- 
mento e utiliza meios de comunica- 
ção como aplicativo de whatsapp, 
e-mail, site, formulário de pesquisa 
online, telefone, atendimento pre- 
sencial além de pesquisas in loco e 
geral. Aplicada no mês de agosto 
uma pesquisa pacientes convênio e 
particular onde podemos observar 
no gráfico Avaliação Geral que ape- 
nas 2% dos entrevistados responde- 
ram “a melhorar”.

siva destes exames, continuaram 
sendo realizados outros exames de 
diagnóstico por imagem, não per- 
dendo a qualidade destes na entrega 
ao paciente. Mesmo não havendo in- 
cremento no parque tecnológico do 
setor, continuamos desenvolvendo 
exames mais precisos, com a aqui- 
sição de uma régua plumbífera para 
escanometria de membros inferio- 
res e coluna total para avaliação de 
patologias, proporcionando medidas 
exatas dos mesmos.

Dentre as metas e ações espera 
das para o ano de 2021, temos como 
foco a educação permanente dos 
profissionais através de capacitações 
práticas para o desempenho seguro 
de suas competências e para acom- 
panhar as tecnologias disponíveis 
no setor. Para o ano que vem, vamos 
contar com o aparelho de ressonân- 
cia magnética, três tesla, moderno, 
que permite exames de diagnósticos 
através de imagens de alta definição 
dos órgãos internos, no qual será 
instalado em um novo pavimento do 
prédio do Instituto do Coração, que 
está em fase de construção.
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Grupo de prevenção e 
tratamento de lesões de pele  

Centro cirúrgico

O GPTLP existe desde 2006, e 
tem o objetivo garantir aos clien-
tes internados cuidados padroni-
zados na prevenção e tratamento 
das le- sões cutâneas e/ou trata-
mento de feridas. E como meta re-
duzir cus- tos, alta precoce e quali-
dade de vida ao paciente e familiar. 
Além de capacitar os profissionais 
de enfermagem para a prevenção 
e tratamento de tais lesões. O gru-
po é composto por enfermeiros 
que atuam em todas as unidades 
da instituição, tanto abertas quan-
to unidades fechadas. Também 
con- ta com uma nutricionista, 
uma fisioterapeuta e uma farma-
cêutica e escritório de qualidade. 

É uma unidade de circulação 
restrita devido a suas caracterís- 
ticas específicas e do serviço de 
assistência prestado, possui ele- 
mentos destinados às atividades 
cirúrgicas de Alta e Média Com- 
plexidade, bem como os cuidados 
pós-operatórios imediatos para a 
completa recuperação pós-anes- 
tésica. Constituída de uma equipe 
multiprofissional (médicos, equi- 
pe de enfermagem, administrati- 
vos e de apoio), de equipamentos 
necessário, que permite efetuar 
cirurgias nas melhores condições 
técnicas, de segurança e bem-es- 
tar ao paciente e de conforto para 
a equipe que o assiste. Atualmen- 
te podemos contar com seis salas 
cirúrgicas, com carros de anes- 
tesia e monitores multiparâme- 
tros modernos, infraestrutura de 
equipamentos para atender tanto 
adultos quanto crianças e recém-
nascidos. No ano de 2020 foram 
realizadas 5.118 cirurgias, uma 
média de 426,5 por mês.

Á EQUIPE PROFISSIONAL 

O grupo realiza reuniões mensais 
com o intuito de aprimoramento, 
novos conhecimentos, discussão 
de casos, esclarecimento de dúvi- 
das quanto ás lesões assistidas e 
capacitação quando aquisição de 
novos produtos. Dentro do GPTLP, 
existe um sub grupo, formado por 
um enfermeiro de cada unidade 
assistencial, o qual denominamos 
de COMISSÃO DE CURATIVOS.

Na comissão confeccionamos 
uma escala para avaliações, bem 
como elaboração de reunião men-
sal, onde cada mês um enfermeiro 
da comissão será o responsável 
por realizar as avaliações de todo 
o hospital, quando solicitação mé-

DA UNIDADE FORAM OFERTA- 
DOS TREINAMENTOS TÉCNI- 
COS:

- “in loco” o conhecimento da 
OPME, a importância das ano- 
tações para sua rastreabilidade 
e o seu consumo em tempo real, 
propiciando a agilidade da conta 
hospitalar; - Habilidades técnicas 
para manejo de equipamentos 
novos, aparelho de anestesia e 
instrumental de Microlaringosco- 
pia; - Treinamentos, manejo dos 

dica e/ou de enfermeiros e no mes- 
mo mês realizará a reunião mensal. 
O acompanhamento da coordena- 
dora do grupo se dá semanalmen- 
te, onde a mesma visita todas as 
unidades assistenciais avaliando e 
definindo condutas das lesões por 
pressão, bem como registrando 
os indicadores de lesões em cada 
unidade. Nas avaliações realizadas 
a pedidos médicos, o enfermeiro 
deve atender esta solicitação em 
24 horas e dar retorno ao médico 
assistente com a conduta toma- 
da ou sugerida. Após a avaliação 
da lesão é realizado prescrição de 
enfermagem como “Curativo Es- 
pecial.

equipamentos de Vídeo Cirurgia, 
reciclagem nos atendimentos de 
PCR Adulto e Infantil, cuidados no 
pré, trans e pós operatório, mane- 
jo com pacientes na SRPA, correto 
preenchimento do Check List e 
Time Out.

Em relação à contratualização 
foram renegociados novos tetos 
de prestação de serviço, reorga- 
nização das salas cirúrgicas para 
atendê-los e aumento de horas de 
salas nas diversas especialidades.
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Ambulatório de Especialidades Médicas,  
remodelado e com novo sistema de 
atendimento.

O ambulatório iniciou suas 
atividades no ano de 2006, ten-
do como finalidade realizar con-
sultas nas especialidades de gi-
necologia, nefrologia, urologia, 
clinica médica, clinica cirúrgica, 
odontologia para pacientes do 
Cacon ,avaliação pré operató-
rio de Enfermeira e Anestesis-
ta, atendimento Gestante Alto 
Risco (AGAR I ) exames de Yag 
Laser realizados pelos médicos 
oftalmologistas , como também 
pequenas cirurgias de convênios 
e particulares.São realizados os 
agendamentos das cirurgias Sus 
da residência cirúrgica de todos 
os municípios de abrangência 
17º Coordenadoria Regional de 
Saúde.

No ano de 2016 iniciamos 
com atendimentos de convênio 
para consultas na especialidade 
de Psiquiatria. Hoje o serviço 
conta com três médicos e resi-
dência em Psiquiatria. Os convê-
nios credenciados são: Ipe ,Fusex 
,Cassi ,Saúde Caixa, Geap, Ca-
bergs, Postal Saúde e Cisa. 

No ano de 2018 em conjunto 
com a 17º Coordenadoria Regio-

nal de Saúde e Conselho Nacio-
nal se Secretários de Saúde (CO-
NASS) iniciou a Planificação da 
Atenção à Saúde, sendo esta uma 
proposta de gestão e organiza-
ção da Atenção Primária à Saúde 
e da Atenção Ambulatorial Espe-
cializada nas Redes de Atenção à 
Saúde ( Agar - Gestante Alto Ris-
co),tendo como proposta inicial 
a Rede Materno Infantil.Foram 
realizados vários encontros com 
profissionais representantes a 
nível municipal, estadual e na-
cional ,juntamente com a equipe 
do Agar para o desenvolvimento 
desta proposta. 

