
Mais Saúde
e mais economia



O INSTITUTO

O Instituto Mais Saúde é uma Organização Social de Saúde que
realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar
em unidades de saúde de baixa, média e alta complexidades.

Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade,
humanização e sustentabilidade. Com 800 colaboradores e mais
de 3 mil de pacientes atendidos por mês, é uma das
organizações sociais que mais tem crescido em sua área de
atuação. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde no
âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por
seus princípios organizacionais, governança corporativa, política
de integridade e valores cristãos.

O Instituto Mais Saúde trabalha para mudar a situação da saúde
pública no Brasil. Somos uma Organização Social sem fins
lucrativos, que exerce a gestão compartilhada da saúde em
conjunto ao Poder Público, nas esferas municipais, estaduais e
federais.



COMO SURGIU O INSTITUTO

A criação do Mais Saúde foi a junção de paixão pela saúde
pública com a vontade de levar saúde de qualidade para a
população. O Mais Saúde conta com o profissionalismo de seus
colaboradores para uma ação beneficente na saúde, um passo
necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos
pacientes que não podiam pagar pelo serviço.



NOSSA EQUIPE

Na equipe do Instituto Mais Saúde cada pessoa desempenha
um papel essencial que contribui para o sucesso.

A combinação de ideias, trabalho árduo e dedicação é o que
define as experiências, os desafios e os momentos vitoriosos.

Temos orgulho da nossa equipe e investimos constantemente
em seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Acreditamos que uma equipe bem capacitada e motivada é a
chave do sucesso de nossos projetos.



O que acontece
com a saúde pública noBrasil?



Fila de  
Espera

44%
De acordo com a pesquisa do Datafolha:

dos entrevistados esperavam
há um ano para serem atendidos  
por umespecialista.

Esta espera pode chegar até 3 anos
em muitas capitaisbrasileiras.
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Insatisfação

5,5
classificam osistema
de saúde público brasileiro  
como ruim oupéssimo.
* Dados do Datafolha.

em  
cada6 10

é a média nacional de  

qualidade do Sistema Único  
de Saúde (SUS),
em uma escala de 0 a 10.
* Dados do Ministério da Saúde.
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64%

Falta de médicos  
e medicamentos

dos hospitais estão sempre  
com superlotação.
*Dados do Tribunal de Contas da União (TCU).

dos brasileiros afirmam
não confiar nos médicos que  

atendem a rede pública de saúde.
*Dados do Datafolha.

30%

8



Precariedade dos  
espaços físicos

dos hospitais brasileiros  
mantêm leitos desativados  
porque não há equipamentos.
*Dados do Tribunal de Contas da União (TCU).

sofrem comdeficiência
de instrumentos e móveisbásicos
para prestação dosserviços.
*Dados do Tribunal de Contas da União (TCU).

67%

48%
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Nessa história, as prefeituras investem mais
do que o governo estadual e federal por serem
os alvos das cobranças e críticas dapopulação.

1
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A boa notícia é que já  
existem pessoas trabalhando para

mudar essa situação!

1
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Instituto Mais Saúde

*Uma (O.S.S.) Organização Social da Saúde é uma instituição privada,  
sem fins lucrativos que atua em favor das necessidades da população.

Desenvolvemos projetos na área de saúde pública, com  
foco na qualidade, humanização e economicidade.

Gerimos e administramos:

Hospitais e Maternidades;

UBS’s - Unidades Básicas de Saúde;  

PSF’s - Programas da Saúde da Família;  

UPA’s - Unidades de Pronto Atendimento;

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Missão

Realizar a gestão de unidades  
de saúde com qualidade,  
economicidade ehumanização.

Visão

Ser referência nacional na  
humanização da saúde, atuando  
com éticae economicidade.

Valores

Ética, respeito,responsabilidade,  
transparência, superação,  
sustentabilidade eeficiência.
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O que o cidadão e o Poder Público

ganham com isso?
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8 %

Economicidade

Hospitais
Gerimos com o mínimo de custos
possíveis, visando a promoção de
resultados, administração correta
e boa distribuição de tarefas
e atividades.

*

mais baratos
*De acordo com oestudo  
realizado em 2006 pelo  
banco Mundial.
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Eficiência

30%
Hospitais

*

mais produtivos
*De acordo com o estudo realizado em  
2006 pelo banco Mundial.

O nosso programa de educação  
continuada, a união deesforços
e a constante busca por melhorias,  
com soluções integradas para a área  
da saúde, garantem a qualidade na  
gestão.
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Desburocratização

Dinamizamos e simplificamos  
a administração pública,  
possibilitando maior economia
para as compras e contratações.
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Equipe Multiprofissional

A nossa equipe é formada por  
profissionais gabaritados, com  
ampla experiência na implantação  
e operacionalização de serviços da  
área da saúde.
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Parece até impossível,
mas veja o que já fizemos por alguns municípios...

