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APRESENTAÇÃO 
 

 MENSAGEM DO PRESIDENTE 

   "Fortalecer a esperança. Com orgulho podemos afirmar que a missão, a causa de existir da
FAHECE a 28 anos se mantém vívida nos corações e mentes de todos nas instituições sob sua
responsabilidade de Gestão impulsionando a melhoria técnica contínua, o padrão de
excelência oferecido aos usuários do SUS -Sistema Único de Saúde, e acima de tudo o
acolhimento humanizado  daqueles que necessitam.

   Em 2021 ainda sob impacto da pandemia da COVID -19,  dentre tantos avanços citamos como
exemplo a implantação da CASA de APOIO do CEPON, que veio preencher uma relevante
lacuna, acolhendo pacientes que apresentam dificuldades quanto a estadia, em especial os
transplantados de medula óssea que precisam de acompanhamento diário e no pós-
operatório.  

    Destacamos as atividades do Laboratório de anatomopatológica destinado exclusivamente
aos usuários do SUS  em atendimentos prestados aos munícipios de Florianópolis, São José e
Palhoça diminuindo significativamente o tempo de espera tanto para realização dos exames
quanto a disponibilização de seus resultados.

   Do valoroso HEMOSC responsável por 98,60% de abrangência de Hospitais e Clínicas de Santa
Catarina, destacamos, além de manter o reconhecido Padrão Internacional de Qualidade, o
sucesso da realização do curso “CONEXÃO HEMATO – Noções Básicas de Hematologia.
Não poderíamos deixar de citar a evolução e apresentação do Planejamento Estratégico da
Fundação aos colaboradores visando orientar as atividades pelos próximos 05 anos.

   Uma justa e merecida menção aos membros dos Conselhos Curador e Fiscal da FAHECE que
em 23/12/2021, diante de uma crise existente e curtíssimo prazo de análise deliberaram em
disponibilizar para o ESTADO CATARINENSE a força de Gestão da Fundação para acolher o
SAMU, demonstrando confiança em sua  capacidade técnico-administrativa e acima de tudo
sensibilidade para com a situação de vulnerabilidade da população face a ausência de serviços
de atendimento móvel de emergência".                       
                                                                             
                                                                                MICHEL SCAFF

         Presidente da FAHECE



    2. A FUNDAÇÃO

   A FAHECE, fundação de direito privado, sem fins lucrativos, foi instituída em 15/03/1994 por
um grupo de pessoas ligadas às áreas do câncer e sangue, que visavam, através da atuação
voluntária, minimizar as dificuldades, apoiar e otimizar os serviços prestados pelo HEMOSC e
CEPON.

   Através do Convênio 104/94, firmado com o Governo do Estado da Saúde, em 22/04/1994, a
FAHECE formou sua equipe e iniciou sua atuação como gestora dos serviços da área da saúde
prestados pelas duas unidades públicas de saúde. 

   Além de entidade gestora de serviços públicos de saúde, a FAHECE também presta serviços
próprios na área de diagnóstico de anatomia patológica a 100% de pacientes do SUS.

 Declarada de Utilidade Pública Municipal (12/9/1995), Estadual (13/05/1996) e Federal
(26/02/1998), a FAHECE, através do Decreto nº 4.700 de 5/9/2006 do Governo do Estado de
Santa Catarina, foi qualificada como Organização Social na área da Saúde, conforme a
legislação vigente (Lei nº 12.929 de 04/02/2004). 

    A FAHECE é regida pelo seu Estatuto, pelo Regimento Interno e pelas disposições legais que
lhe forem aplicáveis. No ano de 2021, foram realizadas revisões em seu Estatuto e Regimento
Interno, visando as adequação necessárias à atual legislação de Organização Social Lei nº 13.019,
de 2014. As demonstrações contábeis e financeiras são regularmente auditadas por auditores
independentes, devidamente habilitados junto ao Conselho Regional de Contabilidade e
registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

   Conforme o disposto no artigo 66 do Novo Código Civil (Lei nº 10.406, de 10/01 2002), a
FAHECE é velada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, de acordo com o
disposto no Código Civil e no Código de Processo Civil, submetendo anualmente suas contas à
fiscalização e análise técnica daquele órgão. 
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   De acordo com o disposto no Artigo 13, § 2º, da Lei nº 12.929, de 04 de fevereiro de 2004 (com
as alterações da lei 13.343 de 10/3/2005, lei 13.720 de 02/03/2006 e da Lei 13.839 de 30/08/2006),
as prestações de contas da FAHECE inerentes aos Contratos de Gestão, são encaminhadas ao
Tribunal de Contas do Estado, para exame e julgamento, na forma da legislação aplicável.

2.1 FINALIDADE DA FAHECE

   De acordo com o disposto no artigo 3º do seu Estatuto, a FAHECE tem como finalidade:

                   I - realizar ações na área de assistência à saúde, e especialmente apoiar o HEMOSC
(Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina) e o CEPON (Centro de Pesquisas
Oncológicas “Dr. Alfredo Daura Jorge”).
                      II - prestar serviços de saúde;
                     III - executar a gestão de unidades públicas de saúde através de contratos de gestão
ou instrumentos similares;
             IV - promover a saúde e disseminar conhecimentos por meio de eventos sociais,
culturais, esportivos e educacionais.

2.2 ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

   Conforme o estatuto atual da FAHECE, aprovado em 28/06/2021 e registrado em 23/07/2021
no Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas Comarca de Florianópolis,
são órgãos da administração da FAHECE o Conselho Curador, a Diretoria Executiva e o
Conselho Fiscal. Estes órgãos são compostos por voluntários, que atuam sem nenhuma forma
de remuneração. A FAHECE, para exercer suas funções administrativas, técnicas e de gestão,
tem empregados contratados, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

FAHECE



2.2.1 CONSELHO CURADOR 

    O Conselho Curador da FAHECE, órgão máximo de deliberação da fundação é composto por
11 (onze) voluntários (membros efetivos), com mandato de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o
artigo 11 do estatuto da FAHECE.

    Em 30/11/2021, atendendo as disposições do novo estatuto da FAHECE, houve a eleição do
novo Conselho Curador que ficou composto da seguinte forma:

   

   

   Durante o ano de 2021, o Conselho Curador, de acordo com as disposições estatutárias,
reuniu-se para apreciar e aprovar novo Estatuto e Regimento Interno, bem como o  o Relatório
de Atividades/ Prestação de Contas de 2020, o Plano Anual de Gestão, os Planos de Trabalho
Anuais dos Contratos de Gestão e o Orçamento para 2022, reestruturação administrativa,
atualização do Plano de Cargos e Salários, medidas de adequação das despesas ao orçamento,
reformulação orçamentária, autorização para a doação/descarte de bens inservíveis,
transferência de imóvel, aceitação de doações e eleição e posse do novo Conselho Curador
dentre outros assuntos. 

2.2.1 CONSELHO FISCAL

  O Conselho Fiscal da FAHECE, conforme o disposto no Art. 19 do Estatuto, é o órgão
fiscalizador da administração contábil-financeira da fundação. 
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 Em 2021, o Conselho Fiscal reuniu-se, de acordo com suas finalidades estatutárias, para
apreciação e aprovação dos Relatórios de Auditoria, Demonstrações Contábeis e Prestações de
Contas da FAHECE, dentre outros, bem como participou de reuniões conjuntas com o Conselho
Curador e Diretoria Executiva para tratar de assuntos relevantes.

2.2.2 DIRETORIA EXECUTIVA 

   A Diretoria Executiva da FAHECE, órgão de execução da Fundação, é escolhida, nomeada e
empossada pelo Conselho Curador, conforme dispõe o Estatuto.
  É composta, atualmente, pelos seguintes voluntários, empossados em 15/12/2020 para o
mandato de dois anos: 
         
         Presidente: Michel Scaff - de 15/12/20 a 15/12/2022.
         Diretor Operacional: Marco Aurélio Prass Goetten - de 15/12/20 a 11/05/21.
                                                   Sendy Locks Lopes - de 11/05/21 a 15/12/2022.
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  Em 2021, foi alterado Regimento Interno da Fundação, que tem por intuito facilitar o alcance
dos objetivos estratégicos da Fundação.

 2.2.3 NÚCLEO ESTRATÉGICO

   O Núcleo de Desenvolvimento Estratégico é órgão de apoio, subordinado à Diretoria
Executiva e tem por competência a participação em pesquisa e discussão de políticas públicas
de saúde e dos sistemas de saúde em que a FAHECE poderá fazer parte, garantindo a
perpetuação da sua missão com base nos seus princípios e valores estatutariamente definidos.
 
    São competências do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico:
 I- formular e coordenar as atividades relacionadas com o planejamento estratégico e a Política
de expansão dos serviços de saúde próprios da FAHECE e sob gestão;
 II- estimular e assessorar os demais setores da FAHECE a adotarem o planejamento estratégico
como ferramenta de gestão;
 III- identificação, análise e prospecção de novos negócios, especialmente na área de Ensino e
pesquisa da FAHECE.
 IV- Outras atividades correlatas à competência do Núcleo.

  Em 2021 o núcleo contou com o apoio da Fundação Dom Cabral na apresentação do
Planejamento Estratégico aos colaboradores da FAHECE.

   Também foi responsável pela participação da FAHECE no Edital de Concurso de Projetos
SES/SEA Nº 01/2021 - SAMU. 