No ano de 2020 o Ambulató-
rio de Especialidades passou por 
uma reforma da estrutura física, 
e foi remodelado o sistema de 
atendimento. Atualmente, conta 
com dois consultórios para espe-
cialidades diversas, três salas de 
pequenos procedimentos, dois 
consultórios ginecológicos, um 
consultório odontológico, um 
consultório oftalmológico, dois 
consultorios saúde mental.Con-
tamos também com ambulatório 
em parceria com a UNIJUI com 

atendimento no convênio CISA, 
onde os professores atendem 
os pacientes juntamente com os 
acadêmicos.

Ambulatório de Oscopias
No ano de 2018 o Ambulató-

rio de Oscopia passou por uma 
reforma na estrutura física, sen-
do o mesmo alocado no 2º piso. 
Apresentando este, uma estru-
tura adequada com espaço físi-
co maior aliando a qualidade e a 
humanização do atendimento ao 
cliente. São realizados exames de 
Endoscopia, Traqueoscopia, Co-
lonoscopia, Retossigmoidosco-
pia, Cistoscopia e Broncoscopia.

Os exames são realizados 
diariamente com agendamento 
prévio de segunda a sexta-feira, 
o setor atende pacientes ambu-
latoriais, internados e pacientes 
em situação de urgência/emer-
gência.

Contamos com trabalho ope-
racional da equipe administrati-
va, juntamente com coordenado-
res administrativos, enfermeira 
e equipe de enfermagem para os 
ambulatórios.
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Projetos e Captações

Doações voluntárias

Projetos com Leis de 
Incentivo Fiscal:

IDOSO
Atualmente 60% dos nossos 

atendimentos no CACON – Cen- 
tro de Alta complexidade em On- 
cologia, são de pacientes idosos.

São mais de 175.000 atendi- 
mentos anuais e mais de 150 mu- 
nicípios atendidos.

Um público que dedicamos 
uma atenção especial. Com pro- 
jetos aprovados no Conselho 

No ano de 2020 contamos com 
o apoio da sociedade, com inúme- 
ras parcerias, que foram determi- 
nantes para cada proposta e proje- 
to desenvolvido.

No combate a pandemia rece-
bemos inúmeras doações de equi-
pamentos de proteção individual, 
ítens de higiene e limpeza, alimen-
tos, equipamentos e materiais hos-
pitalares, materiais de contrução, 
além de doações em dinheiro, tanto 
de entidades sociais como empre-
sas: Kika Moda Íntima, Consulado 
Do Grêmio De Ijuí, Thaeme E Thia-
go, Associação Dos Rotarianos Do 
Distrito 4660, Cooperativa Regio-
nal De Energia e Desenvolvimento 

* ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA

* DR. EGON WILSON DURKS

* EDEVIR WEBER

* BAYER S/A

* BRISTOL-MYERS SQUIBB 

   FARMACÊUTICA  LTDA.

* COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS   

   BRAIR LTDA.

* COTRIPAL AGROPECUÁRIA 

   COOPERATIVA

* FERNANDEZ COMÉRCIO DE 

   MEDICAMENTOS S.A.

* MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRI 

   BUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 

   HOSPITALARES S/A

* SCHIRMANN MAT. E SOLUÇÕES 

   LTDA.

* TELHA CERTA IND E COM LTDA

* TRANSPORTE RODOVIÁRIOS

    LETSARA LTDA.

Municipal do Idoso, viabilizando 
um melhor atendimento, tanto na 
estrutura, quanto na adequação 
de ambientes.

A parceria com o Conselho 
Municipal do Idoso (COMUI) ini- 
ciou-se no ano de 2017, com o lan- 
çamento do Projeto de Reforma e 
Ampliação do CACON, onde arre- 
cadamos mais de R$ 1,1 milhão de 
reais. Dando sequência nas me- 
lhorias da Unidade de Oncologia, 
o HCI em conjunto com o COMUI-

Ijuí Ltda - Ceriluz, Parfix Distribui-
dora De Fixadores Ltda, Escola De 
Educação Profissional Senac Ijuí, 
Unicred, Associação Comercial E 
Industrial De Ijuí, Sindilojas Noro-
este, Empresa 3 Tentos, Ministério 
Público Do Trabalho Ag. Santo Ân-
gelo, Rotary Club Ijuí, Vereador Cé-
sar Busnello, Prefeitura Municipal 
De Pejuçara, Sicredi, Instituto Da 
Criança, Justiça Federal De Santa 
Maria, Ministério Do Trabalho, Es-
cola Evangélica De Panambi, Ca-
mera Alimentos, Unijuí, Posto 44, 
Cotripal, Panvel Farmácias, Utilar, 
Farmácia Sanar, Aapecan, Hd Dis-
tribuidora, Institu to De Idiomas 
Ijuí Ltda, Grupo Máscaras Do Bem, 

lançou no ano de 2019 o Projeto 
de Estruturação do CACON, que 
visa aquisição de mobiliário e 
equipamentos de climatização e 
informática, sendo que no ano de 
lançamento do Projeto, captou-se 
um valor de R$ 477.050,00.

No ano de 2020 com a ajuda 
de diversos parceiros, chegamos 
a um montante de R$ 491.446,44 
demonstrando o quão importan- 
te são as atividades do Centro de 
Oncologia do HCI.

Libbs Farmacêutica, Máscaras Do 
Amor, Kotlinski Imóveis, Boa Com-
pra, Rede Clip, CCN

– Piazito Carreteiro, Grupos Es-
coteiros Farrapos Carijós, Mb Têxtil 
Malharia, Congregação Evangélica 
Luterana Emanuel, Farmácia Loba 
to, Central da Construção, Comuni- 
dade De Coronel De Barros, Unidos 
Pelo Rio Grande, Justiça Eleitoral, 
Campanha De Doação Das Farm. 
São João, Carrossel Moda Infantil, 
17 Coord - SES/RS.

Agradecemos especialmente 
todas as pessoas da nossa comu- 
nidade regional, que assim como o 
empresariado, apoiaram o HCI com 
as mais variadas doações.

RELAÇÃO DE PARCEIROS (2020):
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Recursos para combate da pandemia do 
COVID-19

Em virtude da pandemia oca- 
sionada pelo COVID-19, o ano 
de 2020 trouxe inúmeras dificul 
dades para os hospitais, escassez 
de recursos financeiros, falta de 
equipes de trabalho, insumos hos- 
pitalares com elevados reajustes 
e falta de recursos tecnológico.

Essas dificuldades só não fo- 
ram maiores, devido ao apoio do 
Governo Federal (Ministério da 
Saúde), Governo Estadual (Secre- 
taria de Saúde do RS), Governos 
Municipais e também dos nossos 
Senadores, Deputados Federais e 

Programas de Governo e Emendas Par-
lamentares: 

NOTA FISCAL GAÚCHA
O Programa do Governo do Estado a Nota Fiscal 

Gaúcha, no qual os cidadãos indicam entidades para 
receberem recursos. Assim, cada nota indicada com 
o CPF do contribuinte, reverte para instituições sina-
lizadas.

Em 2020 esses recursos recebidos chegaram a 
R$ 25.321,21, viabilizando aquisições de vários equi-
pamentos e materiais Hospitalares, auxiliando na 
qualificação constante da nossa entidade.

