
SANTA CASA DE SUZAN° 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Histórico da instituição: 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano foi fundada em 04 de agosto de 
1949 e teve como seu primeiro provedor o  Dr.  Anis Fadul, médico radicado em Suzano. 

Depois de oficializada a sua fundação começaram as tratativas para a construção do 
prédio, no terreno medindo 12.000 m2, doado pelo casal Elizabete e Plínio Damázio. Consta que 
hoje a Avenida Antonio Marques Figueira, antiga Rua "A", principalmente onde se localiza a 
instituição era só brejo e que, foram necessários centenas de caminhões de terra para adequar o 
terreno onde seria construído o Hospital. Não havia calçamento na Avenida, muito menos nas 
ruas circunvizinhas. 

Deu-se então, a campanha para adquirir o material básico da construção, com doações por 
parte de portos de areia, pedreiras, olarias, comércio e a coletividade. A obra foi conduzida pelo 
Sr.  Abdo  Rachid gratuitamente. É importante citar, também, que o local não dispunha de rede 
elétrica, tendo os munícipes, se cotizado para levar o posteamento até a obra, entrando a 
Prefeitura com a ligação. Houve doações de mão de obra por diversos artífices da cidade, 
inclusive da Prefeitura que cedeu seus funcionários, dentre eles pedreiros, carpinteiros, 
encanadores, e  etc.  Por volta de maio de 1963, o prédio estava pronto, conforme placa 
comemorativa de ajuda da colônia japonesa exibida no corredor principal da Santa Casa. Após 14 
anos de luta e os maiores sacrifícios que se possa imaginar estava concluída a obra. 

Porém, começa tudo de novo. Não tinham móveis, nem equipamentos básicos para dar 
início à faina hospitalar, faltava material básico de limpeza: o povo cotiza e o comércio ajuda. 

Foi aberto um livro de ouro, cuja a primeira assinatura foi posta pelo  Dr.  Carlos Molteni que 
foi acompanhado pelos médicos, assim como outros cidadãos de profissões diversas. O  Dr.  Fadul 
embora assinado o livro de ouro, por muitas vezes doou material de sua própria empresa. O 
arrecadado, porém, não foi suficiente para mobiliar o hospital. Em uma reunião de uma Comissão 
formada por irmãos, optaram por informar a situação ao  Dr.  Zeferino Vaz, Secretário de Estado da 
Saúde da época, e decidiram trazer a Santa Casa a Dona Leonor esposa do Governador. Ela 
veio, viu as instalações e comovida pelo empenho de tanta gente por mais de 14 anos e ainda 
sem o resultado a que se propuseram, comprometeu-se a ajudar a montar o berçário com a 
importância de CR$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros). No dia marcado a 
comissão dirigiu-se a São Paulo no Palácio dos Campos Eliseos, sendo recebidos pelo 
Governador Ademar de Barros, que lhes fez a entrega de um cheque de CR$3.000.000,00 (três 
milhões de cruzeiros), face ao espanto de toda comissão, sorrindo o Governador falou-lhes então 
"Não fiquem surpresos, pois vocês conquistaram a Leonor como uma advogada". Além do 
numerário recebido, conseguiram ainda: 10 camas hospitalares, colchões, berços e estufas. 

Em 5 de fevereiro de 1964, inaugura-se realmente o hospital da Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de Suzano, isto é, depois de decorrido 14 anos e seis meses de muita luta, 
empenho e dedicação dos irmãos e da comunidade. 

A placa comemorativa deste evento encontra-se fixada no corredor central da instituição e 
compõe a mesma a seguinte Diretoria: 

Provedor: Armando de Ré 
Vice-Provedor:  Dr.  Luiz Pavesio 
2° Vice-Provedor: Alberto Correio Gonçalves 
1° Secretário: Ubirajara Jarbas de Souza 
2° Secretário: João Antonio Modulo 
1° Tesoureiro: Helio Toledo Ramos 
2° Tesoureiro: Vicente Scalice 
1° Mordomo: Dra. Tereza Oguime 
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2° Mordomo: Antonio Pereira 
Governador do Estado de São Paulo:  Dr.  Ademar Pereira de Barros 
Prefeito Municipal de Suzano: Firmino José da Costa 
Porém temos que salientar que houveram outras mesas administrativas que também 

trabalharam em prol desta realização, no período desde a sua fundação. 
A instituição passou então a fazer o seu papel conforme preceituava o seu Estatuto inicial: 

"Prestar Assistência Hospitalar e médica a todas as pessoas, que necessitam, sejam indígenas, 
pensionistas, particulares, e conveniados, sem distinção de idade, sexo ou cor, de acordo com 
suas possibilidades". 