2.2.4 SUPERINTENDÊNCIA 
 
 As funções executivas da Fundação são exercidas pelo Superintendente.
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São competências do cargo de Superintendente:

I - movimentar, em conjunto com pelo menos um membro da Diretoria Executiva, os recursos
financeiros da Fundação;
II - praticar os atos necessários à administração da Fundação, organizando os serviços
administrativos, admitindo e dispensando funcionários;
III - participar na definição das estratégias da Fundação e assegurar a obtenção dos resultados
definidos nos planos operacionais e administrativos, dentro das diretrizes estabelecidas pela
Diretoria Executiva e  pelo Conselho Curador, por meio da coordenação geral de todas as áreas;
IV - planejar, organizar, dirigir, integrar e controlar as atividades das diversas áreas;
V - assessorar a Diretoria, munindo-a de informações para a tomada de decisões;
VI - apresentar os resultados em reuniões dos órgãos de administração, quando solicitado;
VII - cumprir e fazer cumprir os regulamentos da Fundação;
VIII - responder e atender às diversas auditorias e acompanhar os seus resultados, aplicando
ações preventivas e corretivas quando necessárias;
IX - acompanhar os indicadores, itens de controles e de qualidade;
X - desempenhar funções outorgadas pela Diretoria Executiva através de instrumento de
procuração.
XI - gerenciar a execução dos serviços próprios de saúde da Fundação; 
XII - gerenciar os processos de qualificação da Fundação;
XIII - coordenar e acompanhar a celebração e a execução de Contratos de Gestão;
XIV - coordenar a elaboração de Planos e Relatórios institucionais e outros que se fizerem
necessários;
XV - supervisionar os serviços da assessoria, quando existentes;
XVI - executar e controlar o orçamento vinculado às suas atividades;
XVII -  planejar e executar outras atividades, de acordo com as necessidades;
XVIII - coordenar e acompanhar as ações de comunicação;
XIX - coordenar e acompanhar o programa de Compliance.

 Em 03/11/2021 foi contratado pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho Curador,
conforme o parágrafo único do Artigo 39 do Regimento Interno o Superintendente Sr. Douglas
Alves Cláudio.



2.3  GESTÃO DE  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GETIN

   A gestão de Tecnologia da Informação (TI) implementa e gerencia os sistemas informatizados,
bem como sua segurança, fornecendo as informações necessárias aos processos realizados pelo
usuário. Especifica, suporta e gerencia hardwares e softwares corporativos, define estratégias de
uso dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Monitora o ambiente
computacional, buscando identificar antecipadamente as disfunções no ambiente
computacional e minimizando possíveis impactos aos usuários. Especifica, suporta e gerencia
ambiente de bancos de dados, recursos de segurança (firewal, antivírus, antispam, etc), backup
das informações corporativas (dados e e-mail) entre outros.

   No decorrer do ano de 2021 várias melhorias foram implementadas no sistema de gestão Tasy,
garantindo melhor controle e confiabilidade nos dados e indicadores institucionais, tendo
como destaque o Pagamento Escritural, Controle de Contratos e Controle de Lote e Validade
via código de barras.

   Diante de todas as melhorias na Fundação, alguns controles passaram a ser indispensáveis,
como por exemplo a implementação de ferramentas para inventário de equipamentos,
softwares, documentação do Data Center e gerenciamento de senhas, tudo implementado sem
custos pela equipe interna de TI. Com a constante transformação tecnológica à FAHECE
também buscou e implementou uma solução VoIP, eliminando custos com aquisição de
equipamento e melhoria da comunicação na organização. 

2.4 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GEAFI

2.4.1 ADMINISTRATIVA

  A área administrativa é responsável por implementar fluxos e instrumentos para o
monitoramento das ações desenvolvidas na FAHECE, acompanhando o cumprimento das
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metas pactuadas nos Contratos de Gestão, elaboração de planos, relatórios, prestações de
contas e documentação em nível institucional, em conjunto com as demais áreas, tais como:
Plano de Trabalho Anual, Relatório Anual de Atividades, Planos de Ação e Prestação de Contas
ao Ministério Público.

  Responsável ainda pela manutenção e atualização das certificações, alvarás, atestados,
licenças, contratos e demais documentos e parâmetros de interesse institucional, além de
assessorar os Conselhos Curador e Fiscal e Diretoria Executiva em suas atividades. Também,
coordena as atividades de recepção, arquivo, vigilância, limpeza, expedição e manutenção
predial. 

2.4.2 OBRAS

   No âmbito do CEPON, no ano de 2021 foram iniciadas as obras de reforma para implantação
da Casa de Apoio do CEPON.

  O prédio localizado na Rua General Bittencourt, nº 326 no Centro de Florianópolis, foi
amplamente utilizado como Hospital de Apoio para internação de pacientes do CEPON -
Centro de Pesquisas Oncológicas, até a inauguração do novo Hospital, junto ao Complexo
Oncológico no Bairro Itacorubi no ano de 2012.

  Considerando a grande demanda de pacientes oncológicos oriundos de municípios fora da
grande Florianópolis, e de pacientes transplantados de medula óssea que precisam de
acompanhamento diário e no pós-operatório, identificou-se o grande potencial de se utilizar
este imóvel para implantação de uma casa de apoio. Além dos leitos, a edificação comportará
áreas de refeição, lavanderia, sala de reuniões e de convivência coletiva, que trarão maior
conforto e facilidades aos pacientes e familiares que viajam horas do seu domicílio até o
tratamento na Capital.

FAHECE-
ESTRUTURA DE GESTÃO 
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    No âmbito do Hemocentro Coordenador e hemocentros regionais, destacaram-se as análises
técnicas e acompanhamento de adequações físicas junto à Hemorrede, destacando-se a
contratação dos projetos para execução da nova subestação e adequações dos circuitos e
quadros elétricos do Hemocentro Coordenador de Florianópolis.

  O imóvel, datado da década de 70, possui três andares e 1.225m² de área total construída,
sendo o pavimento térreo destinado às áreas administrativas, operacionais e o refeitório, e o 1° e
2° pavimentos destinados aos dormitórios. As obras iniciaram no final de fevereiro de 2021 e
foram concluídas em dezembro do mesmo ano, sendo prevista a sua inauguração no primeiro
bimestre de 2022.

   Em números, quando ativada em sua totalidade, a Casa de Apoio do CEPON terá capacidade
para acomodar até 54 camas em quartos coletivos e mais 09 quartos individuais especiais
destinados aos pacientes transplantados de medula óssea, que necessitam de cuidados
específicos.

 As obras foram custeadas inteiramente por recursos oriundos de emenda parlamentar, bazares
e doações recebidas.



2.4.3 FINANCEIRA

   A área Financeira é a responsável pela gestão dos recursos da instituição, visando o alcance
dos objetivos dos negócios. Apresenta como funções principais a tesouraria, a controladoria e a
prestação de contas. Além disso, coordena as atividades de contabilidade e auditoria externa,
ambas terceirizadas.

   A tesouraria é responsável pelo fluxo de caixa da empresa e gestão das contas bancárias. A
Controladoria define os padrões de controle e observa os possíveis desvios, a fim de garantir a
acurácia das informações/lançamentos e a prestação de contas elabora os relatórios e
documentações financeiras que são encaminhadas à Secretaria de Estado da Saúde referentes
aos Contratos de Gestão.

   Dentre os principais objetivos da área está a gestão financeira da FAHECE e dos Contratos de
Gestão administrados pela Fundação, que ocorrem por meio do acompanhamento devido da
execução orçamentária, a partir de dados financeiros e contábeis, da gestão do fluxo de caixa e
de orientação à Fundação com relação à capacidade de investimento e custeio.

 2.5 GESTÃO DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS - GESUP

   A gestão é formada pelo setor de compras, contratos e almoxarifado que interagem junto aos
setores administrativos, farmácias e almoxarifado das unidades HEMOSC e CEPON. As áreas de
suprimentos e contratos são responsáveis pelo abastecimento de materiais, medicamentos,
bens e serviços para a Fundação, Laboratório de Anatomopatologia e as unidades sob a sua
gestão HEMOSC e CEPON. 

   O setor de compras é responsável por manter os estoques abastecidos com todos os insumos
padronizados, além disso, tem o compromisso de buscar o melhor custo x benefício em todas
as operações de negociações, contribuindo assim para o melhor uso dos recursos públicos, 
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  bem como a busca constante da eficiência na gestão da cadeia de suprimentos.
 
  Destaca-se no ano de 2021 uma redução de 47,55% do custo de estoque nos itens de
medicamentos e materiais técnicos. Tal redução foi possível devido à gestão eficiente do setor
de compras atuando na reposição de insumos de estoque.
Já o setor de contratos é responsável pela elaboração dos termos de referências, com objetivo
de tornar transparente aos participantes do processo os requisitos técnicos dos produtos ou
serviços, bem como as descrições detalhadas, evitando assim possíveis erros de
contratualização. 

   No ano de 2021, o setor passou por uma modernização de sistema, haja vista a implantação
do módulo Contratos do Tasy®.  A ferramenta possibilitou a modernização, otimização de
recursos e impactou numa melhora significativa nos dos processos, refletindo assim uma
gestão eficiente, desburocratizada e, tecnologicamente avançada. Ainda, em 2021, foi
responsável pela gestão de 411 contratos, dentre eles: contratos de produtos e serviços, que
foram monitorados adequadamente em relação às obrigações contratuais. Também foram
realizados termos aditivos, notificações, rescisões, controles e conferências das notas fiscais
faturadas de acordo com os contratos contratualizados.

   Por fim, o Almoxarifado da FAHECE, localizado à Rod. SC 401 - Rod. Virgílio Várzea n.º 2975 -
km 5 - está instalado em imóvel de propriedade da Fundação, com 1.600 m2 de área
construída, em terreno de 3.615 m2. A estrutura atende a todos os requisitos obrigatórios
estabelecidos pela Vigilância Sanitária para o armazenamento de materiais, medicamentos e
insumos. Os insumos que necessitam de baixa temperatura são armazenados em câmara
isotérmica ou câmaras frigoríficas, respectivamente de -20°C a -30°C e de 2°C a 8°.

  A área conta com uma equipe qualificada, responsável por todos os processos logísticos
respectivamente: recebimento, inspeção, digitação de notas fiscais, armazenagem, segregação
e expedição.