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO 
COVID-19

EQUIPAMENTOS

   Sistema de AR Comprimido e Ar Central

   (05) Monitores para UTI Covid

   (01) Analisador de desfibrilador

   (01) Sistema de alto fluxo

   (01) Módulo hemodinamico para monitor Cardíaco

   EPIs - Aventais Cirurgicos, laminados, impermeáveis

   Equipamentos diversos

MATERIAL, MEDICAMENTOS E INSUMOS

HONORÁRIOS E FOLHA 

MANUTENÇÃO  DE EQUIPAMENTOS

TOTAL

1.896.361,15 

3.502.503,23 

658.405,47 

 85.349,26 

 6.142.619,11 

Programas com Iniciativa Privada:

TROCO AMIGO
É uma iniciativa da Rede de Farmácias Panvel, 

que possibilita a seus clientes a cada compra, realizar 
uma doação para o Troco Amigo. O valor arrecadado 
anualmente é repassado para as instituições com a 
ajuda da comunidade. O valor arrecadado alcançou 
R$ 20.801,63 no ano de 2020, possibilitando para 
nossa instituição melhorias em tecnologia e manu-
tenção de equipamentos.

Recursos para qualifica-
ção tecnológica

Também no âmbito dos recur-
sos governamentais, para aquisição 
de equipamentos, recebemos re-
cursos no valor de R$ 150.000,00, 
in- dicados pelo Deputado Affonso 
Hamm (PP).

Nós qualificamos para receber 
melhorias tecnológicas, com a aqui- 
sição de novos equipamentos para 
o Banco de Leite do HCI, com um 
aporte de R$ 100.000,00, oriundo 
do Programa do Ministério da Saú- 
de Rede Cegonha, que possibilita 
manter o aparelhamento de um se-
tor vital de atendimento a pacientes 
recém-nascidos que necessitam de 
doação de leite para sua nutrição.

Deputados Estaduais.
Durante o período de pande- 

mia fomos agraciados com recur- 
sos de custeio no montante de R$ 
15.641.176,73, valor esse desti-
na- do pelos parlamentares e Po-
deres Executivo e Legislativo.

* UBIRATAN SANDERSON (PSL)

* DARCÍSIO PERONDI (MDB)

* MARLON SANTOS (PDT)

* LUIS CARLOS HEINZE (PP)

* MARCEL VAN HATTEM  

  (NOVO)

* BIBO NUNES (PSL)

* DANRLEI DE HINTERHOLZ  

  (PSD)

* LIZIANE B. DA COSTA (PSB)

* ELVINO JOSÉ BOHN GASS (PT)

* DIONILSO M. MARCON (PT)

* MARIA DO ROSÁRIO (PT)

* SILVANA COVATTI (PP)

* PODER LEGISLATIVO E 

   EXECUTIVO DE IJUÍ

* MINISTÉRIO DA SAÚDE

* SECRETARIA ESTADUAL DA  

   SAÚDE / RS
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No mês de setembro, nova diretoria 
é eleita

No dia 30 de setembro de 2020, 
no auditório da instituição hospi- 
talar, assumiu a presidência da As- 
sociação Hospital de Caridade Ijuí, 
o engenheiro civil Paulo Roberto 
Stumm, para o biênio 2020-2022. 
Ele tomou posse junto com os de- 
mais integrantes da Chapa 2, que 
venceu o pleito realizado na terça-

-feira, na Sociedade Ginástica 
de Ijuí-SOGI. A eleição é considera-
da a mais disputada dos 85 anos do 
HCI, sendo a diferença de 5 votos, 
onde em um total de 540 votos, 269 
vo- tos foram para a chapa vencedo-
ra. A solenidade de posse foi condu-
zida pelo presidente em exercício 
Cícero Tremea dos Santos, que ficou 
nove meses na liderança da institui-
ção. O novo presidente aproveitou a 
so- lenidade de posse para enaltecer 
o voluntariado e lembrou que em 
1991 foi o engenheiro civil da obra 
do terceiro bloco do hospital, que na 
época foi um marco na cidade. “ Não 
vão encontrar um recibo sequer, 
pois não cobrei um centavo do meu 
trabalho e agora o destino me faz 
lembrar disso quando assumo a casa 
que ajudei a construir”, disse Stumm. 
A nova liderança do HCI se emocio- 
nou quando lembrou do momento 
que decidiu aceitar o convite para 
ser candidato a presidente. “Con- 
sultei minha família, meus filhos e 
minha esposa Eniva que está aqui 
e mesmo sabedores do desafio, me 
apoiaram integralmente”, disse.

A nova diretoria voluntária, 
tem como vice presidente o médico 
Douglas Uggeri, como 1º secretá- 
rio Marco Antônio Sagave, como 2ª 
secretário Sandro Viecili, como 1º 
tesoureiro Jaime Ghisleni, como 2º 
tesoureiro: Carlos Alberto Scapini. 
No Conselho Fiscal Efetivo estão 
Darcísio Perondi, Vito Cembranel e 
Jorge Braz e no Conselho Fiscal Su- 
plente estão Evaldir Walker, Cesar 
Busnello e Eloir Scarton.

Uma das primeiras ações do 
novo presidente foi buscar apoio 
político que viabilizasse recursos 
financeiros para diminuir o déficit-

mensal da Instituição. Nesse sen- 
tido, o deputado estadual Gerson 
Burmann, do PDT fez a indicação de 
recursos financeiros do orçamento 
do Estado do Rio Grande do Sul ao 
HCI, na ordem de 300.000,00 (tre- 
zentos mil reais).

Em novembro, o presidente e 
o tesoureiro Jaime Ghisleni, esti-
ve- ram na cidade de Cachoeira do 
Sul, para dois compromissos, sendo 
o primeiro com a superintendência 
do Hospital de Caridade e Benefi- 
cência e depois uma audiência com 
o deputado Marlon Santos(PDT/RS) 
que tem escritório naquela cidade. 
No Hospital de Caridade e Benefi- 
cência foram recepcionados pelo 
superintendente Luciano Morschel, 
onde trocaram informações sobre 
serviços, gestão e situação finan- 
ceira dos hospitais filantrópicos. O 
hospital com 115 anos é uma re- 
ferência na região do vale do Jacuí, 
principalmente nas áreas da Onco- 
logia, Neurocirurgia, Nefrologia e 
Traumatologia.

Depois da visita na casa de 
saúde, a comitiva de Ijuí foi recebi- 
da pelo deputado federal Marlon 
Santos. O parlamentar pedetista 
aproveitou para reafirmar o com- 
promisso de ajudar o HCI com 
emendas parlamentares e fez uma 
prestação de contas para a nova di- 
retoria do HCI. Pela planilha de re- 
passes, em 2019 foram destinados 
R$200.000,00 (duzentos mil reais), 
origem na emenda global da banca- 
da gaúcha. Neste ano de 2020, o de- 
putado encaminhou duas emendas, 
uma de R$300.000,00(trezentos mil 
reais) através de emenda de comis- 
são e outra de R$177.200,00(cento 
e setenta e sete mil e duzentos reais) 
também de emenda de bancada.