Como pessoa Jurídica de Direito Privado e de fins beneficente e filantrópico, não visa lucro 
e nem distribui ou distribuirá parcela do seu patrimônio e de suas rendas a titulo de participação 
ou beneficio. Do superávit que por ventura a Instituição venha auferir será totalmente aplicado em 
aquisições que venha melhorar os seus equipamentos, instrumental e manutenção, revertendo em 
benefícios aos seus usuários. 

Com a criação do Sistema Único de Saúde — SUS, nossa Santa Casa passou a ter uma 
melhor estruturação financeira, em vista da forma de remuneração pelos serviços prestados. 
Assim, toda a população de nossa cidade e das cidades vizinhas, passaram a contar com a 
disponibilidade de serviços de assistência médica, independentemente de ser ou não da 
Previdência Social, fortalecendo a parceria com o Município que até então, remunerava pelos 
serviços dos não segurados. 

Na assistência aos clientes de nossa cidade e região, oferecemos internação de média 
complexidade nas clínicas básicas: Médica, Pediátrica, Ginecologia e Obstetrícia, contando 
também com o apoio de uma Unidade de Terapia Intensiva. Serviços ambulatoriais como: 
consultas médicas especializadas, cirurgias ambulatoriais, procedimentos trauma-ortopédicos, 
análises clínicas anátomo-patologia, radiodiagnósticos, ultrassonografia, diagnóstico em 
cardiologia, fonoaudiologia e oftalmologia, procedimentos de endoscopia, fisioterapia, tomografia 
computadorizada e hemoterapia. 

Somos referencia para o município de Suzano, para o atendimento de média complexidade 
nas internações e Serviços de Apoio ao Diagnóstico e Terapia sendo de alta complexidade — 
tomografia computadorizada e hemoterapia, mas também acolhemos aos munícipes de cidades 
da região do Alto Tietê, principalmente nas especialidades de obstetrícia e ortopedia. 

O atendimento obstétrico na entidade sempre foi pautado por grande demanda de 
gestantes: do Município e circunvizinhos. 

É sabido que a rede básica do Município e dos Adjacentes, não atendem nos fins de 
semana, nos feriados e nos dias úteis, após as 17:00 horas, assim, para as intercorrências da 
gravidez, a população se vale exclusivamente do atendimento da Santa Casa de Suzano, com 
medicação emergencial, exames e atendimento médico. 

Atualmente os atendimentos a pacientes oriundos do SUS representam em média mais de 
95% de todos os procedimentos realizados em nossa Entidade, ficando o restante destinados a 
pacientes de convênios e particulares. 

Estabelecemos parceria com o município de Suzano assistindo aos clientes internados 
pelo Pronto Socorro Municipal, na Clínica Médica e em parte da Clínica Cirúrgica. Já a 
Ginecologia e Obstetrícia, Bercário, Anestesiologia, Traumato-Ortopedia, UTI e os serviços de 
SADT, são mantidos através de terceirização, que inclusive, na Ginecologia e Obstetrícia, UTI e 
Berçário, ocorre complementação financeira da Santa Casa para viabilizar os atendimentos. 

Os atendimentos aos munícipes suzanenses são regulados pelo município através da 
Secretaria Municipal de Saúde, para consultas, cirurgias eletivas e procedimentos de SADT. 

A Santa Casa de Suzano possui serviço de Controle de Infecção Hospitalar, com uma 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar muito atuante, constituída de uma equipe 
multidisciplinar contendo médicos de várias especialidades como cirurgião, clínico geral e 
infectologista, enfermeiras, nutricionista, biomédico e farmacêutica. Outro destaque é a CIPA — 

• 
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Comissão Interna de Prevenção a Acidentes que além dos trabalhos diários promove palestras e 
eventos como a SIPAT — Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. 