 
 

FAHECE-
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2.6 GERÊNCIA DE MERCADO E COMUNICAÇÃO - GEMEC

2.6.1 CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

   Uma das atividades da FAHECE é captar recursos e investir nas suas finalidades. A captação
de recursos é o processo estruturado desenvolvido por uma organização para pedir as
contribuições voluntárias de que ela precisa, sejam elas financeiras ou outros recursos,
buscando as doações com indivíduos, empresas, governos, e outras organizações.
   
O setor de captação de recursos da FAHECE conta com uma equipe dedicada a pensar em
ideias criativamente para trazer as doações, aproximar a Fundação da comunidade, defender
que ela seja a mais transparente possível. 

2.6.2 CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ESFERA PÚBLICA – EMENDAS PARLAMENTARES 

 
   No ano de 2021 a FAHECE continuou intensificando suas ações na captação de recursos
públicos através de Emenda Parlamentar Individual e de Bancada da Assembleia Legislativa,
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A FAHECE executou diversos projetos, cujo
andamento consta a seguir:
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AQUISIÇÃO DE UM ULTRASSOM PARA UTI DO CEPON E NOVE MICRO COMPUTADORES: valor do
projeto R$ 200.000,00, fonte de recurso da Emenda Parlamentar número 986 Individual
Estadual. O recurso foi repassado para a FAHECE dia 05/03/2021 via 8º Terno Aditivo ao contrato
de gestão nº 002/2016. 

AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM PORTÁTIL PARA O CEPON: valor do projeto R$ 300.000,00, fonte
de recurso da Emenda Parlamentar número 181 Individual Estadual. O recurso foi repassado para
a FAHECE dia 05/03/2021 via 8º Terno Aditivo ao contrato de gestão nº 002/2016. 

AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE APLICADORES PARA UTILIZAÇÃO NA BRAQUITERAPIA
GINECOLÓGICA DO CEPON: valor do projeto R$ 200.000,00, fonte de recurso da Emenda
Impositiva Estadual nº 1280. O recurso foi repassado para a FAHECE dia 20/09/2021 via 1º termo
aditivo ao contrato de gestão nº 002/2021.

AQUISIÇÃO DE PRÓTESES ORTOPÉDICAS PARA USO EM 14 PACIENTES HEMOFÍLICOS
ATENDIDOS NA HEMORREDE HEMOSC. Em 11/06/2021 a FAHECE assinou acordo de subsídio
com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos – UNOPS para aquisição de
próteses ortopédicas para uso em 03 pacientes hemofílicos. Em 29/10/2021 foi realizado a 5ª
cirurgia de colocação de prótese de quadril direito. Projeto em execução.

2.6.3 CAPTAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
 

  Trata-se da captação de recursos provenientes de termos de ajustamento de conduta e acordos
judiciais decorrentes da atuação da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª região. A destinação
das verbas é regulamentada pela Portaria nº 198 de 13/09/2016, que institui e regulamenta o cadastro
de entidades sem fins lucrativos que prestem serviços de cunho de natureza social para destinação
de recursos. 
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CURSO EAD SOBRE ASSISTÊNCIA
ODONTOLÓGICA PARA PACIENTES PORTADORES
DE COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS E DOENÇA
FALCIFORME  - Recursos: R$ 33.600,00. O curso foi
realizado em Março/2021 e  as Contas foram
prestadas no dia 27/07/2021. 

MICRO-ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS PARA COLETA
EXTERNA DE SANGUE. A doação é proveniente do
Do Ministério Público do Trabalho.
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DOAÇÃO VIA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - em  2021, foi arrecadado o valor de R$
3.490,00.

2.6.4 CAPTAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE DOAÇÃO DIRETA

POLEN - em 2021 recebemos o valor total de R$ 9.858,20 através de doações de compras
on-line realizadas pela plataforma o Polen,  que transforma compras on-line em doações.
O recurso será utilizado nas necessidades da FAHECE/HEMOSC/CEPON.

DOAÇÃO GEA Construtora - em 04/08/2021 foi recebida à doação de materiais no valor
total de R$ 10.802,62 para renovar as instalações do serviço de obras e manutenção,
instalações elétricas do complexo e as enfermarias dos pacientes de internação do CEPON.

DOAÇÃO UNICRED - em 19/01/2021 foi recebido o valor de R$ 8.889,05. Os recursos foram
usados para a reforma da Casa de Apoio do CEPON.

DOAÇÃO Haras Novoteto - foi recebido o valor parcial de R$ 14.760,00 referente ao leilão de
três cavalos, recursos que estão sendo usadoS na Casa de Apoio do CEPON.
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DOAÇÃO KOERICH 
 

Doação de dois
aparelhos celulares
no valor total de R$
1.248,74 para o setor

de compras da
FAHECE.

 
 
 
 

DOAÇÃO ENGIE
Brasil Energia

 
Entregue no

Almoxarifado da
FAHECE 300 litros (60
frascos de 5 litros) de

álcool gel 

DOAÇÃO ENGIE
Brasil Energia

 
Entregue 10

Computadores e 10
monitores no valor

total de  R$
4.266,20.

 

DOAÇÃO RECEITA FEDERAL DO BRASIL - arrecadado o
valor total de R$ 330.300,82, referente ao bazar do HEMOSC
com mercadorias doadas pela Receita Federal do Brasil. O
bazar foi realizado de forma online devido à pandemia de
Covid-19. O recurso arrecadado foi  utilizado nas
capacitações internas dos colaboradores.
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2.6.5 CAPTAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE PATROCÍNIO DIRETO

Empresa Engie Brasil Energia -
recebemos o patrocínio no valor de R$
7.500,00 para a produção gráfica de
1.000 exemplares do livro “A História da
Hemoterapia Catarinense: o cotidiano
dos anos 1950 aos dias atuais”. O
lançamento do livro foi realizado no dia
14/06/2021

Dia Nacional do Doador de Sangue
(25/11) O HEMOSC realizou uma
semana de comemorações em todo o
Estado. Foram ofertadas as camisetas
como agradecimento e estímulo à
divulgação da sua importância como
doador de sangue. Em 2021, a FAHECE
recebeu de várias empresas patrocínio
direto no valor total de R$ 81.411,50
para a confecção de camisetas para os
doadores de sangue.
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CONEXÃO HEMATO:  O curso ocorreu nos dias 19, 20, 24 e 26 de novembro/2021 e 01 de
dezembro/2021. 

2.6.6 CAPTAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
 

   Trata-se da captação de recursos oriundos do cumprimento da pena de prestação pecuniária,
da homologação judicial do acordo de transação penal, do acordo de não persecução penal e
da aceitação da suspensão condicional do processo geridos pelo Conselho Gestor da Conta
Centralizada no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. A destinação do
recurso é regulamentada pela Resolução Conjunta GP/CGJ n. 20 de 6 de agosto de 2021.

   O número de espectadores e os dados principais do evento estão apresentados abaixo:
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2.7 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

   A gestão de recursos humanos compreende a realização e manutenção do plano de cargos e
salários, programa de capacitação e desenvolvimento, política de recursos humanos,
acompanhamento das ações trabalhistas, orçamento e impacto financeiro para contratação de
pessoal e promoções, processos de recrutamento e seleção e pesquisa de clima, dentre outras
atividades relativas aos subsistemas de recursos humanos.
  
  Também é responsável pela gestão do departamento de pessoal, que compreende os
processos de admissão, demissão, folha de pagamento e benefícios, como o prêmio por
desempenho, plano de saúde, vale refeição/alimentação, entre outros. Integra também o
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, que
proporciona aos empregados um ambiente seguro, prezando pelo bem estar, trabalhando
também na prevenção e nas ações de doenças ocupacionais, assim como executa os
programas de saúde ocupacional, orienta e fiscaliza o uso de equipamentos de proteção e
individual e coletivo, as atividades da Comissão Interna na Prevenção de Acidentes – CIPA,
brigada de incêndio e outras atividades inerentes ao serviço.
  
   Com base na cláusula oitava, Item 8.5 dos Contratos de Gestão nº  CG 01/2021 e 02/2021 a
FAHECE está autorizada a contratar, sob o regime da CLT, com recursos dos referidos contratos,
pessoal para a implementação e manutenção dos serviços e atividades neles previstos,
mediante processo seletivo.
  
  No final de 2021 o quadro de colaboradores celetistas da FAHECE totalizava 1.104
colaboradores, sendo 46  na Sede, 07 no Laboratório de Anatomia Patológica, 527 no HEMOSC e
524 no CEPON. Ao final do exercício, este quantitativo registrou o acréscimo de 26
colaboradores, ou seja, aumento de 2,43% em relação à 2020, distribuídos conforme tabela 1, a
seguir: 



Relatório de Atividades - ano 2021 – FAHECE 23

FAHECE-
ESTRUTURA DE GESTÃO 

Tabela 1 - Demonstrativa da evolução do quadro de pessoal da FAHECE (celetistas) - ano 2020
e 2021.

   Conforme o disposto nos Contratos de Gestão e com fundamento no artigo 22 da Lei
12.929/04, o Estado de Santa Catarina disponibiliza e mantém a participação de servidores
públicos efetivos, por formação de competência, nas atividades dos referidos Contratos, com
ônus para o Estado de Santa Catarina. 

   A tabela 2 mostra o total de recursos humanos envolvidos (celetistas, estatutários, estagiários
e terceirizados) – situação em 31/12/2021.

   Tabela 2 - Distribuição da força de trabalho, por vínculo e lotação – em 31/12/2021.

   Conforme demonstrado acima, 83,45% dos colaboradores - empregados celetistas, estagiários
e terceirizados - são contratados pela FAHECE. O restante, 16,55%, são servidores da Secretaria
de Estado da Saúde. A ilustração abaixo demonstra a força de trabalho com a qual a FAHECE
contou no ano de 2021.