A ideia foi realizar uma série d 
encontros com parlamentares gaú- 
chos, para que possam ser parceiros 
de projetos de melhorias e amplia- 
ções de serviços, nas mais diversas 
áreas, como o centro cirúrgico, que 
beneficiam pacientes de toda a ma- 
crorregião. Entre os convidados, 

visitaram o hospital, os deputados 
federais Pedro Westphalen(PP/RS) 
e Ubiratan Sanderson(PSL/RS).

Na oportunidade, eles puderam 
conhecer o projeto de conclusão 
de obra e ampliação dos serviços 
de cirurgias, principalmente de mé- 
dia e alta complexidade. O serviço 
de arquitetura e obras do hospital 
fez uma apresentação completa do 
novo centro cirúrgico, que vai con- 
tar com 1.504,43 metros quadra- 
dos, com salas de espera, acessos 
diferenciados para pacientes eletivo 
e de urgência, salas de cirurgias di- 
ferenciadas e inteligentes, salas de 
preparo e indução anestésica, leitos 
de recuperação, sala de preparo de 
materiais e equipamentos, área de 
estar médico e de outros profissio- 
nais, vestiários exclusivos, salas ad- 
ministrativas e demais ambientes 
de apoio e assistência ao serviço. A 
obra total do centro cirúrgico, está 
orçado em R$10 milhões de reais.

No mês de dezembro, a direto- 
ria fez a apresentação do novo dire- 
tor geral do HCI, que vai comandar 
a gestão. O profissional escolhido foi 
o administrador Jeferson Macha- 
do Pereira, com experiência de 30 
anos, como gestor em hospitais de 
Minas Gerais, São Paulo, Rio de Ja- 
neiro, Paraná, Tocantins, Pará, Mato 
Grosso, Goiás, Alagoas e Rio Grande 
do Sul. Entre os trabalhos, destaque 
como consultor sênior do renomado 
Hospital Sírio Libanês de São Paulo, 
diretor do Hospital Santa Casa de 
Curitiba e diretor do Hospital São 
Camilo de São Paulo. Jeferson é 
gaúcho de Porto Alegre e formado 
em administração de empresas e 
hospitalar pelo Centro Universitário 
São Camilo, com pós em adminis- 
tração contábil Financeira e Con- 
troladoria, Contabilidade e Finanças 
pela Univel Centro Universitário de 
Cascavel , com MBA executivo em 
saúde pelo Instituto Brasileiro de 
Mercado de Capitais-Ibmec e com 
extensão universitária formação de 
conselheiros pela Pontifícia Univer- 
sidade Católica do Paraná.
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HCI e Unijuí selam parceria considerada 
histórica

O Hospital de Caridade de 
Ijuí(HCI) e Unijuí fizeram um 
acordo de cooperação, com o 
objetivo de qualificar a oferta do 
curso de Graduação em Medi- 
cina e das Residências Médicas 
necessárias à implantação do 
curso, utilizando os espaços do 
Hospital como campo de prática 
aos estudantes. A partir da as- 
sinatura deste acordo, formado 
em agosto de 2020, alunos pas- 
sarão a utilizar estas estruturas, 
que contemplam atendimento 
SUS. Eles utilizarão os espaços 
para práticas acadêmicas, bem 
como vincular as atuais áreas 
básicas de residência já em an- 
damento no HCI, como Gineco- 
logia, Clínica Médica e Cirurgia 
Geral, assim como ampliar as va- 
gas no Programa de Residência 
Médica da COREME – Comissão 
de Residência Médica do HCI e 
estudar a oferta da Residência 
em Pediatria em consonância 
com as exigências dos órgãos 

de regulação para implantação 
e ampliação do Curso de Medici-
na. Pelo acordo, as atividades de 
ensino e supervisão dos estágios 
e práticas acadêmicas a serem 
desenvolvidas serão prestadas 
por médicos do corpo clínico do 
Hospital, previamente indicados 
pela UNIJUÍ e referendados por 
comissão formada entre as duas 
instituições. O contrato prevê 
ainda adequações nos espaços 
físicos, que deverão estar con- 
cluídos até fevereiro de 2022, 
mas as atividades nos espaços do 
hospital devem iniciar no primei-
ro semestre do ano que vem.

A Reitora da Unijuí, profes- 
sora Cátia Nehring afirma que 
o acordo é uma marca histórica 
das nossas Instituições, que tem 
sua base na comunidade regio- 
nal. Este ato marca efetivamente 
a ampliação, agora com o curso 
de Medicina, de nosso papel en- 
quanto instituição formadora e 
o HCI, enquanto instituição de 

saúde, para qualificar ainda mais 
a saúde de nossa região”, obser- 
va. Na assinatura do importante 
acordo, esteve representando o 
hci, o presidente interino Cícero 
Tremea dos Santos. O projeto do 
curso de Medicina envolve um 
complexo regional de hospitais. 
O HCI, hospital de referência, 
Hospital Bom Pastor e o Hospital 
de Panambi, sendo que os três 
hospitais foram condição para 
abertura e autorização do curso 
de Medicina em Ijuí.



Demonstrativos
Financeiros
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ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ 
 
BALANÇOS PATRIMONIAIS 
(Expressos em reais) 

  31/12/2020  31/12/2019 
ATIVO     
ATIVO CIRCULANTE     
  Caixa e Equivalentes Nota 04                            1.224.891                              5.830.470  
  Aplicações Nota 04                            5.164.558                              8.687.082  
  Valores a Receber  Nota 05                          29.197.018                            28.592.309  
  Títulos e Créditos a Receber                                812.190                                 373.066  
  Estoques Nota 06                            4.376.561                              3.058.914  
  Despesas Antecipadas                                   66.686  

 
                              149.069  

  40.841.904  46.690.910 
ATIVO NÃO CIRCULANTE     
  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO     
  Depósitos Judiciais  5.000  90.133 
  Valores a Receber  Nota 05 1.526.452  2.534.237 

  1.531.452  2.624.370 
INVESTIMENTOS     
Outros Investimentos  42.074  11.722 

  42.074  11.722 
  IMOBILIZADO     
  Custo Corrigido Nota 07 100.253.080  93.841.491 
  Depreciação Acumulada Nota 07                        (50.539.351)                         (46.792.047) 

  49.713.728  47.049.444 
  INTANGÍVEL     
  Sistemas de Computação  524.078  524.078 

  Amortização Acumulada  
                             

(517.154)  
                             

(483.868) 

  6.924  40.210 

  51.294.178  49.725.746 
Total do Ativo  92.136.082  96.416.656 

     
     As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 

 
 
 

 
    Douglas P. Uggeri        Carlos A. Scapini  Dorkas da S. Picinini 
         Presidente           1º Tesoureiro            Contadora - CRC 87.912 
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ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ 
 
BALANÇOS PATRIMONIAIS 
(Expressos em reais) 

  31/12/2020  31/12/2019 

PASSIVO     
PASSIVO CIRCULANTE     
      Tributos a Recolher  5.583.092  4.968.659 

      Empréstimos  16.928.748  10.340.435 

      Fornecedores  25.310.377  27.057.451 

      Salários, Honorários e Encargos  15.166.989  12.254.876 

      Subvenções  Nota 08 18.016.306  15.005.027 

      Provisões Diversas  3.683.428  1.740.230 

  84.688.939  71.366.678 

     
PASSIVO NÃO CIRCULANTE     
     Empréstimos Nota 09 42.330.439  55.483.143 

     Tributos e Contribuições Nota 10 12.817.651  9.830.283 

      Provisões Diversas  Nota 10 2.244.420  4.250.627 

  57.392.510  69.564.053 

PATRIMÔNIO SOCIAL     
     Reserva de Reavaliação Nota 11 5.505.673  5.825.681 

     Déficit Acumulado  
                

(55.451.040)  
                

