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O superintendente da Santa Casa 
de Montes Claros, Maurício Sérgio 
Sousa e Silva, ministrou a palestra 
“Painel de Situação no Gerenciamen-
to Hospitalar”. A apresentação com-
pôs a programação do VI Congresso 
Brasileiro de Direito e Saúde e do VI 
Encontro Nacional do Ministério Pú-
blico de Defesa da Saúde, realizada 
no Marina Park Hotel, em Fortaleza. 
A cerimônia reuniu profissionais do 
direito e da saúde, além de gestores 
públicos e privados de todo o Brasil.

Com a participação de diversas au-
toridades nacionais, o congresso teve 
como objetivo a promoção e o deba-
te de temas inerentes à interface do 
mundo jurídico e das ciências da saúde. 
Dessa forma, foram realizados painéis, 
mesas redondas e conferências relacio-
nadas ao tema central: “A saúde após 
trinta anos da Constituição Brasileira”.

O superintendente da Santa Casa 
de Montes Claros, Maurício Sérgio, 
participou da mesa redonda “Ideias 
que fazem a diferença no SUS”, guiada 
pela presidente do Conselho de Secre-
tarias Municipais de Saúde do Ceará, 
Sayonara Moura de Oliveira e com a 

Tecnologia desenvolvida na Santa Casa 
é apresentada em congresso nacional

 

CASA (nova) 
Bairro Vila Nova 
Montes Claros - MG 
 

- 02 Quartos sendo 01 Suíte 
- Sala para 02 ambientes 
- Banheiro Social e Lavabo 
- Cozinha e Área de Serviço 
- Garagem 
- Fino acabamento 
- Financiamento pelo PMCMV 

     Vendas: 

(38)3215-7071 
www.eltonimoveis.com.br 

 

Rua Tapajós, 85, Bairro Melo 
Montes Claros - MG C RE C I  –  1 7 . 0 4 9  

APARTAMENTO (novo) 
Bairro Todos os Santos II 
Montes Claros - MG 
 

- 02 Quartos sendo 01 Suíte 
- Sala para 02 ambientes 
- Cozinha e Área de Serviço 
- Banheiro Social 
- 02 Vagas de Garagem 
- Fino acabamento 
- Financiamento pelo PMCMV 

CASA (nova) 
Bairro Panorama II 
Montes Claros - MG 
 

- 03 Quartos sendo 01 Suíte 
- Sala para 02 ambientes 
- Banheiro Social 
- Cozinha e Área de Serviço 
- 02 Vagas de Garagem 
- Fino acabamento 
- Projeto moderno! 

participação dos também palestrantes 
Francisco de Assis Figueiredo, Secretá-
rio de Atenção à Saúde do Ministério 
da Saúde; Antônio Jorge de Souza 
Marques, ex-secretário de Estado de 
Saúde de Minas Gerais e Lenir Santos, 
advogada da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), em São Paulo.

A convite do Ministério Público 
do Ceará, o superintendente do maior 
hospital do Norte de Minas, apresen-

tou o case de sucesso do Painel de 
Gestão à Vista e ressaltou a inovação 
da Santa Casa de Montes Claros com o 
uso da ferramenta, que é uma das pri-
meiras e mais completas do país, com 
tecnologia própria totalmente desen-
volvida pelo hospital e que tem sido 
inspiração para outras instituições de 
saúde como o Instituto Mário Penna.

“Agradeço imensamente ao Minis-
tério Público do Estado do Ceará pelo 

convite para ministrar esta palestra, na 
qual tive a oportunidade de apresentar 
ao Brasil nosso Painel de Gestão à Vista, 
que demonstra a tecnologia de ponta 
da nossa unidade que trabalha com o 
firme propósito de busca de soluções 
em saúde, com humanização, pionei-
rismo, agilidade e segurança. Sinto-me 
muito feliz e orgulhoso em levar o 
nome da nossa Santa Casa e de nossa 
cidade de Montes Claros como case de 
sucesso para um evento a nível nacio-
nal”, afirmou Maurício Sérgio.

A tecnologia foi implantada na 
Santa Casa de Montes Claros em 2014 
e atualiza, de forma dinâmica, informa-
ções importantes para a assistência e 
para administração não só dos leitos 
das unidades de internação mas de 
todos os setores e áreas do hospital. 
Com isso, possibilita coletar, centralizar 
e disponibilizar informações sobre pa-
cientes internados num único sistema, 
tais como dados clínicos, previsão de 
alta, prescrições de medicamentos, re-
alização de exames e outros assuntos 
relativos à assistência hospitalar.

O superintendente destacou que 
desde a implementação da ferramen-

ta, que pode ser acessada através de 
computadores e aplicativo para tablets 
e smartphones, as informações em 
tempo real proporcionam uma melho-
ria significativa de processos e tomada 
de decisões. “Temos um mecanismo 
eficiente, uma vez que conseguimos 
fornecer com transparência as infor-
mações, o que otimiza a gestão de 
processos e as tomadas de decisões. 
Além disso, facilitamos a comunicação 
interna e o envolvimento de todos 
os colaboradores e corpo clínico com 
foco em resultados e proporcionando 
mobilidade, uma vez que o acesso às 
informações é garantido a qualquer 
momento e em qualquer lugar”.

EVENTO
O Congresso Brasileiro de Direito 

e Saúde é uma realização do Instituto 
Brasileiro de Direito e Saúde (IBDS), 
da Comissão de Saúde da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Secção Ceará, 
da Associação Nacional do Ministério 
Público de Defesa da Saúde (AMPA-
SA), e do Centro de Apoio Operacio-
nal da Cidadania/Saúde do Ministério 
Público do Estado do Ceará (CAOCI-
DADANIA/SAÚDE MPCE).