Gráfico 1 - Distribuição da força de trabalho, por vínculo/categoria – em 31/12/2021.
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  Referente ás capacitações e treinamentos,  foi realizado para alguns gestores e
colaboradores, o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes – PDD da Fundação Dom
Cabral, com o objetivo de capacitar os participantes em gestão de negócios, em conceitos e
metodologias que são implementadas nas organizações parceiras da "POS" da Fundação
Dom Cabral, promovendo o aumento da compreensão do modelo de gestão.

    No CEPON, foram realizadas diversas capacitações, dentre elas as de Gerenciamento dos
Resíduos de Serviços de Saúde, participação em Congressos e Jornadas, LGPD, Segurança e
Higienização no combate à COVID-19, Gestão de Comportamento nas Organizações, entre
outras.

  No HEMOSC foram realizadas diversas capacitações, dentre elas as de Competências
Profissionais, Emocionais e Tecnológicas para Tempos de Mudanças, participação em
Congressos, Webinar, Seminários e Simpósios todos voltados para aperfeiçoamento da área
técnica, Boas Práticas nos Serviços de Alimentação, Construindo o Conhecimento em
Imunohematologia, O Ciclo do Sangue: da Captação de Doadores à Transfusão de
Hemocomponentes, Controle de Qualidade em Imuno-Hematologia, Preparação de
Avaliadores – ONA, entre outras.

   Referente aos processos de recrutamento e seleção foram realizados 271 (duzentos e
setenta e um) processos seletivos externos e 11 internos, com publicação de novos editais e
utilização de editais vigentes, nas unidades HEMOSC, CEPON, FAHECE e Laboratório de
Anatomopatologia. 
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   Objetivando minimizar o contágio por conta da Covid-19, além do  impacto da pandemia na
saúde física e emocional do trabalhador, o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do
Trabalho – SESMT realizou diversas  ações e visitas aos setores e serviços das unidades,
divulgando as recomendações para manutenção dos cuidados e utilização do sistema de
climatização dos ambientes durante a pandemia, recomendações ergonômicas para o trabalho
em home office, protocolos de COVID e testes rápidos e orientações sobre os EPIs/Uniformes.
Em 2021 o SESMT atuou nas campanhas de vacinação realizadas no HEMOSC, CEPON e
FAHECE durante as quais foram aplicadas 1984 doses de vacinas contra Covid-19 e 765 doses de
vacinas contra Influenza ofertadas a todos os colaboradores (celetistas, servidores, terceiros e
residentes) atuantes na instituição.

   Também realizou atendimento de 391 (trezentos e noventa e uma) consultas ocupacionais, 98
(noventa e oito) atendimentos e acompanhamentos médicos, 83 (oitenta e três) CAT/AIT,
emitidas e 101 (cento e uma) investigações Covid-19 realizadas.

  O SESMT ainda emitiu 16 (dezesseis) escopos técnicos para a elaboração de projetos
preventivos contra incêndios, projetos de sistema de proteção para trabalhos em altura,
contratação de serviços de manutenção de sistemas de proteção contra incêndios, contratação
de serviços de análises de qualidade de tratamento da Estação de Tratamento de Esgotos,
especificações técnicas para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e
mobiliários diversos.

   A engenharia de segurança do trabalho do SESMT realizou vistorias e levantamentos de
informações para elaboração do Programa de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de
Saúde – RSS, estabelecendo as condições necessárias para a segurança do processo de manejo
dos resíduos, incluindo a preservação ambiental, de acordo com a resolução da ANVISA RDC
222 de 07 de dezembro de 2004 e demais legislações vigentes. Referente ao setor de
Recrutamento e Seleção,  foram realizados 271 (duzentos e setenta e um) processos seletivos
externos e 11 internos, com publicação de novos editais e utilização de editais vigentes, nas
unidades HEMOSC, CEPON, FAHECE e Laboratório de Anatomopatologia. 



 

3. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

    A FAHECE presta serviços na área de diagnóstico de anatomopatologia a 100% de pacientes
do SUS, através do seu Laboratório de Anatomia Patológica, situado à Rodovia Virgílio Várzea,
2975. 
 
   Tais serviços, destinados exclusivamente à clientela SUS, integram o Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES) desde 09/01/2016, sob o número 7877447 e incluem exames
de citologia, de determinação de receptores tumorais hormonais, anatomopatológicos,
imunohistoquímica de neoplasias malignas por marcador e quantificação/amplificação. 
 
   Em 2021, com a pandemia o número de procedimentos reduziu significativamente, devido ao
fechamento das consultas eletivas nos postos de saúde.
 
   Conforme determinação da Lei nº 12.101/09 e os ditames da Portaria Nº 834/2016, a FAHECE
prestou serviços de exames com finalidade diagnóstica em anatomia patológica e
citopatologia à clientela da rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis –
SC, conforme o 4º Termo aditivo ao Contrato nº 033/FMS/2019 firmado com o Município de
Florianópolis/SC.

   Tabela 3 - Atendimentos prestados conforme o 4º TA ao Contrato nº 033/FMS/2019 firmado
com o Município de Florianópolis/SC - ano 2021.
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   Além da prestação de serviços à clientela SUS do município de Florianópolis- SC, a Fundação
executou, no exercício de 2021, serviços de exames de anatomia patológica e citopatologia aos
pacientes SUS conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/FMSJ/2021, firmado com o
município de São José/SC.

  Tabela 4- Atendimentos prestados conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/FMSJ/2021
firmado com o Município de São José/SC – ano 2021.

     
   Ainda em 2021, prestou serviços à clientela SUS do município de Palhoça- SC, executando os
serviços de exames de anatomia patológica e Citopatologia aos pacientes SUS, conforme o 7º
Termo aditico do Contrato nº 06/FMP/2020 firmado com o referido município.

Tabela 5- Atendimentos prestados conforme ao Contrato o 7º TA nº 06/2020 firmado com o
Município de Palhoça/SC – ano 2021.



FAHECE4. EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

    Em 05/09/2006, através do Decreto nº 4.700 do Governo do Estado de Santa Catarina, a
FAHECE foi qualificada como Organização Social na área da Saúde, conforme a legislação
vigente. Em 19/12/2007 foram firmados Contrato de Gestão, com o Estado de Santa Catarina,
que vêm sendo renovados até a presente data.
   Em  10/07/2021 foram firmados os CG 01/2021 e  CG 02/2022 com vigência até 10/07/2022, com
o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Secretaria
de Estado da Administração (SEA), para a execução das atividades e serviços desempenhados
pelo HEMOSC e CEPON.
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 Hemocentro Florianópolis – Coordenador; 
Hemocentro Regional de Blumenau;
Hemocentro Regional de Joinville;
Hemocentro Regional de Criciúma; 
Hemocentro Regional de Lages;
Hemocentro Regional de Joaçaba;
Hemocentro Regional de Chapecó.

 Unidade de Coleta de Tubarão, coordenada pelo Hemocentro de Criciúma;

4.1 EXCECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016  E 01/2021 –  HEMOSC

   No ano de 2021, ficaram vigência dois contratos: 1) no período de 01/01/21 a 10/07/21 – CG 01/16 e
CG 01/2021 de 10/07/2021 a 10/07/2022.

4.1.1 ESTRUTURA DE ATENDIMENTO: 

   O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina – HEMOSC – é o órgão Central do
Sistema Estadual de Hematologia e Hemoterapia cujo o objetivo é promover ações relativas ao uso
do sangue para fins terapêuticos, à doação espontânea de sangue, medidas de proteção à saúde
do Doador e do Receptor, disciplinar a coleta, controle de qualidade, estocagem e distribuição de
hemocomponentes, bem como o desenvolvimento de conhecimentos científicos e tecnológicos
na área. Tem caráter normativo, de coordenação, controle e avaliação na área do sangue em Santa
Catarina, cabendo-lhe as funções de controlar e avaliar as ações e atividades inerentes ao sangue e
hemoderivados no Estado, em consonância com as Políticas Federal e Estadual de Sangue.
 

  A estrutura de atendimento na área do sangue, chamada de Hemorrede, compreende um
Hemocentro Coordenador e seis Hemocentros Regionais, duas Unidades de Coleta e oito Agências
Transfusionais em Hospitais Públicos em todo o estado de Santa Catarina.  Compõem a
Hemorrede do Estado de Santa Catarina:

a) HEMOCENTROS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

b) UNIDADES DE COLETA
1.

    2. Unidade de Coleta de Jaraguá do Sul, coordenada pelo Hemocentro de Joinville.
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Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis;
Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis;
Hospital Florianópolis, em Florianópolis;
Hospital Regional de São José Homero de Miranda Gomes, em São José;
Hospital Hans Dieter Schmidt, em Joinville;
Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, em Lages;
Hospital Regional do Oeste Lenoir de Vargas Ferreira, em Chapecó e;
Hospital Waldomiro Colautti, em Ibirama.

 
c) AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

   O Estado de Santa Catarina possui 15.840 leitos nos 215 hospitais e clínicas públicas e privadas
que realizam transfusão de hemocomponentes. Destes, alguns não são atendidos pelo
HEMOSC, em virtude de sua proximidade com o Estado do Paraná. Por meio da sinalização da
Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados (CGSH), ocorre, também, o fornecimento de
hemocomponentes do HEMOSC para hospitais/leitos da população brasileira, quando da
necessidade de fenótipos raros, por exemplo. 
 

  A atuação do HEMOSC atinge o índice de 98,6% de abrangência de hospitais e clínicas do
estado, garantindo dessa forma o padrão de qualidade HEMOSC à maioria da população
catarinense. No mapa abaixo, a distribuição da Hemorrede no Estado de Santa Catarina.
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   Em 2021, a diretora da Hemorrede Pública de Santa Catarina foi a médica hematologista
Maria Daniela H. Perico.