(50.339.756) 

  
                

(49.945.367)  
                

(44.514.075) 

     
  

   
Total do Passivo (-) Patrimônio Social 

Negativo 
 

92.136.082  96.416.656 

 
    

     
 

 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 
 
 
 
 

    Douglas P. Uggeri        Carlos A. Scapini  Dorkas da S. Picinini 
         Presidente           1º Tesoureiro            Contadora - CRC 87.912 
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ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ 
 
 
DEMONSTRAÇÕES DOS DÉFICITS DOS EXERCÍCIOS 

   

(Expressas em reais)     

     

  Exercícios findos em    

  31/12/2020  31/12/2019 

     

Receitas  de Assistência a Saúde SUS               83.959.025                   75.036.769  

Demais Receitas de Prestação de Serviços a Saúde               57.236.855                   66.196.479  

              141.195.880                 141.233.248  

Custo das Operações               (75.906.473)                (73.737.286) 

Resultado Bruto                65.289.407                   67.495.962  

     

Despesas Administrativas               (68.208.924)                (65.063.505) 

     

Resultado Financeiro                 (8.934.620)                (13.456.951) 

Receitas Financeiras                     739.348                        238.523  

Despesas Financeiras                 (9.673.968)                (13.695.474) 

     

Resultado Patrimonial                  6.422.844                     1.636.865  

Receitas Patrimoniais                  6.440.712                     6.620.858  

Despesas Patrimoniais                      (17.868)                  (4.983.993) 

     

Déficit do Exercício                (5.431.293)                  (9.387.629) 

     

     

 
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis 
 
 

 
     Douglas P. Uggeri        Carlos A. Scapini  Dorkas da S. Picinini 

         Presidente           1º Tesoureiro            Contadora - CRC 87.912 
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ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ 
 
 
 
 
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
(Expressas em reais) 
 

 
       
 
 
 
 
 

      

 
    Douglas P. Uggeri        Carlos A. Scapini  Dorkas da S. Picinini 
         Presidente           1º Tesoureiro            Contadora - CRC 87.912 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Patrimônio
Social

Saldos em 31/12/2018 0             6.145.689          (41.272.135)          (35.126.446)
Realização de reserva 0               (320.008)                320.008                          -   
Déficit do exercício 0                          -              (9.387.629)            (9.387.629)

Saldos em 31/12/2019 0             5.825.681          (50.339.756)          (44.514.075)

Realização de reserva 0               (320.008)                320.008                          -   
Déficit do exercício 0                          -              (5.431.293)            (5.431.293)

Saldos em 31/12/2020 0             5.505.673          (55.451.040)          (49.945.367)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

    Déficit   
Acumulado

TotalReserva de 
Reavaliação
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ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ 
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO   

(Expressas em reais)    

 Exercícios findos em   
 31/12/2020  31/12/2019 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais    
     Recebimentos Operacionais          143.832.087         138.838.626  
Pagamentos de Serviços Médicos de Saúde                                                    

(28.124.968) 
        (34.981.581) 

Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de Serv. de Saúde           
(54.031.314) 

        (46.725.350) 

     Pagamentos de Pessoal           
(33.273.464) 

        (30.714.982) 

     Pagamentos de Tributos             
(9.310.040) 

          (8.076.298) 

     Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)             
(1.574.441) 

              
(869.549) 

     Pagamentos de Aluguel                   
(67.333) 

              
(123.612) 

     Pagamentos de Promoção/Publicidade                        
(880) 

                  
(4.620) 

     Outros Pagamentos Operacionais             
(4.775.814) 

          (5.292.436) 

Caixa Líquido das Atividades Operacionais            12.673.833            12.050.198  
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento    
    Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar             

(6.321.725) 
          (8.196.146) 

Caixa Líquido nas Atividades de Investimento             
(6.321.725) 

          (8.196.146) 

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento    
    Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos               1.906.452         116.565.085  
    Resgate de Aplicações Financeiras            29.117.576            26.241.968  
    Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos.             

(7.790.056) 
          (8.025.404) 

    Pagamentos de Amortização de Empréstimos             
(7.728.013) 

      (108.867.879) 

    Aplicações Financeiras           
(20.665.784) 

        (29.239.041) 

    Outros Recebimentos/Pagamentos             
(1.375.815) 

          (1.355.577) 

Caixa Líquido nas Atividades de Financiamento             
(6.535.640) 

          (4.680.848) 

Aumento (Redução) Líquido de Caixa/Bancos (Conta 
Depósito) 

               
(183.533) 

              
(826.796) 

Caixa no Início do Período (Caixa/Bancos Conta 
Depósito)Nota 04 

                 567.469              1.394.265  

Caixa ao Fim do Período (Caixa/Bancos Conta Depósito)     
Nota 04 

                 383.936                 567.469  

    

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.   

 
 

    Douglas P. Uggeri        Carlos A. Scapini  Dorkas da S. Picinini 
         Presidente           1º Tesoureiro            Contadora - CRC 87.912 
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ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
(Expressas em reais) 
 
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL E CONTINUIDADE 
 
  A Entidade é uma Associação sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente 

de assistência social, com atividade preponderante na área de saúde, conforme o artigo 42º do Capítulo 

XVII de seu Estatuto, esclarecido pelo artigo 3º do capítulo I do Regimento Interno do Hospital de 

Caridade de Ijuí. Declarada de Utilidade Pública Federal, conforme Decreto nº 69.145-31/08/71, Título de 

Utilidade Pública Estadual nº 246, conforme Decreto nº 1130/1946, Título de Utilidade Pública Municipal, 

conforme Lei nº 648/1960. Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde, 
conforme Portaria SAS/MS nº 967 de 01/10/2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 

08/10/2020, com vigência até 31/12/2023. É constituída na forma de Pessoa Jurídica Independente e 

tem por finalidade estatutária a Direção e a Manutenção do Hospital de Caridade de Ijuí.  
  Tendo como base as demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2020, a 

Associação Hospital de Caridade Ijuí apresenta patrimônio social negativo de R$ - 55.451.040, apurando 

déficit de forma recorrente, sendo R$-5.431.293 neste exercício (R$-9.387.629 em 2019); e, os passivos 

circulantes excedem os ativos circulantes em R$ 43.847.035 em 31/12/2020 (R$24.675.768 de excesso 

em 31/12/2019). No resultado de 2020, está considerado o valor de R$ 15.761.343, referente a Recursos 

de Emendas Parlamentares e de Custeio ao Enfrentamento do Coronavírus, conforme Lei 13.995/2020. 
Portanto, desconsiderando esses incrementos teríamos um déficit econômico operacional no valor de R$ 
-20.957.975.  
  Para 2021 apuramos no Orçamento de Caixa Projetado, um déficit de R$-37.429.329. 
Com isso, considerando que a Administração não possui expectativa de encerramento de operações, se 

faz necessária adoção de uma série de medidas para equacionar a atual situação patrimonial e 

financeira, dentre as quais: a) renegociação de contratos, fornecedores e prestadores de serviços; b) 

gestão de pessoas; c) redução de custos operacionais; d) otimizar os resultados por setores; e) captação 

de recursos externos de origem privada e de origens públicas – através de emendas parlamentares e de 

bancada para custeio. 

