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PROJETO DE READEQUAÇÃO DO HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS 

 

A Associação Social Amigos da Solidariedade, qualificada como Entidade privada sem fins 

lucrativos celebrou em novembro de 2014 o  Convênio nº 019/2014 com a Prefeitura Municipal de Campo 

Verde  e aditivado em Agosto de 2015 através do 1° Termo Aditivo ao Convênio nº 019/2014,  com o 

objetivo de operacionalização da Gestão e execução das atividades e serviços de saúde do município, em 

tempo integral assegurando assistência universal e gratuita à população de Campo Verde, através do SUS - 

Sistema Único de Saúde. 

O Hospital Coração de Jesus – ASAS de Campo Verde-MT é uma unidade de saúde voltada para 

atendimento de Urgências e Emergências com abrangência na Baixa e Média Complexidade, realiza 

internações clinicas e cirúrgicas, realiza partos, realiza cirurgias de urgência e emergência assim como 

cirurgias eletivas, sua estrutura de atendimento é distribuídos entre Clinica Médica, Pediatria , Ginecologia e 

Obstetrícia, Cirurgia Geral e Ortopedia. 

A estrutura do Centro Cirúrgico, conta com duas salas equipadas para a realização dos 

procedimentos cirúrgicos de média complexidade: cirurgias ginecológicas, cirurgias ortopédicas, cirurgias 

geral, cesáreas. São realizadas em média de 3,92 cirurgias por dia com produção mensal em torno de 117 

cirurgias. Após o término do procedimento o paciente fica na sala de Recuperação Pós Anestesia passar o 

efeito anestésico, sendo encaminhado posteriormente para o setor que permanecerá internado. A aquisição 

de 01 foco cirúrgico novo, para substituição do atual que se encontra obsoleto causando um custo elevado, 

possibilitará uma assistência mais eficaz e de qualidade, com isso, podemos projetar um aumento em até 

10% dos procedimentos realizados. 

A estrutura do Setor de Imagem do RAIO – X, conta com sala de exame, sala de revelação, seteor 

de impressão dos exames. São realizados em média 2.400 exames/mês, dos pacientes atendidos na urgência 

e emergência, internados e pacientes eletivos que são encaminhados pela secretaria municipal de saúde. 

Aquisição de 01 Aparelho de Raio-X digital, melhora a qualidade dos exames e maior precisão no 

diagnóstico médico, com redução de energia e otimização nos gastos, diminuição do tempo de espera 

aumentando a capacidade para 3.100 exames/mês. 
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ESTATISTICA DE ATENDIMENTO DO HMCJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Período de janeiro a novembro de 2019, apresentando média de 232,72 internações/mês nas especialidades. 

 

 

 

 

 

• Período de janeiro a novembro de 2019, apresentando média de 49 cirurgias eletivas/mês nas especialidades. 

 

 

 

 

 

• Período de janeiro a novembro de 2019, apresentando média de 19,81 cirurgias urgências/mês nas especialidades. 

 

 

 

Internação Hospitalar SUS - 2019 

Cirurgias Eletivas SUS - 2019 

Cirurgias Urgências SUS - 2019 



                                                                                                                                                                                              

Av. Mato Grosso, 355 Centro Tel: (66) 3419-4578  3419-4571  3419-4051 

Cep 78.840-000                                                                        Campo Verde MT 

 

 

 

 

 

• Período de janeiro a novembro de 2019, apresentando média de 19,81 cirurgias urgências/mês nas especialidades. 

• Período de janeiro a novembro de 2019, apresentando média de 46,63 partos/mês. 

 

 

 

 

 

 

• Período de janeiro a novembro de 2019, apresentando média de 3.672,54 exames lacoratorias/mês, média de 2.240 exames de Raio-X/mês, 

média de 84,63 ultrassom/mês. 

 

 

 

 

 

Israel Silveira Paniago 

Superintendente 

Hospital Coração de Jesus - ASAS 

Partos - 2019 

SADT - 2019 