4.1.2 ALCANCE DAS METAS QUANTITATIVAS 
 
 

   Para o exercício de 2021, conforme os instrumentos firmados com a SES foram estabelecidas
metas e recursos envolvidos para a execução dos referidos serviços. Vale ressaltar que no
exercício 2021, houve dois momentos: até 10/07/2021 foram utilizadas as metas pactuadas no 2º
Termo Aditivo do Contrato de Gestão 01/2016 e, a partir de 11/07/2021, foram utilizadas as metas
do Contrato de Gestão 01/2021, conforme demonstrado a seguir.
   
   Tabela 6 – Comparativo entre a quantidade de metas fixadas e metas realizadas – 2º TA do
Contrato de Gestão nº 01/2016 e Contrato de Gestão 001/2021 – exercício  2021.

   As metas quantitativas foram alcançadas, considerando a pactuação de alcance acima de
85% do volume total contratado. 
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4.1.3 ALCANCE DAS METAS QUALITATIVAS

   Os indicadores e metas qualitativas pactuadas para o exercício de 2021 estão demonstrados a
seguir:

   Quadro 1- Metas qualitativas estabelecidas no 2º TA do CG 01/2016 e CG 001/2021 para o
exercício de 2021.

   
   Em 2021, as metas qualitativas foram alcançadas, considerando as metas pactuadas no 2º TA do
CG 01/2016 e CG 01/2021. 

4.1.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA 

   A FAHECE manteve os valores pactuados em 2016 (Contrato de Gestão 01/2016) até 10 de
julho de 2021, quando houve a repactuação do contrato firmado com o Estado de Santa
Catarina (Contrato de Gestão 01/2021), por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, para operacionalização e execução das ações e serviços
de saúde junto ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina – HEMOSC /SES. Na
oportunidade, houve alteração dos valores para o exercício de 2021, sendo os repasses
realizados de maneira sistemática.

Quadro 2- Situação dos repasses do Contrato de Gestão CG 01/2016 e 01/2021 para o exercício de
2021:
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Certificação pela Norma NBR ISO 9001:2015 de toda
Hemorrede Pública Catarinense – o Hemocentro Coordenador
obteve a certificação em 1999, sendo consolidada na Hemorrede
em 2011, com a inclusão também dos laboratórios
especializados. No ano de 2018 houve a recertificação da
Hemorrede na Norma NBR ISO 9001, na versão 2015, mantendo
a certificação no ano de 2021.

Certificações da Qualidade – o  Hemocentro Coordenador foi
acreditado pela (Advancing Transfusion and Cellular Therapies
Worldwide), evidenciando o cumprimento dos rígidos
requisitos de segurança transfusional e, por conseguinte, a
qualidade internacional do sangue processado. Em 2021, o
Hemocentro Coordenador passou por auditoria e manteve-se
com a sua acreditação, sendo válida até 2023.

  
   Com relação à dívida objeto de ação movida pela 33ª Promotoria de Justiça da Capital em
face do Estado de Santa Catarina e que o juízo deferiu pedido liminar determinando que o
Estado apresentasse plano de pagamento, o Estado informou nos autos que passaria a realizar
o o pagamento dos valores atrasados em parcelas mensais, o que foi acatado pelo Ministério
Público, tendo o Estado realizado os repasses devidos no período em referência.
   No exercício de 2021, os números apurados nas demonstrações contábeis evidenciaram um
resultado positivo – superávit para o HEMOSC (CG 01/2016/CG 01/2021). 

4.1.5 DESTAQUES 

  Merece destaque a atuação especializada do HEMOSC na realização de diferentes
procedimentos/ serviços, dentre outros: 



Laboratório de Histocompatibilidade - é credenciado pela Associação Brasileira de
Histocompatibilidade e pelo Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. É o
único laboratório especializado em exames de histocompatibilidade no Estado. Realiza
exames de HLA (Antígeno Leucocitário Humano) para o Registro Brasileiro de Doadores
Voluntários de Medula Óssea (Redome), transplantes de medula óssea de pacientes,
doadores aparentados e doadores de órgãos sólidos. Também realiza manutenção de
soroteca dos receptores de lista de espera de transplante renal do Estado de Santa Catarina.
Os serviços realizados pelo Laboratório de Imunogenética: tipificação HLA classe I (A,B,C) e II
(DRB1, DQB1, DPB1) (para receptores de transplante, doadores do cadastro nacional de
doadores de medula óssea REDOME, doadores de múltiplos órgãos e doadores
aparentados), pesquisa de anticorpos anti-HLA por ensaio de fase sólida (Single Antigen
classe I e II) pré transplante, prova cruzada para transplante de células-tronco ou
transplante de órgãos sólidos por citometria de fluxo, prova cruzada para transplante de
órgãos sólidos por citotoxicidade dependente de complemento e dosagem de ciclosporina.

Laboratório de Processamento Celular (antiga Criobiologia e Terapia Celular) –  o
Laboratório  processa células progenitoras hematopoéticas (CPH) obtidas de diferentes
fontes, como sangue de cordão umbilical e placentário (SCUP), sangue periférico
mobilizado por fatores de crescimento (G-CSF) e medula óssea. O laboratório processa
células progenitoras alogênicas e linfócitos T CD3+ para a unidade de transplante de
medula óssea do CEPON tanto coletadas na unidade quanto vindas de outros centros
nacionais e internacionais, realiza também processamento de células coletadas a pedido
do REDOME para outros centros transplantadores nacionais e internacionais.
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Laboratório de Marcadores Celulares/ Citometria de Fluxo – realiza os exames de
imunofenotipagem por citometria de fluxo, mielograma e citoquímica de ferro medular,
que permitem o diagnóstico e acompanhamento de doenças onco hematológicas, como
leucemias, linfomas e síndromes mielodisplásicas e algumas outras doenças hematológicas.
O setor também é responsável pela quantificação de células-tronco progenitoras, para o
transplante de medula óssea, realizada em amostras de sangue periférico e produtos de
aférese. Compõe os serviços do laboratório de Marcadores Celulares: exames de
imunofenotipagem por citometria de fluxo para diagnóstico de leucemias, síndromes
linfoproliferativas, neoplasias plasmáticas e síndromes mielodisplásicas, exames de
imunofenotipagem por citometria de fluxo para controle de tratamento de doenças onco
hematológicas, exames de imunofenotipagem por citometria de fluxo para diagnóstico de
hemoglobinúria paroxística noturna, exames de imunofenotipagem por citometria de fluxo
para quantificação de células progenitoras hematopoéticas e linfócitos T CD3+ para
transplante, exames de imunofenotipagem por citometria de fluxo para avaliação da
viabilidade de células progenitoras hematopoéticas e linfócitos T CD3+, estudo citoquímico
para ferro medular para avaliação de estoque de ferro e diagnóstico de algumas doenças
mielodisplásicas e mielograma para diagnóstico de doenças próprias da medula óssea e
doenças que infiltrem a medula óssea.

Laboratório de Hematologia – é referência na execução de
exames laboratoriais para atendimento aos pacientes com
doenças hematológicas, direcionando a investigação e
diagnóstico das anemias, hemoglobinopatias e coagulopatias
de pacientes de toda a Hemorrede. Além destes, o serviço
realiza a triagem de hemoglobina S para a qualificação do
sangue doado no Estado de Santa Catarina e faz parte dos
exames de coagulação necessários para o Controle de
Qualidade dos hemocomponentes produzidos no Estado.
Compõe os serviços do laboratório de Hematologia: triagem de
hemoglobinas anormais, eletroforese de hemoglobina
completa, dosagem de hemoglobina fetal, hemograma
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completo, pesquisa de corpúsculos de heinz, pesquisa de hemoglobina S (teste de falcização),
curva de fragilidade,contagem de reticulócitos, velocidade de hemossedimentação (VHS),
tempo de protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativado (TTPA), tempo de
trombina (TT), dosagem de fibrinogênio, fator V, fator VII,  fator VIII, fator IX, fator X, fator XI,
fator XII, inibidor de fator VIII, inibidor de fator IX, fator II,  proteína C, proteína S, anticoagulante
lúpico, antitrombina III, resistência a proteína C ativada (rpca), d-dímero, agregação plaquetária,
antígeno de von Willebrand, cofator de ristocetina, mutação protrombina, anticorpos anti B2
glicoproteína IgM e IgG, pesquisa de mutação de JAK2, mutação para estudo da
hemocromatose, rearranjo/translocação de gen bcr/abl, dosagem homocisteína, pesquisa de
disfibrinogenemia e ferritina. 

Processamento e Distribuição de Sangue – as bolsas de
sangue coletadas podem ser processadas para a produção de
um ou mais dos seguintes hemocomponentes: concentrado
de hemácias, plasma, concentrado de plaquetas e
crioprecipitado.  Algumas situações na clínica hemoterápica
exigem a transfusão de hemocomponentes com
procedimentos especiais na sua preparação, visando reduzir
ou mesmo evitar a ocorrência de reações transfusionais e
melhor utilizar os hemocomponentes nos casos de transfusões
pediátricas. O serviço de produção de hemocomponentes é
composto pelo processamento realizado por meio de
centrifugação refrigerada e extração semi-automatizada que
garante maior qualidade e segurança na preparação dos
componentes sanguíneos.  Os processos de armazenamento,
liberação e distribuição dos hemocomponentes são
considerados complementares ao processo de produção



Laboratório de Imuno-hematologia – o Hemosc disponibiliza
exames imuno-hematológicos para a qualificação do sangue
doado no estado de Santa Catarina, a fim de garantir a eficácia
terapêutica e a segurança da futura doação, e exames para a
investigação pré-transfusional dos receptores e investigação
imuno-hematológicas de pacientes. Compõem o serviço do
laboratório de Imuno-hematologia de doadores os testes de
Fenotipagem ABO/RhD, Pesquisa de Hemolisina, Pesquisa de
anticorpos irregulares (PAI), Identificação de anticorpos
irregulares e Fenotipagem. Os exames de doadores são
processados em equipamentos automatizados, promovendo
maior autonomia na realização de testes, agilidade na liberação
de resultados e segurança na rastreabilidade dos processos. 