18



Ibirité - MG
Capacidade e serviços das unidades administradas

Hospital Regional

Mais de 350 internações por mês

Unidade de Internação Clínica e Pediátrica
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Exames laboratoriais e de imagem

Centro Cirúrgico de baixa e média complexidade

UPA

Funcionamento24h
Mais de 12.000 atendimentos por mês

Especialidades:  
Clínica Médica

Pediatria  
Cirurgia Geral 

Ortopedia

19



• Estrutura para casos de riscos habituais  
Equipe de obstetras e neonatologistas  
UnidadedeCuidadosdeRecém-nascidos  
ServiçodeNutrição Dietética

• Média de130 partos pormês (65%partos normais)

Maternidade

Mais de 1.000 atendimentos por mês • Funcionamento 24h
• 56.000 exames de

emergência  e atenção 
básica por mês

Laboratório

Exames

• 3.500 Raios X
• 700

Ultrassonografias
• 400 Mamografias
• 250

Eletrocardiogramas
• 200 Tomografias
• 80 Endoscopias
• 40 Colonoscopias
• 30 Encefalogramas
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Serviços

• Nutrição Enteral e Parenteral
• Mais100 (cem) procedimentos 

cirúrgicos
• Consultas ambulatoriais com 

atendimentos a mais de 1.000 
pacientes ao mês.

• 24 Horas de Serviços de 
lavanderia e CME

• Serviços de Farmácia Clínica



Projetos em Ibirité

Em conjunto a Prefeitura Municipal de Ibirité, o Instituto Mais Saúde
inaugurou o novo fluxo de atendimento da UPA 24h, no Hospital
Regional da cidade. Com salas novas, sistema inteligente de senhas e
painéis eletrônicos, a reforma garante mais conforto aos pacientes,
em um ambiente acolhedor e humanizado.

Unidade de Pronto Atendimento de Ibirité – UPA 24h



Projetos em Ibirité

As equipes do Hospital Municipal e Regional de Ibirité e da Unidade
de Pronto Atendimento de Ibirité – UPA 24h receberam treinamentos
e novos uniformes, de forma a estarem preparadas para um
atendimento de qualidade.

Capacitação Profissional



Projetos em Ibirité

Além da implantação de um sistema informatizado de atendimento e
da reforma dos equipamentos, todos os setores do laboratório do
Hospital e UPA foram reestruturados conforme as normas da RDC
302, bem como o transporte de coletas nos postos de saúde foi
readequado, com maletas em conformidade com as
regulamentações.

Práticas Tecnológicas



Projetos em Ibirité

Com caráter permanente e gratuito, o Projeto Aconchego promove
encontros e palestras com profissionais do Hospital Regional de
Ibirité para as gestantes do município. O intuito é diminuir a
ansiedade das futuras mamães durante o período de internação, bem
como colaborar com a conscientização e entendimento de alguns
temas importantes para esse período, tanto sobre a gestação como o
pré e pós-parto.

Projeto Aconchego



Ibirité - MG

Desafios

Os principais desafios  

em Ibirité estavam  

ligados a eficiência,

agilidade e segurança nos  

serviços prestados, com  

estruturas inadequadas,  

equipamentos  

desatualizados e falta de  

profissionais capacitados.

Soluções

Diferentes ações foram estabelecidas para cada  

necessidade, a começar pela implantação de um novo  

sistema informatizado; atualização e reforma de todosos  

equipamentos; contratação de técnicos qualificados; e  

treinamento das equipes.

Além disso, o Instituto Mais Saúde readequou o transporte  

de coletas nos postos de saúde, com maletas em  

conformidade com as regulamentações; reestruturou todos  

os setores conforme as normas da RDC 302; entre outras  

ações com foco na qualidade do atendimento.
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Em apenas três meses de projeto, os usuários do sistema público de  

saúde de Ibirité já reconheceram as melhorias danova gestão.

Quais foram os resultados?

18% 67%
considerao 

atendimentoà 
saúde bom

considera
muito bom
ou ótimo
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Barão de Cocais - MG

35 leitos  
Laboratório  
Raio X  
Mamografia

UPA

Pediatria
Clínica Geral 

Ortopedia

Ambulatório

Cardiologia  
Dermatologia  

Ortopedia  
Cirurgia Geral

Hospital e  
Maternidade
Waldemar dasDores

Capacidade e serviços das unidades administradas
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Barão de Cocais - MG

Participação de mais de 800 munícipes

Humanização na Prática

Caminhada da Saúde
• Entrega de kits personalizados, com camiseta e squeeze;

• 3 Km de percurso com foco na conscientização;

• Equipe preparada para a realização de exames deavaliação  

física e orientações nutricionais;

• Esclarecimento de dúvidas sobre saúde;

• Estrutura para atendimento emergencial.
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A mobilização nas ruas da cidade para  

falar sobre o câncer de próstata atingiu  

mais de 800 homens em apenas umdia.

