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Com o presente Projeto de Decreto Legislativo pretende-se registrar o reconhecimento 

da Edilidade Paulistana ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, outorgando-lhe a Salva de Prata, 
por todos os serviços prestados à nossa Sociedade. 

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi fundado em 26 de setembro de 1897, graças ao 
empenho de um grupo de imigrantes de língua alemã, liderado pelo empresário e cônsul 
honorário da Alemanha na época, Anton Zerrener. O objetivo visa constituir uma instituição de 
saúde que atendesse integrantes da colônia e a população em geral, como forma de 
retribuição pelo acolhimento que receberam quando desembarcaram no Brasil. 

O terreno próximo à Avenida Paulista, ainda com características rurais, foi adquirido em 
1905, após campanhas de arrecadação de fundos. Esses recursos viabilizaram, 17 anos 
depois, a efetiva construção do projeto arquitetônico de Curt Hildebrand, que hoje caracteriza o 
complexo do Hospital, no bairro do Paraíso, em São Paulo (SP). 

Desde o início, a trajetória do Hospital foi pautada pela superação de inúmeros 
desafios e pela vocação de acolher e cuidar das pessoas - atributos que até hoje estão 
presentes em sua essência. Aliás, a Responsabilidade Social caracteriza-se como um dos três 
pilares que sustenta a base de atuação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por ser um conjunto 
de ações planejadas que são orientadas pelos seus valores com o propósito de contribuir com 
o avanço sistêmico da saúde no Brasil. 

Desde 2008, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz faz parte do grupo de cinco hospitais de 
excelência do Ministério da Saúde. Na prática, o Hospital atua para desenvolver processos de 
excelência voltados para o apoio à gestão, capacitação, incorporação de tecnologias, 
assistência e pesquisa via PROADI-SUS. 

Entre as ações a serem desenvolvidas pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz no triênio 
2018-2020, podemos destacar: 

� REESTRUTURAÇÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS - RHP: apoiar o Programa 
Nacional de Segurança do Paciente na qualificação da gestão de 21 hospitais públicos, por 
meio da utilização de um instrumento de avaliação que visa o custo-efetividade da assistência, 
a alocação-adequada de recursos e a implementação de boas práticas, baseado em 
legislações vigentes que promovam a qualidade e segurança do paciente e contribuam para 
melhoria dos desfechos clínicos; 

� FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: 
fortalecer a gestão estratégica estadual do SUS, por meio da oferta de apoio técnico à 
elaboração do planejamento estratégico nas Secretarias Estaduais de Saúde aderentes. 
Propõe-se como produtos diretos do projeto o Mapa Estratégico, o Plano de Ação e a Tábua de 
Indicadores, para monitoramento de planos de ação a serem construídos; 

� DIGISUS - GESTOR DIGISUS GESTOR: ELABORAÇÃO, EVOLUÇÃO E 
GOVERNANÇA DE RECURSOS INFORMACIONAIS PARA O E-SAÚDE DO BRASIL: apoiar 
os gestores do SUS, sejam eles municipais, estaduais e/ou federais, no seu processo de 
planejamento das ações e no monitoramento de indicadores e metas pactuadas. Desta forma é 
possível realizar tomada de decisões por meio de informações estratégicas mais acessíveis, 
qualificadas e georreferenciadas, possibilitando uma análise mais eficiente na avaliação 
situacional de saúde; 

� EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DO SETOR DE NEFROLOGIA; 



� Entre outros... 

Diante do exposto, pelo extraordinário trabalho realizado durante os anos, e são esses 
os motivos para a referida homenagem pelo grandioso serviço prestado ao município de São 
Paulo. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/06/2019, p. 75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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