 
NOTA 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

  As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, que compreendem ao previsto na Legislação Societária Brasileira e nos 

Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores e, ainda, disposições complementares 
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estabelecidas pela Legislação em vigor para Entidades Sem Finalidade de Lucros, conforme a Lei nº 

12.101 de 27/11/2009 e alterações posteriores, bem como a Resolução CFC nº 1.409/2012 que aprovou 

a ITG 2002(R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros. 
 
NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
  

 As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade são as seguintes: 
a) Caixa e Equivalentes de Caixa 
Inclui recursos em caixa, depósito bancário a vista e aplicações de liquidez imediata. 
b) Aplicações Financeiras 
Correspondem a aplicações financeiras contabilizadas pelos valores originais de aplicação, acrescidos 

dos rendimentos auferidos até a data do balanço. As aplicações restritas, com destinação para obras 

relacionadas a créditos governamentais, bem como as de liquidez não imediata não foram consideradas 

como equivalente de caixa.  
c) Valores a Receber 
Correspondem basicamente a créditos a receber do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Instituto de 

Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS) e de entidades privadas de convênios de saúde, 

apresentados a valor histórico e subseqüentemente mensurados ao valor de realização, deduzidos de 

provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável. Os créditos a receber glosados pelos 

convênios, e considerados não realizáveis, são ajustados reduzindo a receita operacional e o ativo 

circulante. 
d) Estoques 
Os estoques estão valorizados pelos preços médios de aquisição, não excedendo o valor de mercado. A 

Entidade segrega em sub-estoques aqueles materiais requisitados e saídos do almoxarifado, alocados 

fisicamente nos centros de serviços e ainda não debitados (consumidos) à conta do paciente. 
e) Depósitos judiciais 
Referem-se a reclamatórias trabalhistas e foram classificados como créditos não circulantes, face ao 

prazo de realização não ser estimável. 
f) Investimentos 
Os investimentos estão avaliados pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/1995. 
g) Imobilizado 
O ativo imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição ou de construção deduzido das 

respectivas depreciações acumuladas, corrigidos monetariamente até 31/12/1995. Já os saldos das 

rubricas “Terrenos, Prédios e Benfeitorias Chácara” estão registrados pelo valor de mercado por meio da 

reavaliação contabilizada em 30/06/2007, baseada em laudo de perito independente, com contrapartida 

no Patrimônio Social, conta de Reserva de Reavaliação, realizada contra a conta de Déficit Patrimonial, 
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mediante depreciação. As depreciações são calculadas pelo método linear, a taxas que consideram os 

prazos estimados de vida útil dos bens. 
h) Intangível 
O Intangível está demonstrado pelo custo de aquisição de sistemas de informática deduzido da 

respectiva amortização acumulada, corrigidos monetariamente até 31/12/1995. As amortizações são 

calculadas considerando o prazo de 10 anos para realização. 
i) Recebimentos de aportes financeiros 
Os aportes de recursos recebidos a título de doações ou de subvenções estão devidamente segregados 

em conta específica de receita, ou quando não utilizados em conta de passivo, as subvenções 

relacionadas a ativos depreciáveis são reconhecidas como receita ao longo do período da vida útil do 

bem e na mesma proporção de sua depreciação. 
Os aportes recebidos não geraram responsabilidades para com as entidades transferidoras. 
j) Recebimentos de aportes financeiros 
Os valores incluídos nas demonstrações contábeis da Entidade são mensurados usando a moeda do 

principal ambiente econômico, no qual a Entidade atua. As demonstrações financeiras estão 

apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade e, também sua moeda de apresentação. 
k) Variações monetárias 
Os créditos e obrigações, quando aplicável, estão atualizados cambial ou monetariamente até 31 de 
dezembro de 2020. 
l) Ajuste a valor presente 
Os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operações de longo prazo, ou de curto 

prazo, são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transação, quando relevante. Na 

data-base dos balanços não foram apurados ajustes requeridos em decorrência da aplicação dessa 

prática contábil. 
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NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
    

 
 
As seguintes aplicações são destinadas à execução dos objetos contratados nos Convênios com o 
Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, e garantia de empréstimos, conforme segue: 
    

 31/12/2020  31/12/2019 
Consulta Popular 3.556  3.539 
Convênio 799610– MS 83.892  161.858 
Convênio 851460/2017 – MS 747.611  731.626 
Convênio CEF Custeio 556.852  3.448.792 
Convênio 850766/2017 – MS 44.353  499.734 
Convênio 848598/2017 – MS 1.173  126.908 
Convênio 883828/2019 - MS 9.246  0 
Aplicações CEF-Garantia Empréstimo 3.717.874  3.714.625 
Aplicações Restritas 5.164.558  8.687.082 
Aplicações de Liquidez Imediata 840.955  5.263.001 

 6.005.513  13.950.083 
 
NOTA 5 – VALORES A RECEBER 

    31/12/2020  31/12/2019 
SUS 12.318.224  10.717.665 
IPERGS 10.535.339  12.466.439 
UNIMED 512.264  439.743 
Outros 4.496.130  3.155.734 
Créditos correntes 27.861.957  26.779.581 

 
Os valores a receber acima apresentados são líquidos de provisão para créditos de liquidação 

duvidosa no montante de R$779.846 em 31/12/2020 (R$786.078 em 31/12/2019), constituída em 
montante considerado suficiente pela Administração da Entidade para cobrir prováveis perdas na 
realização dos créditos de contas a receber, considerando ainda a situação de cada cliente e 
respectivas garantias oferecidas. Nesse sentido, periodicamente os gestores financeiros analisam a 
posição de vencimentos, bem como exercem julgamento sobre eventuais riscos de perdas envolvidos, 
considerando ainda existências de garantias reais, situação financeira do cliente e envolvimento de 
seus assessores legais em alguma execução de cobrança. O resultado desse julgamento estabelece o 
montante a ser registrado como Provisão para créditos de liquidação duvidosa. As perdas efetivas com 
a realização de créditos e glosas de cobranças, no montante de R$1.377.474,01 em 31/12/2018 
(R$1.296.935 em 2017), foram registradas ao resultado do exercício. 

 
 
 

31/12/2020 31/12/2019
Recursos em Caixa 87.951 137.802
Depósitos Bancários à Vista 295.985 429.667
Saldo Demonstrações dos Fluxos de Caixa 383.936 567.469
Aplicações de Liquidez Imediata 840.955  5.263.001
Caixa e Equivalentes 1.224.891 5.830.470
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31/12/2020  31/12/2019 
Créditos Correntes 27.861.957  26.779.581 
Crédito SUS FUNAFIR (circulante) 1.335.061  1.812.728 
Valores à receber (circulante) 29.197.018  28.592.309 
Crédito SUS FUNAFIR (circulante) 1.335.061  1.812.728 
Crédito SUS FUNAFIR (não circulante) 1.526.452  1.007.785 
Total SUS FUNAFIR  2.861.513  2.820.513 

 
Crédito SUS FUNAFIR (não circulante) 0  1.007.785 
Outros valores SUS a receber (não circulante) 1.526.452  1.526.452 
Valores a receber (não circulante) 1.526.452  2.534.237 

 
  

Crédito SUS FUNAFIR, conforme detalhado na Nota 10, equivale a valores a receber junto ao 
SUS vinculados a Termo de Consolidação de Dívida com o Banrisul. As baixas dos valores que 
compõem esse crédito ocorrem simultaneamente a liquidação do Empréstimo por parte da Secretaria 
da Saúde do Estado/RS.  