Blitz  
Novembro  
Azul

Outubro  
Rosa

Foram estabelecidas ações deconscientização  

sobre o câncer de mama e a importância de  

exames preventivos, contando ainda com  

visitas colaborativas do Prefeito da cidade.

Total de 155 mamografias realizadas.
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Barão de Cocais - MG

CAPACITAÇÃO
PROFISSIONAL

As equipes do Hospital contaram com curso de  

humanização, treinamentos e novos uniformes, 

de forma a estarem preparadas paraum

atendimento de qualidade.

Humanização na Prática

MUTIRÃO  
CIRURGIAS  
DE CATARATA

Em apenas 3 meses, 97 cirurgias de catarata  

foram inteiramente realizadas no Hospital  

Waldemar das Dores.
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Antes do novo modelo de gestão, o Hospital Municipal de Barão  

de Cocais comprometia cerca de 70% de todo o gasto anual da  

saúde da cidade. Ainda assim, o atendimento era ineficiente, com  

muitas reclamações e funcionários desmotivados.

Desafios

Soluções
Considerando o cenário de insatisfação, o Instituto Mais Saúde  

desenvolveu um plano de ações com foco na capacitação dos  

profissionais e implementou um novo sistema informatizado,  

além de realizar reformas, mutirões e campanhasde prevenção à  

saúde. Assim, a oferta de serviços foi ampliada, impulsionando  

a produtividade e o faturamento. Sobretudo, hoje em dia se faz  

mais com menos recursos.
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O projeto de gestão compartilhada entre o Instituto Mais Saúde  

e a Prefeitura de Barão de Cocais foi selecionado dentre outros  

853 municípios mineiros e destacado como uma parceria bem-

sucedida no relatório realizado pela COSEMS-MG (Conselho de  

Secretarias Municipais de Saúde de MinasGerais).

Quais foram os resultados?

PARCERIA
BEM-SUCEDIDA
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Barão de Cocais - MG

Décio Geraldo dos Santos, Prefeito de Barão deCocais

Desde a implantação da gestão compartilhada com o Instituto Mais Saúde,

observamos servidores mais satisfeitos e eficientes, um atendimento mais

humanizado e pacientes melhor atendidos. Eu canso de falar: não é só porque é  

público que tem que ser ruim, o atendimento público pode ser bom. Então, verisso  

nos deixa muito alegres!

“

“
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Tempo de espera
para o atendimento:

47% 2 8 %
Nenhum  Pouco

1 5 %

Muitodas pessoas estão satisfeitas
ou muito satisfeitas.

Em relação à educação
e ao interesse:

89%das pessoas sentem
confiança na equipe
de saúde.

72%

Marechal Floriano - ES

Projetos realizados:

ESF - Estratégia de Saúde da Família;  

ESB - Gestão de Saúde Bucal;

Rede APS - Atenção Primária da Saúde;

Implantação e Gestão do ambulatório de Saúde Mental;  

Fornecimento e Gerenciamento de Medicamentos;

Gestão da Unidade de Atendimento de Urgência e Emergência;  

Gestão doNASF;

Núcleo de Apoio à Saúde da Família;  

Implantação de software de gestão.

Resultados:
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Outras Parcerias

Rio Acima - MG Suzano - SP

Operacionalização dos serviçosmédicos  
da Santa Casa de Suzano das Unidades I 
e II;

Hospital geral de 150 leitos;

UTI adulto eneonatal;

Maternidade referência de alta  
complexidadede todo o alto tietê;

Pronto socorro municipal que realiza
25.000 atendimento/consultas por mês.

Implantação de sistema informatizado;

Readequação e reforma do espaço físico  
do prontoatendimento;

Manutenção, instalação e consertos de  
equipamentos;

Inauguração da Academia da Saúde.
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Jornal Viva com Mais Saúde
Entendendo e transmitindo o que o munícipe precisa

O Jornal Viva com Mais Saúde é um canal de comunicação  

aberta com os munícipes, prestando contas das ações

e benefícios que o Instituto Mais Saúde ofereceà  

comunidade, em conjunto ao Poder Público.

Assim, o leitor pode acompanhar todas as novidades,  

campanhas, dicas e curiosidades sobre saúde, vagas  

disponíveis, e cada novo projeto para a área da saúde de sua  

cidade. Além disso, todos os usuários contam com umespaço  

para envio de sugestões, críticas ou elogios.
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A partir de nossa experiência, estamos preparados  
e capacitados para ajudá-los a desenvolver uma  
gestão de qualidade, econômica e reconhecida.
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Mais Saúde
e Mais Economia
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contato@institutomaissaude.org.br 
facebook.com/institutosocialmaissaude

www.institutomaissaude.org.br

Matriz | São Paulo
Rua Casa do Ator, nº 1.117, Conjunto 163, 
16º Andar, Vila Olímpia, CEP: 04.546-004, 

São Paulo - SP

mailto:contato@institutomaissaude.org.br
http://www.institutomaissaude.org.br/