  Os Exames Imuno-hematológicos de pacientes/receptores são Fenotipagem ABO/RhD,
Pesquisa e Identificação de Anticorpos Irregulares, Fenotipagem para outros antígenos de
grupos sanguíneos, Prova de compatibilidade Sanguínea, Testes da Antiglobulina Direto e
Indireto, Investigação imuno-hematológica de reações transfusionais hemolíticas, Titulação
de Anticorpos, Pesquisa de Deficiência de Glicose-6–fosfato Desidrogenase (G6PD),
Pesquisa de Crioaglutininas, Teste MMA (Monocyte Monolayer Assay) e Genotipagem de
Grupos Sanguíneos.
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   É realizado no processamento e distribuição do sangue o serviço de procedimentos
especiais, composto pelos processos de desleucocitação (procedimento realizado por
meio de filtros específicos para remoção de leucócitos de um componente sanguíneo
celular), irradiação (hemocomponentes submetidos à irradiação gama na dose de, pelo
menos 25Gy, impossibilitando a proliferação dos linfócitos), lavagem (obtida através de
lavagens dos hemocomponentes celulares (concentrados de hemácias e plaquetas) com
solução isotônica de cloreto de sódio estéril com a finalidade de eliminar a maior
quantidade possível de plasma) e aliquotagem (hemocomponentes subdivididos em
outras bolsas com volumes menores).
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Ambulatório – é referência em Santa Catarina para diagnóstico e
acompanhamento de pacientes portadores de Coagulopatias e
Hemoglobinopatias, além de atender pacientes com outras
doenças hematológicas, investigação diagnóstica de pacientes
com suspeita de doenças hematológicas malignas para posterior
encaminhamento e acompanhamento de pacientes com
necessidade de anticoagulação. São desenvolvidas diversas ações
de cuidado com a finalidade de reduzir danos e garantir
qualidade de vida aos pacientes. 

Laboratório de Sorologia/NAT – é responsável pela realização da
triagem molecular (NAT) para hepatites e HIV das amostras dos
doadores de sangue coletadas em instituições públicas e privadas
contratadas pelo SUS dos estados de Santa Catarina e Rio Grande
do Sul e triagem sorológica dos doadores de sangue da Hemorrede
de Santa Catarina para Hepatites B e C, Doença de Chagas, Sífilis,
HTLV-I/II e HIV-½. O laboratório realiza também exames
laboratoriais em amostras de pacientes, doadores de órgãos, tecido
ocular, medula óssea, sangue de cordão umbilical e placentário e
de leite materno. O serviço de exames sorológicos é composto por
realizar os testes: NAT (Nucleic Acid Tests) HCV/HIV e HBV, exames
sorológicos para triagem de doença de Chagas, sífilis (treponêmico
e não treponêmico), HTLV I/II, HIV -1/2, HCV, HBc, HBsAg, anti-HBs,
detecção de anticorpos para citomegalovírus (classes IgG e IgM),
toxoplasmose (classes IgM e IgG), testes confirmatórios para
doença de Chagas, HIV, HTLV e HCV e quantificação de carga viral
para os vírus citomegalovírus (CMV) e poliomavírus (BKV), esta
última por meio da técnica de PCR em tempo real.
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Área Administrativa –  são atividades desenvolvidas em áreas distintas que são a Divisão de
Gestão de Pessoas, Divisão de Finanças e Convênios, Divisão de Tecnologia da Informação e
Comunicação, Divisão de Infraestrutura e Logística, Assessoria de Comunicação Corporativa.
Estas divisões são de extrema importância, pois são responsáveis por desencadear ações
para atender as demandas organizacionais a fim de facilitar a execução das atividades
finalísticas do HEMOSC.

Planejamento Estratégico – em 2021, foram redefinidos a missão, visão, valores e objetivos
estratégicos, a partir da consolidação estão sendo desencadeadas as ações estratégicas 
 para alcance dos objetivos definidos pela unidade do HEMOSC. 

SESMT/Biossegurança – foram realizadas visitas aos Hemocentros Regionais para o
diagnóstico da brigada de incêndio da Hemorrede. Foram realizados convites aos
colaboradores para integrarem a equipe de brigadistas.  O principal objetivo é de capacitar
um maior número de colaboradores para atuarem em alguma ocorrência e/ou para
evacuação de emergência.

CEMARK - O Centro de Estudos Dr. Mário Roberto Kasniakowsky – é uma sociedade civil sem
finalidades lucrativas, tem como objetivo: promover, coordenar e divulgar atividades
técnico-científicas e culturais, de ensino e pesquisa, visando o aperfeiçoamento do corpo
funcional do HEMOSC e demais profissionais da área de saúde. O Centro de Estudos
coordena os treinamentos em hemoterapia no Estado que são oferecidos aos colaboradores
da saúde para nível médio, superior e residência. 

Para garantir a qualidade da assistência, o HEMOSC disponibiliza uma equipe
multiprofissional – composta por hematologistas adulto e pediátrico, clínico geral,
assistente social, enfermeiro, dentista, farmacêutico, dentre outros – e a utilização de
recursos laboratoriais para o apoio diagnóstico e tratamento, submetendo periodicamente
os pacientes a avaliação e orientação terapêutica. Oferecendo à sociedade, desta forma,
diversos serviços ambulatoriais especializados em hematologia e hemoterapia, como
transfusões ambulatoriais, coleta de amostras para exames, sangria terapêutica e aplicação
e distribuição de medicamentos e hemoderivados.  
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Consultas médicas ambulatoriais especializadas;
Quimioterapia;
Radioterapia, compreendendo também a braquiterapia e radioterapia de intensidade modulada-
IMRT;
Psicologia;
Serviço Social;
Biópsias e outros procedimentos; 
Exames de patologia clínica;
Suporte nutricional (Oral/Enteral/Parenteral);
Fornecimento de medicamentos de suporte - opióides não distribuídos pela SES;
Internações de pacientes em tratamento clínico e cirúrgico oncológico, nas quatro Unidades de
internação localizadas no primeiro e segundo andares do Complexo Oncológico, quais sejam:
Unidade de Oncologia Clínica (20 leitos); 
Unidade de Cirurgia Oncológica (18), Unidade de Onco Hematologia (14) e Unidade de Cuidados
Paliativos (12 leitos);
Unidade de Terapia Intensiva, com 10 leitos;
Centro Cirúrgico de Alta Complexidade (com 04 salas cirúrgicas e 07 leitos de recuperação pós-
anestésica);
Diagnóstico por imagem, com aparelhos para exames de Raios-X, tomografia computadorizada,
ultrassonografia, biópsias guiadas por U.S. e por T.C e serviços terceirizados de mamografia.

4.2 EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2016 e 02/2021– CEPON/SC

   No ano de 2021, ficaram em vigência dois contratos: 1) no período de 01/01/21 a 10/07/21 – CG 02/16 e CG
02/2021 de 10/07/2021 a 10/07/2022.

4.2.1 ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

     O Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON/SC é serviço público de referência
no tratamento oncológico em Santa Catarina e centro de referência da Organização Mundial de Saúde
(OMS) para Medicina Paliativa no Brasil. As atividades do CEPON/SC são realizadas nos seguintes locais,
em Florianópolis, SC:

a) COMPLEXO ONCOLÓGICO, situado na Rodovia Admar Gonzaga nº 655, bairro Itacorubi, onde são
prestados os serviços de:



Relatório de Atividades - ano 2021 – FAHECE 42

Programa de Internação Domiciliar do CEPON/SC (PID), que proporciona aos pacientes
com doença avançada o convívio familiar, assistência contínua, segura e de qualidade.
Disponibiliza recursos materiais, equipamentos, medicamentos e transporte adequado para
a equipe de profissionais se deslocar na Região da Grande Florianópolis (Florianópolis,
Biguaçú, São José e Palhoça). São repassadas as orientações e cuidados necessários ao
paciente no conforto de seu domicílio.

Cirurgias Ambulatoriais e de Alta Complexidade nas diferentes especialidades, incluindo
ginecologia, ortopedia, aparelho digestivo, urologia, mastologia, cabeça e pescoço, tecido
ósseo e partes moles, biópsias guiadas por US e por TC, colocação de cateteres para QT e
outras, atendendo pacientes do SUS em tratamento oncológico no CEPON/C.

Serviços Técnicos de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, Odontologia,
Psicologia desenvolvendo ações de apoio e auxiliando os pacientes oncológicos em seu
tratamento e recuperação, influenciando no seu bem-estar, na qualidade de vida e inserção
social.

Computadorizada, Ultrassonografia, Biópsias guiadas por U.S. e por T.C e serviços terceirizados
de Mamografia.

b) UNIDADE DE TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS (TCTH), situada no
4º andar do Hospital Gov. Celso Ramos, à Rua Irmã Benwarda, 297, Centro, Florianópolis, que
realiza transplantes autólogo e alogênico aparentado de medula óssea, tratamento de
leucemias agudas, bem como os serviços de processamento, mobilização e coleta de medula.

   Desde 2012, a Diretora Geral do CEPON/SC é a médica oncologista Maria Tereza Evangelista
Schoeller. 

4.2.2 ALCANCE DAS METAS QUANTITATIVAS 

 Os indicadores e metas qualitativas pactuadas para o exercício de 2020 estão demonstrados a
seguir:
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* Ressonância, Colonoscopia, esofagogastroduodenoscopia, retossigmoidoscopia, citoscopia e/ou uretrocospia,
broncoscopia, laringoscopia, traqueoscopia. Videolaringoscopia, eletrocardiograma, mamografia e colposcopia,
ecocardiografia transtorácica, linfocintilografia, urofluxometria, cintilografia óssea, pletismografia e outros exames
hematológicos.  
** Criocauterização/eletrocoagulação de colo de útero, procedimentos dermatológicos, pequenas cirurgias, parecentese
abdominal, exérese de cisto vaginal, terapia em grupo, fisioterapias, próteses mamárias, toracocentese e curativo grau II e
outros pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatórias.  
Fonte: Prestações de Contas do CG 02/2016. 