Com o intuito de humanizar o atendimento ao cliente, foi implantado o programa de 
educação continuada envolvendo também o conhecimento dos riscos dos resíduos dos serviços 
de saúde. Nesse programa estão envolvidos todos os funcionários com ênfase na enfermagem 
que é o elo entre o atendimento hospitalar e o cliente, nosso principal foco. Também faz parte 
desse treinamento a recepção, segurança, pessoal de higiene e limpeza, lavanderia e outros. 

De 1964 até o presente momento, todas as administrações que gerenciaram a Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia de Suzano apesar das dificuldades financeiras constantes, o quê 
se viu e se vê é a busca por um desempenho: competente, honrado e responsável, em prol do 
melhor atendimento possível, a todos aqueles necessitados dos préstimos da Irmandade. 

Decorridos mais de 65 anos desde a sua Fundação e em meio às crises acontecidas no 
país, envolvendo todos os meios de atividades, a Santa Casa de Suzano vem se mantendo pela 
austeridade e pelo denodo das suas Diretorias, prestando assistência médica e um trabalho sério 
dedicado a filantropia, atendendo nossa cidade e região, revestidos de muito amor e carinho a 
população. 

CARACTERÍSTICA GERAL DO HOSPITAL, MISSÃO E PARTICIPAÇÃO NO SUS: 

Finalidades Estatutárias 

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Suzano, fundada em 04 de agosto de 
1949, é uma associação beneficente, tem como finalidade estatutária manter, preservar e 
desenvolver o hospital e outros estabelecimentos de assistência médica ou social existentes ou 
que venham a ser criados, podendo estabelecer convênios, pianos de saúde, planos de 
assistência social e outras formas de arrecadação, quer sejam elas junto a órgãos públicos, 
pessoas jurídicas e ou físicas, nacionais e internacionais, não fazendo qualquer discriminação de 
raça, cor, classe social, sexo ou religião. 

Atividades desenvolvidas 

O presente documento refere-se às atividades desenvolvidas no período de janeiro a 
dezembro de 2016, através do Termo de Contrato ng 081/2013 Processo Administrativo ng 

29.788/2013, com valor total de R$ 571.719,60 (quinhentos e setenta e um mil setecentos e 
dezenove reais e sessenta centavos), para o custeio em ação aos serviços médico-hospitalar, 
locação de equipamentos, fornecimento de alimentos e lavagem de roupas do Pronto Socorro 

Municipal. 
O presente projeto visa à aquisição de refeições para os Munícipes Suzanenses em 

observação, lavagem de roupas hospitalares utilizadas pelos pacientes em observação, locação de 
equipamentos médico/hospitalares, sendo médicos clínicos, cirurgiões, pediatras e 
anestesiologistas para aumentar contingente e preencher as falhas na escala de serviço atual a fim 
de oferecer um atendimento integral aos pacientes dependentes do SUS — Sistema Único de Saúde 
nos atendimentos de urgência/Emergência com maior Resolutibilidade no menor tempo possível, 

dentro das diretrizes preconizadas pelo Ministério da Saúde. 
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Discriminados abaixo e autorizados pelo setor de planejamento deste Município, 

perfazendo um gasto total de R$ 6.860.635,20 (seis milhões oitocentos e sessenta mil seiscentos e 

trinta e cinco reais e vinte centavos). 

ESPECIFICAÇÃO 
VALOR PER-CAPITA 

EM R$ 
CONVENIADO EXECUTADO / 2016 

SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO 159.945,08 159.945,08 1.919.340,96 
SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO 165.853,12 165.853,12 1.990.237,44 
SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRA 181.921,40 181.921,40 2.183.056,80 
SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA 31.000,00 31.000,00 372.000,00 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD/HOSP 13.000,00 13.000,00 156.000,00 
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS 7,00 14.000,00 249.000,79 
LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES 3,00 6.000,00 78.161,00 
TOTAIS 571.719,60 6.947.796,99 

Com a aquisição do serviço acima elencados foi possível manter o serviço conforme o 

convênio prevê. 

Dessa forma afirmamos que a execução do Termo de Contrato nº 081/2013 proporcionou 

um atendimento de qualidade e em conformidade com as normas preconizadas pelo Município no 

período de dezembro /2015 a novembro de 2016. 
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