Outros valores SUS a receber são os créditos junto SUS referente competências vencidas e 
decorrentes de glosas para as quais a Entidade possui processos de cobranças em andamento. 

    

 
 
 
 

NOTA 6 – ESTOQUES    
   31/12/2020  31/12/2019 

Medicamentos  2.597.482  2.032.418 
Material de expediente 50.946  50.967 
Gêneros alimentícios  109.183  104.106 
Material de limpeza e assepsia 104.229  103.597 
Material de enfermagem 1.171.473  897.450 
Oxigênio   15.674  25.719 
Sesmt   548.311  12.815 
Outros   400.264  446.978 
 (-) Provisão para perdas -609.300  -609.300 
 (-) Requisições em trânsito -11.700  -5.836 
Total Estoques  4.376.561  3.058.914 

 
 
 
 

31/12/2020 31/12/2019
Saldo inicial 1.526.452 2.410.317
Reclassificações                                  -   134.674
(-) baixas efetivas de glosas                                  -   
(-) valores recebidos no exercício                                  -                      (1.018.539)
Outros valores SUS a receber (não
circulante)

                    1.526.452                     1.526.452 
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NOTA 7 – IMOBILIZADO

Móveis e Utens. Equipamentos
Terrenos Prédios Hospitalar Radiologia Informática Veículos Outros Andamento Total

Custo:
Saldo em: 31/12/2019 2.195.397 42.336.902 31.364.440 1.470.839 2.163.303 265.354 1.239.881 12.805.375 93.841.491
Adições 0 2.120.244 2.755.483 8.774 90.965 0 329.897 5.115.702 10.421.065
Baixas 0 81.479 27.476 0 0 0 520.335 0 629.290
Transferências 0 0 0 0 0 0 3.380.187 3.380.187
Saldo em: 31/12/2020 2.195.397 44.375.667 34.092.447 1.479.613 2.254.268 265.354 1.049.443 14.540.890 100.253.080
Depreciação 
Saldo em: 31/12/2019 0 22.166.143 20.618.044 781.331 1.888.235 190.383 1.147.911 0 46.792.047
Depreciação 0 1.589.081 2.401.546 104.739 116.681 43.432 56.748 0 4.312.226
Baixas 0 17.111 27.476 0 0 520.335 0 564.922
Saldo em: 31/12/2020 2.195.397 20.637.555 11.100.334 593.543 249.353 31.539 365.118 14.540.890 50.539.351
Valor residual:
Saldo em: 31/12/2019 2.195.397 20.170.759 10.746.397 689.508 275.068 74.971 91.969 12.805.374 47.049.444
Saldo em: 31/12/2020 2.195.397 20.637.555 11.100.334 593.543 249.353 31.539 365.118 14.540.890 49.713.728

 
 

NOTA 8 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 
 

Os valores recebidos de subvenções para obras e aquisição de equipamentos são apropriados 
ao resultado de acordo com as depreciações das obras e equipamentos e serão integralmente 
realizados até o final da vida útil do bem construído ou adquirido, conforme saldo e movimentação 
abaixo demonstrados. Os valores que ainda não foram aplicados na construção ou aquisição dos 
bens estão retidos em Aplicações Financeiras. Enquanto não atendidos os requisitos para 
reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção deve ser registrada em conta específica 
do passivo, não constituindo dívida para com terceiros. 

31/12/2020 31/12/2019 
Saldo inicial 15.005.027 7.309.854 
(-) Devoluções saldo convênios                          (6.750)                           (51.164) 
(-) Subvenções realizadas                   (1.776.553)                      (1.785.791) 
Subvenções recebidas  4.794.582 9.532.128 
Saldo Final 18.016.306 15.005.027 

 
 

As doações e subvenções recebidas e aplicadas em custeio e manutenção são registradas 
diretamente no resultado do exercício, abaixo demonstradas e incluindo a realização do exercício das 
subvenções patrimoniais, conforme acima referida. 

 

31/12/2020 31/12/2019
. Convênios 115.108 126.633
. Doações 1.236.190 1.003.710

1.351.298 1.130.343
. Subvenções Realizadas 1.776.553 1.785.791

3.127.851 2.916.134Total do efeito no resultado do exercício
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NOTA 09 – EMPRÉSTIMOS 

 
A Entidade contratou operações de financiamentos nas seguintes condições:   
 Natureza Encargos Vcto Final Amortização 

Banrisul FUNAFIR de 0,85% a 2,50% a.m nov/21 
até 48 
meses 

Caixa Federal Mútuo CEF 
Hospitais 

de 0.72% a  0,96% a.m + 
taxa de risco de 3% a.a. nov/29 

ate 120 
meses 

Unicred Alienação fiduciária de 0,26% a 1,50% a.m mar/24 
até 60 
meses 

   31/12/2020 31/12/2019 
Crédito SUS FUNAFIR (circulante) 4.418.120 1.451.829 
Crédito SUS FUNAFIR (não circulante) 0 4.723.406 
Total SUS FUNAFIR  4.418.120 6.175.235 
 
 31/12/2020 31/12/2019 

Crédito SUS FUNAFIR (não circulante) 0 4.723.406 
Demais Operações (não circulante) 42.330.439 50.759.737 
Total (não circulante) 42.330.439 55.483.143 

 
NOTA 10 – PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS PROVISÕES 
 
A Entidade aderiu ao PERT – Programa Especial de Regularização Tributária em 14/11/2018, 
consolidado em 11/12/2018, convertendo o Parcelamento REFIS, conforme abaixo e com saldo a 
pagar em até 145 meses: 

31/12/2020  31/12/2019 
PERT - Passivo circulante 135.212  129.215 
PERT - Passivo não circulante 1.047.138  1.184.471 
Total PERT 1.182.350  1.388.799 

 
Saldo inicial PERT – Não circulante 1.184.471  1.160.503 

Atualizações 0  162.697 
(-) transferências -137.333  -138.729 
Total PERT 1.047.138  1.184.471 

    A adesão ao PERT também incluiu débitos de INSS, assim parcelados em até 145 meses: 
31/12/2020 

 
          31/12/2019 

PERT INSS - Passivo circulante 70.345                 61.393 
PERT INSS - Passivo não circulante 488.356               559.709 
Total PERT INSS 558.701 

 
              621.102 

 
Demais Parcelamentos Ordinários de INSS e outros tributos, assim parcelados em até 60 meses: 

31/12/2020 
 

     31/12/2019 
INSS - Passivo circulante  1.903.604 1.188.333 
INSS - Passivo não circulante 5.322.306 3.888.101 
Total INSS  7.225.910 

 
5.076.434 
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31/12/2020 
 

     31/12/2019 
Outros tributos - Passivo circulante 2.205.047 1.358.775 
Outros tributos - Passivo não 
circulante 5.959.851 4.198.002 
Total Outros tributos  8.164.898 

 
5.556.777 

Resumo a longo prazo: 31/12/2020 
 

      31/12/2019 
PERT - Passivo não circulante 1.047.138 1.184.471 
PERT INSS - Passivo não circulante 488.356 559.709 
INSS - Passivo não circulante 5.322.306 3.888.101 
Outros tributos - Passivo não 
circulante 5.959.851 4.198.002 
Tributos não circulante 12.817.651 