   
   Tabela 7 – Comparativo entre metas quantitativas fixadas e metas realizadas – CG 02/2016 e
CG 02/2021 (CEPON) – exercício 2021.
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    As metas qualitativas foram alcançadas em sua totalidade.

4.2.4 EXECUÇÃO FINANCEIRA 

   A FAHECE manteve os valores pactuados em 2018 (Contrato de Gestão 02/2016) até 10 de
julho de 2021, quando houve a repactuação do contrato firmado com o Estado de Santa
Catarina (Contrato de Gestão 02/2021), por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, para operacionalização e execução das ações e serviços
de saúde junto ao Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON/SES. Na
oportunidade, houve alteração dos valores para o exercício de 2021, sendo os repasses
realizados de maneira sistemática. 

 

    

   As metas quantitativas foram alcançadas, considerando a pactuação de alcance acima de
85% do volume total contratado.

4.2.3 ALCANCE DAS METAS QUALITATIVAS 

    Conforme o CG 02/2016 e CG 02/2021, foram estabelecidos indicadores e metas para o
CEPON, no exercício de 2020, demonstrados a seguir:

Quadro 3 – Metas qualitativas estabelecidas no CG 02/2016 e CG 02/2021 para 2021.
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 Com relação à dívida objeto de ação movida pela 33ª Promotoria de Justiça da Capital em face
do Estado de Santa Catarina e que o juízo deferiu pedido liminar determinando que o Estado
apresentasse plano de pagamento, o Estado informou nos autos que passaria a realizar o
pagamento dos valores atrasados em parcelas mensais, o que foi acatado pelo Ministério
Público, tendo o Estado realizado os repasses devidos no período em referência.

   No exercício de 2021, os números apurados nas demonstrações contábeis evidenciaram um
resultado positivo – superávit para o CEPON (CG 02/2016 e CG 02/2021).

4.2.5 DESTAQUES

  É importante, ainda, destacar a atuação especializada do CEPON/SC na realização de
diferentes resultados gerados no ano de 2021 tais como:

   
    A tabela a seguir demonstra a situação dos repasses, pela SES, dos recursos previstos para
2021:

  Quadro 4 - Situação dos repasses do Contrato de Gestão CG 02/2016 e 02/2021 para o
exercício de 2021:

  No ano de 2021, também foram firmados Termos Aditivos, somando o montante de R$
2.125.000,00, sendo o 1º TA no valor de R$ 200.000,00 (parcela única), para aquisição de
aplicadores para utilização na braquiterapia, o 2º TA no valor de R$ 589.000,00 (parcela única),
para implantação do projeto de tele consulta oncológica para monitoramento dos
procedimentos/tratamento em seguimento dos pacientes atendidos no CEPON e o 4º TA no
valor de R$ 1.336.000,00 (parcela única), destinado para apoio financeiro à aquisição de
tomógrafo.
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Taxa de Ocupação Hospitalar: no Hospital do CEPON/SC, a taxa de ocupação hospitalar
média foi de 64,89% (Serviço de Cuidados Paliativos e Oncologia Clínica) e, na Unidade de
Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas/TCTH, foi de 65,74%, (não estão
contabilizados Oncohematologia/UTI/Unidade Cirúrgica);

Grupos de Apoio: desenvolvimento de atividades de auxílio, orientação e conscientização
dos pacientes e seus familiares: Grupo de Pacientes Mastectomizadas – GAMA, Grupo
Operativo/Biográfico, Grupo de Tabagismo, Grupo de Acompanhantes. 

Produção do conhecimento: realizados 22 novos protocolos de pesquisas clínicas e básicas,
30pesquisas aplicadas, 04 visitas de observação (proibição COVID), 03 visitas
técnicas(proibição COVID), 135 eventos de capacitação, com 1007 participantes, 52
protocolos de pesquisas aprovadas pelo Comitê de Ética e Pesquisa, 69 estágios
profissionais obrigatórios, 32 estágios internos de residência e 135 aulas teóricas/técnicas
para os 32 residentes do CEPON/SC das áreas de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Oncologia
Clínica, Hematologia e Hemoterapia, Radioterapia, Cirurgia Oncológica, Medicina Paliativa,
Controle da Dor e Anestesiologia, bem como os 59 estágios externos de residentes das
demais Unidades Hospitalares da SES.

Parcerias: a fim de ampliar e proporcionar melhorias no atendimento ao público alvo, o
CEPON/SC contou com parcerias e/ou redes articuladas com instituições da comunidade:

Associação dos Voluntários do CEPON/SC – AVOC, desde 2014, congrega atividades
voluntárias, visando o bem-estar dos pacientes em tratamento oncológico e seus
familiares, incentivando os programas de combate ao câncer, bem como celebrando
datas especiais;
Hospital Governador Celso Ramos, no atendimento médico de urgência, internação
de oncohematologia, cirurgias oncológicas e transplante de medula óssea autólogo e
alogênico.
Associação dos Amigos e Pacientes de Câncer- SC – ASPAC, nas ações de apoio e
suporte aos pacientes oncológicos.
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Associação Brasileira de Portadores de Câncer – AMUCC, na organização e execução
da comemoração do “Movimento Outubro Rosa”.
Associação Amigos Cléia Beduschi, na promoção de eventos e ações visando suporte
às atividades de estrutura e à implantação da Casa de Apoio do CEPON/SC. 
Capelania Hospitalar do CEPON/SC – CHC, formada por pessoas unidas em torno de
um mesmo ideal de amar e servir ao próximo, na forma de assistência espiritual aos
pacientes, acompanhantes e equipe profissional do CEPON/SC.

Serviço de Referência em Radioterapia Infantil, pelo SUS em Santa Catarina, atendendo 12
crianças na faixa etária de 0 a 11 anos, com a qualidade e a segurança do serviço prestado
pela equipe multidisciplinar, bem como a utilização de equipamentos de alta tecnologia.

Serviço de Internação Domiciliar, que permite a permanência do paciente em seu
domicílio, recebendo cuidados de nível hospitalar, com garantia de atendimento
humanizado. Foram atendidos, nessa sistemática de internação, em 2021, o total de 332
pacientes.

Serviço de Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas/TCTH, (único no Estado): No
exercício de 2021, foram realizados 62 transplantes autólogos e 35 transplantes alogênicos
aparentados, em pacientes oriundos do SUS, totalizando 97 transplantes. O Serviço de
Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas -TCTH demanda drogas, materiais técnicos
e medidas suportivas de alta complexidade, permitindo o aumento do índice de cura de
pacientes jovens e em idade produtiva, e evita o deslocamento para transplante em outros
Estados.

Ambulatório de Intercorrências Oncológicas (AIO): o serviço de
atendimentos de urgência ambulatorial conta com 08 leitos
disponíveis, 04 poltronas e 01 maca para reanimação e atendeu 
 7.891 pacientes no pronto atendimento oncológico e no setor de
contingência (pronto atendimento COVID-19) 1.711 atendimentos,
totalizando 9602 atendimentos no ano de 2021.
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Unidade de Radioterapia: foi especialmente construída de
modo a disponibilizar um atendimento de ponta. Iniciou suas
atividades em 2006 e no ano 2021, atendeu 2.271 pacientes em
teleterapia e braquiterapia de alta taxa de dose, com
tratamentos com radioterapia de intensidade modulada – IMRT,
radiocirurgias e radioterapia estereotáxica fracionada (as
últimas modalidades consideradas técnicas de radioterapia de
alta complexidade). A estrutura atual dispõe de equipamentos
para radioterapia, braquiterapia de alta taxa de dose - HDR,
radiodiagnóstico, equipamentos para simulação de
planejamentos radioterápicos e equipamentos para controle de
qualidade em radioterapia e radiodiagnóstico. Tais
equipamentos permitem oferecer tratamentos de qualidade e
alta complexidade. 

 

Internação: até outubro de 2021, as unidades estavam assim estruturadas: 10 Leitos COVID;
Oncologia Clínica e Oncohematologia eram juntas com 22 Leitos, Cirúrgica com 16 leitos e,
Suporte Oncológico com 14; 

Oncologia Clínica – 836 + 298 COVID;

Cuidados Paliativos – 461;

Cirurgia Oncológica – 945;

Onco Hematologia – 59.

   A partir de novembro houve alterações: Oncologia Clínica 20 leitos, Oncohematologia 14
leitos, Cirúrgica 18 leitos e Suporte Oncológico 12 leitos;
   
   Em 2021, o número de internações por Unidade foi: 
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Centro Cirúrgico de Alta Complexidade: realiza cirurgias nas diferentes especialidades,
incluindo ginecologia, urologia, aparelho digestivo, cabeça e pescoço, tecido ósseo e partes
moles, mastologia, gastrologia, ortopedia, biópsias, colocação de cateteres para QT e outras,
atendendo pacientes do SUS em tratamento no CEPON/SC. Em 2021, efetuou 2.671
procedimentos cirúrgicos.

Unidade de Terapia Intensiva (UTI): conta com 10 leitos dos quais 2 são de isolamento, com
o propósito de oferecer retaguarda às cirurgias oncológicas de alta complexidade,
garantindo desta forma mais qualidade no atendimento aos pacientes oncológicos. No ano
de 2021, registrou 1.878 diárias por conta das 514 internações realizadas.

