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Fundação Saúde e UFRJ celebram convênio
de cooperação acadêmica
A Fundação Saúde e a Universidade Federal

como Hospital de Ensino. “A gestão do conhecimento é

do Rio de Janeiro celebraram convênio de cooperação

uma das estratégias propostas para corroborar a visão

acadêmica e intercâmbio técnico, cienơfico e cultural

do futuro”, afirma a assessora de Ensino e Pesquisa da

com o propósito de estabelecer programas nas áreas de

Fundação Saúde, Rosane Goldwasser.

interesse comum, como pós-graduação, aƟvidades de

O convênio também visa disseminar a produção
cienơfica e as iniciaƟvas voltadas à área de incorporação

ensino e pesquisa e capacitação.
O InsƟtuto Estadual de Cardiologia Aloysio

tecnológicas relacionada à saúde. Além disso, a parceria

de Castro (IECAC), InsƟtuto Estadual de Diabetes e

permiƟrá que alunos da universidade possam uƟlizar

Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE) e o Hemorio,

as unidades como campo de desenvolvimento para

unidades incorporadas pela Fundação Saúde, serão

projetos de ensino e pesquisa.
“Os insƟtutos especializados despontam como

beneficiados com o intercâmbio pactuado.
Segundo a diretora execuƟva da Fundação

centros com potencial para o desenvolvimento de

Saúde Clarisse Lobo, o intercâmbio mulƟdisciplinar será

estudos clínicos nas áreas de cardiologia, endocrinologia

fundamental para o aprimoramento dos profissionais de

e diabetes e hemoterapia e hematologia. Além de contar

saúde e isso será reverƟdo na melhoria da assistência.

com profissionais de alta qualificação, são centros

“O nosso foco é oferecer atendimento com

com competência para desenvolver capacitação da

qualidade à população, com profissionais qualificados e

rede de atenção à saúde e, através de parcerias com

capacitados”, ressalta.

insƟtuições e centros de pesquisa, serem estratégicos no

A parceria entre as insƟtuições ocorre em um

desenvolvimento de novas tecnologias e incorporações”,

momento importante, pois a Fundação Saúde estabeleceu

afirmou a assessora de ensino e pesquisa da Fundação
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Saúde.

como meta a cerƟficação das unidades incorporadas

Diretorias fazem 1° realinhamento
do planejamento estratégico
As Diretorias da Fundação Saúde realizaram o
primeiro realinhamento do planejamento estratégico da
enƟdade. Foram reavaliados os princípios organizacionais
e, com isso, a Fundação Saúde fixou como propósito o de
ser reconhecida por disponibilizar o melhor modelo de
gestão de unidades de saúde no Estado do Rio de Janeiro,
no âmbito do SUS. As unidades incorporadas da Fundação
Saúde já começaram a se preparar para elaboração do
planejamento estratégico deste ano.
Página 4

2

Ano 02 - n° 09

|

2014

Com a palavra, a diretora...
Missão
A edição do BoleƟm InformaƟvo da Fundação Saúde
apresenta duas noơcias que marcam os primeiros 90 dias

Gerenciar unidades públicas de saúde em
consonância com a Secretaria de Estado de Saúde.

da atual gestão.

Visão

A assinatura do convênio de cooperação acadêmica
e intercâmbio técnico, cienơfico e cultural, reforça a

Ser reconhecida por disponibilizar o melhor
modelo de gestão de unidades de saúde do Estado
do Rio de Janeiro, no âmbito do SUS.

estratégia traçada quanto ao invesƟmento na capacitação
e qualificação profissional, não só daqueles que já fazem

Valores

parte da força de trabalho como também dos futuros

Integração, CompromeƟmento, Respeito,

profissionais de saúde.

Eficiência e Transparência.

A parceria ocorre em um momento salutar, pois
estabelecemos como uma das metas a cerƟficação das
unidades incorporadas como Hospital de Ensino. Dos três
Diretora ExecuƟva
Clarisse Lobo

insƟtutos geridos pela Fundação Saúde, apenas o Hemorio
tem esse reconhecimento.

Diretor Técnico-Assistencial
Luiz Amorim
A Fundação Saúde tem como desafio implantar
a excelência nas unidades de gestão plena e, por isso,

Diretora AdministraƟva Financeira
Rosana Braga

estabeleceu um novo direcionamento insƟtucional. Isto
possibilitou a revisão dos princípios organizacionais, cuja
missão precípua é a de gerenciar unidades públicas de saúde

Diretora de Recursos Humanos
Alessandra Pereira
Diretora Jurídica
Fabiene Ferrara

em consonância com a Secretaria de Estado de Saúde.
Na nossa visão, queremos ser reconhecidos por
disponibilizar o melhor modelo de gestão do Estado do Rio

Expediente

de Janeiro, no âmbito do SUS.
Trabalhamos para elaborar o primeiro realinhamento
estratégico e os debates serviram como escopo para
traçarmos as metas e estratégias insƟtucionais para os
próximos meses.