 
9.830.283 

 
 
A Entidade também possui os seguintes processos trabalhistas e cíveis, assim demonstrados: 
 

3311//1122//22002200  3311//1122//22001199  

Processos trabalhistas (circulante) 2.593.450 182.202 
Processos trabalhistas (não circulante) 1.029.120 3.703.477 
TToottaall  PPrroocceessssooss  ttrraabbaallhhiissttaass  33..662222..557711  33..888855..667799  

3311//1122//22002200  3311//1122//22001199  

Processos cíveis (circulante) 120.776 149.591 
Processos cíveis (não circulante) 1.215.299 542.342 
TToottaall  PPrroocceessssooss  ccíívveeiiss  11..333366..007755  669911..993333  

Resumo Não Circulante:  

3311//1122//22002200  3311//1122//22001199  
Processos trabalhistas (não circulante) 1.029.120 3.703.477 
Processos cíveis (não circulante) 1.215.299 542.342 
TToottaall  22..224444..442200  44..224455..881199  

 
           Existem Contingências Passivas referente a processos TRABALHISTAS e CÍVEIS 
promovidas contra a Instituição em tramitação, cujas decisões proferidas ainda estão sujeitas 
a alterações, as quais, conforme posicionamentos da assessoria jurídica foram classificadas 
como de POSSÍVEIS desembolsos de caixa futuro. Assim, considerando os valores envolvidos 
estão estimados em R$ 351.115,77 para trabalhistas e R$ 4.171.283,62 para cíveis. 
 

NOTA 11 – REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 
 

Em 08/10/2007, foi emitido o Laudo de Reavaliação pela empresa Mercatto Assessoria e 
Avaliações tendo como data-base o mês de junho de 2007. O referido laudo foi aprovado em reunião de 
Diretoria da Associação Hospital de Caridade de Ijuí realizada em 16/10/2007, conforme registro em ata. 
O resultado dessa reavaliação está a seguir demonstrado: 
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  NOTA 12 - ATENDIMENTO SUS 
 

Com observância aos limites mínimos fixados no Artigo 4º Inciso II da Lei nº 12.101 de 27/11/2009 
e Portaria nº 1970 do Ministério da Saúde de 16/08/2011, onde estabelece percentuais mínimos para 
atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, a Entidade atendeu anualmente os 
seguintes percentuais ao SUS, como segue: 

 

INTERNAÇÕES HOSPITALARES Quantidade Pac.Dia Quantidade Pac.Dia
                       SUS 9.072 38.208 9.355 42.340
                       NÃO SUS 2.478 8.820 2.899 12.563
                       TOTAL 11.550 47.028 12.254 54.903
% DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS 81,25% 77,10%

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS Quantidade %
                       SUS 246.732 75,63 258.387 72,5
                       NÃO SUS 79.494 24,37 97.906 27,5
                       TOTAL 326.226 100 356.293 100

% DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS 2020 2019
                     Internações 81,25 77,10
                    Atendimentos Ambulatoriais 10,00 10,00
% DE SERVIÇOS PRESTADOS AO SUS 91,25 87,10

2020 2019

20192020

 
Demonstração da Isenção da Cota Patronal: 

 31/12/2020 31/12/2019 
 Custo com pessoal 46.226.706 

 
43.599.723 100,00% 

Isenção 12.096.163 11.482.817 26,30% 
Custo projetado sem isenção 58.322.869 55.082.540 

Em contrapartida, a instituição teve um déficit com serviços de assistência a saúde - SUS, no montante 
de R$ -22.425.358 em 2020 (R$-26.789.837 em 2019).  
 

      

Conforme Laudo Contábil Líquido Reavaliação
Terrenos 2.195.397 336.283 1.859.114
Prédios 15.622.779 7.627.920 7.994.859
Benfeitorias Chácara 11.860 6.508 5.352
Totais 17.830.036 7.970.711 9.859.325
(-) Realização acumulada da Reserva (4.353.653)               

Saldo da Reserva de Reavaliação em 31/12/2020 5.505.672
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NOTA 13 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 

 

  A Entidade não contrata instrumentos financeiros derivativos para fins especulativos. 

  Em 31 de dezembro de 2020, a Entidade não operou e nem apresentava posições ativas ou 

passivas, decorrentes de operações realizadas com instrumentos financeiros derivativos. 
 
NOTA 14 – SEGUROS 

 

  A Entidade possui seguros contratados e em vigor, em montante julgado suficiente, pela 

Administração, para a cobertura de seus riscos operacionais. Os seguros estão segregados por natureza 

Patrimonial - que engloba coberturas de Incêndio, raio, danos elétricos, roubos; Vida em Grupo - que cobre 

Morte, acidente, invalidez dos colaboradores; Seguro de Mobilidade - Veículos (roubo, cascos e danos 
contra terceiros) e Transporte; e de Responsabilidade Civil. Em 31/12/2020 a cobertura de seguros 

Patrimoniais era de R$39.500.000. 
 
NOTA 15 – EVENTO SUBSEQUENTE – COVID-19 

 

  Como mundialmente divulgado, desde o final de 2019 vivenciamos a propagação do Vírus 

respiratório – COVID-19. O agravamento gradual da situação culminou com Declaração Mundial de 

Pandemia resultando em impactos importantes de economia de mercado, de funcionamento e atendimento 

médico na sociedade. Nesse período, observa-se restrições de atendimentos médicos dos convênios nos 

ambulatórios, procedimentos cirúrgicos e internações. No momento ainda não é possível mensurar 

possíveis impactos econômicos e operacionais significativos que requeiram divulgação. 

 

 

31/12/2020 31/12/2019
Receita de atendimentos – SUS 79.290.946 75.036.769
(-) Gastos de atendimento - SUS -101.716.305 -128% -101.826.606 -136%
(Déficit) com atendimento - SUS -22.425.358 -28% -26.789.837 -36%

31/12/2020 31/12/2019
Medicamentos 17.107.019 16.131.864
Honorários Médicos 26.349.644 25.946.063
Outros Custos indiretos e despesas 58.259.642 59.748.679
Gastos de atendimento - SUS 101.716.305 101.826.606

Os Gastos incorridos em atendimentos SUS, representados por custos diretos de medicamentos, honorários médicos e outros 
custos indiretos, bem como rateio de despesas administrativas:
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    Douglas P. Uggeri        Carlos A. Scapini  Dorkas da S. Picinini 
         Presidente           1º Tesoureiro            Contadora - CRC 87.912 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 
 

Em cumprimento ao que determina o art. 36 Parágrafo “a” do Estatuto Social da 
Associação Hospital de Caridade Ijuí, reuniu-se nesta data o Conselho Fiscal desta 
Entidade, a fim de proceder ao exame do Balanço Patrimonial, Demonstração de 
Resultados, e documentos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020. 

Baseado nos relatórios da Nardon, Nasi – Auditores Independentes S/S e nos exames 
de documentos, encontramos tudo em ordem e emitimos o nosso parecer favorável, 
recomendando à Assembleia Geral sua aprovação. 
 
 
                            Ijuí, 22 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 

Darcício Paulo Perondi 
Conselheiro 

 
 
 
 
 

Vito Antonio Cembranel 
Conselheiro 

 
 
 
 
 

Jorge Luis Braz 
Conselheiro 
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