   Todas as enfermarias são equipadas com ar condicionado, televisor e poltrona de descanso
para acompanhante, com rede de oxigênio e material de emergência, localizadas no primeiro e
segundo andar do Complexo Oncológico, facilitando a integração aos demais serviços da
Instituição. Seus leitos são exclusivos para internação de pacientes SUS em tratamento clínico e
cirúrgico oncológico no próprio CEPON/SC. 

 



Facebook/Instagram/Linkedin – as páginas oficiais e institucionais da FAHECE nas redes
sociais tem o objetivo de ser um canal de comunicação para divulgar os projetos, editais,
campanhas e demonstrar as atividades que estão sendo realizadas pela FAHECE. 

5 DESTAQUES E MÍDIAS
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Parceria com o UNOPS: a FAHECE comemorou em 2021 a conquista de um novo parceiro
para viabilizar a aquisição de próteses ortopédicas para pacientes hemofílicos. Concebido
em 2019, o projeto foi financiado pelo Ministério Público do Trabalho e as cirurgias,
realizadas em Florianópolis em 2019 e 2020, foram um sucesso, trazendo mais qualidade de
vida para esses pacientes. O projeto está sendo executado e em 2021 contou com uma nova
parceria, o UNOPS (Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos). O escritório tem
como objetivo ajudar diferentes parceiros a implementar projetos de ajuda humanitária,
desenvolvimento e construção da paz, nos contextos mais complexos do mundo, mediante
práticas sustentáveis.
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Apresentação do Planejamento Estratégico FAHECE: em 17/06/2021 foi realizada
apresentação aos colaboradores do Planejamento Estratégico, que vai orientar as ações e
atividades da FAHECE pelos próximos cinco anos. Em novembro aconteceu a reunião do
planejamento estratégico da FAHECE com o apoio da Fundação Dom Cabral. O
planejamento vai melhorar os processos metodológicos para contextualizar e definir o
estabelecimento de metas, o empreendimento de ações, a mobilização de recursos e a
tomada de decisões, objetivando a consecução do sucesso.

Certificado de Qualificação: a FAHECE recebeu da
empresa Unimed Blumenau o Selo Ouro, certificado que
reconhece a qualidade dos serviços prestados. Na
avaliação, feita com base em critérios que medem o IQF
(Índice de Qualificação do Fornecedor), a FAHECE obteve
100% da pontuação por sua atuação no primeiro semestre
de 2021. Por meio do HEMOSC, a FAHECE fornece à
Unimed/Blumenau bolsas de sangue e realiza exames de
investigações imuno-hematológicas.
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Doação à SES: o Conselho Curador da FAHECE autorizou no início de 2021 a doação de 400
mil agulhas adquiridas com recursos próprios da Fundação para a Secretaria de Estado da
Saúde, visando contribuir com a operacionalização da vacinação contra a COVID-19.

HEMOSC recebe homenagem do Conselho Regional
de Biomedicina: o Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Santa Catarina – HEMOSC
administrado pela FAHECE recebeu no dia 14 de maio
de 2021 uma homenagem do Conselho Regional de
Biomedicina - 5ª Região pelo trabalho prestado aos
que atuam de forma direta no combate à Covid-19.
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Lançamento de Programa de Compliance: os colaboradores da FAHECE, CEPON e HEMOSC
se reuniram em outubro para o lançamento de Programa de Compliance implantado na
instituição. Compromisso com a ética nas relações de trabalho e na prestação dos serviços.

Gestão do SAMU: em 23/12/2021, a Secretaria de Estado da Saúde anunciou a contratação de
forma emergencial da FAHECE para assumir a operação do SAMU em Santa Catarina por até
180 dias a partir do dia 01/01/2022 até que se concluísse o processo de licitação para a
escolha de nova organização social para administrar o SAMU.

• Sistema de Gestão de Qualidade – SGQ: durante o ano de 2021 foram implementados em
todos setores o mapeamento de processos, utilizando a SIPOC e o Bizagi para desenhar o
fluxograma, mapeamento da gestão de risco com a ferramenta FMEA e realizado o
treinamento para ações de não conformidade, ações corretivas, preventivas e plano de ação,
finalizando a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade na FAHECE em outubro/2021. A
Comissão da Qualidade definiu a política da Qualidade: “É compromisso da política da
qualidade da FAHECE assegurar a melhoria contínua, por meio de gestão participativa,
aprimorando os processos de gestão das unidades contratadas, das unidades próprias e de
ensino e pesquisa; garantindo que a FAHECE atinja sua missão, visão e a manutenção dos
valores institucionais”. A Política foi divulgada e disponibilizada para todos os colaboradores.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  A FAHECE, no exercício de 2021, além da prestação de serviços na área de exames de Anatomopatologia
a 100% de pacientes do SUS, prosseguiu na execução, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde,
Secretaria de Estado do Planejamento, HEMOSC e CEPON, dos Contratos de Gestão nº 01/2021 e 02/2021,
que tratam do fomento e execução, pela FAHECE, dos serviços de oncologia, hematologia e
hemoterapia. 

   Apesar dos desafios impostos pela pandemia e com base nos resultados obtidos no exercício de 2021, o
êxito do modelo de gestão manteve-se evidente, particularmente, na manutenção da continuidade dos
atendimentos e garantia do devido suporte ao volume de serviços prestados, com índices de execução
de metas dos Contratos de Gestão em torno de 100%, apesar das dificuldades vivenciadas devido a
pandemia.

   Na área do sangue, a certificação pela ISO 9001:2025 de toda a Hemorrede Pública Estadual é reflexo
direto do modelo de gestão adotado. Em 2021, o Hemocentro Coordenador passou por auditoria e
manteve-se com a sua acreditação, sendo válida até 2023. Além disso, o HEMOSC administrado pela
FAHECE recebeu uma homenagem do Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região pelo trabalho
prestado aos que atuam de forma direta no combate à Covid-19.   Destaca-se também, o lançamento do
livro A História da Hemoterapia Catarinense: O cotidiano dos anos 1950 aos dias atuais. Também, a
realização do bazar do HEMOC, através da doações da Receita Federal do Brasil, que ocorreu de forma
online devido à pandemia de Covid-19. Os recursos arrecadados foram utilizados nas capacitações
internas dos colaboradores.

   Na área oncológica, em  2021 foram iniciadas as obras de reforma para implantação da Casa de Apoio
do CEPON. O prédio fica localizado na Rua General Bittencourt, nº 326, no Centro de Florianópolis e irá
atender a grande demanda de pacientes oncológicos oriundos de municípios fora da Grande
Florianópolis, e de pacientes transplantados de medula óssea que precisam de acompanhamento diário
e no pós-operatório. Além dos leitos, a edificação comporta áreas de refeição, lavanderia, sala de reuniões
e de convivência coletiva, que trarão maior conforto e facilidades aos pacientes e familiares. As obras
foram finalizadas em Dezembro de 2021, sendo prevista a sua inauguração para o primeiro trimestre de
2022.
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   No Laboratório, em 2021, houve uma pequena redução do número de procedimentos, devido
ao fechamento das consultas eletivas nos postos de saúde em virtude a pandemia.

   No âmbito da gestão pela FAHECE, destacam-se várias melhorias que foram implementadas
no sistema de gestão Tasy, garantindo melhor controle e confiabilidade nos dados e
indicadores institucionais, tendo como destaque o pagamento escritural, controle de contratos
e controle de lote e validade via código de barras. Ressalta-se o esforço da gestão FAHECE na
redução de custos, redimensionamento de equipes, adequação dos serviços prestados às metas
pactuadas e priorização de serviços essenciais à assistência de saúde.
 

   A Fundação desenvolveu inúmeras ações no combate e prevenção à Covid-19, seja através de
divulgação no site e na intranet, redes sociais, cursos de conscientização aos colaboradores,
testagem para Covid-19, atendimento e acompanhamento aos colaboradores e higienização
dos locais de trabalho, ações que foram de suma importância para diminuir o risco de
contaminação.

   Destaca-se ainda, a apresentação do Planejamento Estratégico com o apoio da Fundação
Dom Cabral aos colaboradores, que irá orientar as ações e atividades da FAHECE pelos
próximos cinco anos, Certificado de Qualificação de Selo Ouro que reconhece a qualidade dos
serviços prestados pela Fundação, a doação de 400 mil agulhas à Secretaria de Estado da
Saúde, para utilização na vacinação contra a COVID-19 a realização do 1º curso de Noções
Básicas de Hematologia, o Lançamento de Programa de Compliance, demonstrando assim, o
compromisso com a ética nas relações de trabalho e na prestação dos serviços.

   Ainda, em dezembro de 2021 a FAHECE recebeu o convite da Secretaria de Estado da Saúde
para a Gestão e operacionalização do SAMU Serviço de Atendimento Médico de Urgência de
forma emergencial até que se concluísse o processo de licitação para a escolha de uma nova
organização social, no qual também foi participante do certame.
 
 



 
   Paralelamente às atividades previstas e consignadas nos Contratos de Gestão, a FAHECE
vivenciou, a cada dia, os desafios decorrentes de manter as estruturas de prestação de serviço
público de saúde em pleno funcionamento, na operacionalização do novo modelo de gestão,
executado por uma Organização Social (O.S.). 

   Por isso, sua qualificação como Organização Social na área de Saúde, através do Decreto nº
4.700 de 5/9/2006, aliada à experiência e capacitação na gestão de serviços públicos de saúde
de alta complexidade, habilitam a FAHECE a aprimorar ainda mais sua atuação, buscando
novas parcerias e oportunidades, em prol do alcance de seus objetivos estatutários de realizar
ações na área de assistência à saúde. 
   
   Por fim, a Fundação ressalta a importância do apoio do poder público e da comunidade em
todas as suas iniciativas e na consolidação deste novo modelo de gestão. Sua intenção é atuar
de forma cada vez mais efetiva nas áreas de média e alta complexidade, o que se refletirá
diretamente em benefícios da Política Estadual e Municipal de Saúde Pública, contribuindo 
 para elevar a qualidade de vida da população.
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