Este é um informaƟvo eletrônico da Fundação Saúde.
São permiƟdas reproduções do conteúdo desde que
citada a fonte e mediante autorização dos responsáveis
pela publicação.
Flávia Arbache
Assessora de Comunicação
Wesley Santos de Almeida
Design Gráfico

Boa leitura!
Clarisse Lobo
Diretora ExecuƟva da Fundação Saúde

Endereço: Praça Pio X, n° 55, 10° andar, Centro/RJ
Telefone: (21) 2334-5759
Site: www.fundacaosaude.rj.gov.br
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Unidades incorporadas buscam certificação
como Hospital de Ensino

Da esquerda para a direita; Hemorio, IECAC e IEDE são as três unidades incorporadas pela Fundação Saúde

Para obtenção da cerƟficação como hospital

processos necessários para obtenção do reconhecimento.

de ensino, as unidades de saúde precisam preencher

A assessora de Ensino e Pesquisa da Fundação

requisitos previstos pelo Ministério da Saúde e Ministério

Saúde, Rosane Goldwasser, explica que a consequência

da Educação, conforme diretrizes estabelecidas pela

da cerƟficação é a incorporação de recursos financeiros

Portaria Interministerial ° 2.400. A parƟr daí, a insƟtuição

oriundos do Ministério da Saúde como incenƟvo às

hospitalar se tornará campo para práƟca de aƟvidades

aƟvidades de ensino e pesquisa desenvolvidas na unidade.

curriculares na área da saúde.

“O processo de cerƟficação está apoiado no

Das três unidades incorporadas pela Fundação

objeto descrito no contrato de gestão da Fundação Saúde,

Saúde, apenas o Hemorio já é cerƟficado como Hospital

o qual prevê a profissionalização da gestão dos serviços, a

de Ensino. O InsƟtuto Estadual de Cardiologia Aloysio

promoção de educação permanente dos empregados e a

de Castro (IECAC) e o InsƟtuto Estadual de Diabetes e

observação dos princípios da eficiência, economicidade e

Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE) já começaram os

transparência”, completa.

Fundação Saúde oferece 600 vagas em evento do Coren-RJ
Representantes da Fundação Saúde esƟveram
reunidos com integrantes do Conselho Regional de
Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) para estreitar o
relacionamento e trabalhar, em conjunto, para aprimorar
a qualificação dos profissionais de saúde.
Como resultado, serão oferecidas 600 vagas para
que enfermeiros e técnicos de enfermagem parƟcipem de
evento promovido pela enƟdade de classe nos dias 7, 8 e
9 de maio, no Centro de Convenções SulAmérica.
A seleção dos parƟcipantes será feita de
acordo com os critérios de assiduidade, pontualidade,
comportamento disciplinar e tempo de contratação.
De acordo com a diretora execuƟva Clarisse Lobo, a
promoção é uma forma de valorização e qualificação dos
profissionais de saúde vinculados à Fundação Saúde.

À esquerda, o presidente do Coren-RJ, Pedro de Jesus Silva, conversa
com a diretora execuƟva da Fundação Saúde, Clarisse Lobo (ao centro)
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Diretorias fazem primeiro realinhamento estratégico

Durante dois dias, foram debaƟdas estratégias e metas a serem aƟngidas pela Fundação Saúde

As Diretorias da Fundação Saúde realizaram o

Sede quanto para as unidades de gestão plena”, afirma.

primeiro realinhamento do planejamento estratégico da

De acordo com João Marques, da Diretoria de

enƟdade. Foram reavaliados os princípios organizacionais

Planejamento e Gestão, no início deste ano, foi feito

e, com isso, a Fundação Saúde fixou como propósito o

levantamento do cenário para traçar a direção a ser

de ser reconhecida por disponibilizar o melhor modelo

seguida, principalmente com a iminência de a Fundação

de gestão de unidades de saúde no Estado do Rio de

Saúde incorporar mais sete unidades nos próximos

Janeiro, no âmbito do SUS.

meses. “É preciso fixar metas para alcançar resultados e,

Segundo a diretora execuƟva da Fundação Saúde
Clarisse Lobo, o novo direcionamento insƟtucional
permiƟu a fixação de metas e de planos de ação guiados
pelas linhas de atuação estabelecidas pelas diretorias.

para isso, é importante definir a direção que será seguida”,
ressalta.
A visão insƟtucional é algo que se deseja alcançar
no futuro e, para isto, parâmetros são estabelecidos para

“Nos próximos meses, vamos trabalhar focados

sustentá-la. Atrelado a isto, está a missão da enƟdade,

na obtenção do reconhecimento da Fundação Saúde

que é a base da existência insƟtucional. E, para fechar

como o melhor modelo de gestão, objeƟvando a

o eixo, são fixados valores que servirão como princípios

conquista de cerƟficações de qualidade, tanto para a

basilares da estrutura organizacional.

Unidades incorporadas iniciam planos de ação
As unidades incorporadas da Fundação

Segundo João Marques, da Diretoria de

Saúde já começaram a se preparar para elaboração

Planejamento e Gestão, este é o primeiro passo para

do planejamento estratégico deste ano. O InsƟtuto

a elaboração do planejamento estratégico da unidade,

Estadual de Cardiologia (IECAC) preparou em abril plano

que deve acontecer em setembro. No InsƟtuto Estadual

de ação contendo metas relevantes para o crescimento

de Hematologia Arthur de Siqueira CavalcanƟ (Hemorio)

da unidade, como a melhoria do sistema de regulação

e o InsƟtuto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz

de leitos, aumento do número de cirurgias cardíacas e

Capriglione (IEDE), o trabalho está previsto para ser

processo de cerƟficação como hospital de ensino.

desenvolvido em agosto e outubro, respecƟvamente.

