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S A N TA CA S A D E M A R I N GÁ

AC R E D I TA M O S N A V I DA

A história do Hospital Santa Casa de Maringá se desenvolve
a partir do carisma do Beato Pedro Friedhofen: “cuidar dos
enfermos com caridade cristã” (Mt 25,36).
Pedro Friedhofen nasceu na Alemanha em 25 de fevereiro de 1819.
Ficou órfão de pai e mãe ainda criança. Na juventude, aprendeu o
ofício de limpador de chaminés. Sua vida foi muito breve por conta
da tuberculose. Faleceu em 21 de dezembro de 1860.
Sentindo de perto a dor e o sofrimento das pessoas doentes,
decidiu consagrar-se a Deus e, com outros jovens, fundou a
Congregação dos Irmãos da Misericórdia de Maria Auxiliadora
em 1850, na cidade de Weitersburg (Vaitersburgo), Alemanha.
O carisma de Pedro Friedhofen chegou ao Brasil no ano de 1953
com a vinda de cinco Irmãos alemães para cuidar dos doentes na
Santa Casa de Maringá, no Paraná.
A instituição, de caráter filantrópico, surgiu na década de 1950
com o objetivo de melhorar as precárias condições de saúde dos
trabalhadores rurais da região.
No dia 12 de julho de 2021 a Santa Casa de Maringá completa 67
anos de história.

SANTA
CASA
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MISSÃO

VISÃO

VALORES

“Cuidar das pessoas promovendo

“Ser reconhecida pela excelência

Amor ao próximo | Respeito |

saúde e bem estar, norteados por

na prestação de serviços na área de Ética | Transparência | Qualidade |

princípios cristãos.”

saúde.”

Responsabilidade Social e Ambiental.

BEATO
PEDRO
FRIEDHOFEN

Atualmente a Santa Casa é administrada pelos Irmãos da Misericórdia de
Maria Auxiliadora com um time de gestores, dentre esses: Superintendente,
Gestores, Gerentes, Supervisores e Coordenadores, técnicos, administrativos
e demais áreas. Todos colaboradores diretos na vivência do carisma do Beato
Pedro Friedhofen.

Atendemos a comunidade em parceria com os gestores públicos nas esferas
Federal, Estadual e Municipal, dispondo de mais de 60% dos leitos para
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), entendendo que parceria
público-privada traz grandes benefícios à população por meio da prestação
de serviços de qualidade norteados pelos princípios da Política Nacional de
Humanização.
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CONGREGAÇÃO
DOS IRMÃOS DA
MISERICÓRDIA
DE MARIA
AUXILIADORA

Em 2020, a Congregação dos Irmãos da Misericórdia de
Maria Auxiliadora completou 170 anos de fundação. Para
os Irmãos, essa celebração marca o caminho iniciado pelo
Irmão Pedro Friedhofen, fundador da Congregação, que
corajosamente, contando com poucos recursos e apenas
dois colaboradores, iniciou essa obra com o intuito de
louvar a Deus e servir aos mais pobres, idosos e enfermos.
Atualmente, os Irmãos continuam vivendo sua vocação e
missão, presentes em alguns países, nos quais contam
com um expressivo número de aproximadamente 15.000
colaboradores.
Desempenhamos a missão de promoção da saúde
física e espiritual das pessoas que chegam aos nossos
hospitais, necessitadas de acolhimento, atendimento e
encaminhamento de suas demandas.
Aproveitamos para agradecer a todos, colaboradores e
médicos, que, na Santa Casa de Maringá, vivem conosco
esse ministério de cuidado, sustentados por uma
compreensão da vida como valor maior.
Muito obrigado!
Irmãos da Misericórdia de Maria Auxiliadora
Região Brasileira
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SUPRIMENTOS

FARMÁCIA

NUTRIÇÃO E HOTELARIA

ATENDIMENTO AO CLIENTE

SEGURANÇA PATRIMONIAL

SADT

SAME

ENGENHARIA CLÍNICA

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DEPARTAMENTO PESSOAL

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

SESMT

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ESCRITÓRIO DA QUALIDADE

GERENCIAMENTO DE RISCOS

PASTORAL DA SAÚDE

GESTÃO AMBIENTAL

APOIO E LOGÍSTICA

RH E QUALIDADE

ASSESSORIA JURÍDICA

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

PROTOCOLOS CLÍNICOS
HEMODIÁLISE

MANUTENÇÃO E OBRAS

QUIMIOTERAPIA

COMISSÕES

SCIH / NVEH

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

OPERADORA - SCS

HEMODINÂMICA

GESTÃO DE CONTRATOS

DEP / ASSISTÊNCIA E APOIO MÉDICO

PA’S – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

TI

CONTROLADORIA

GESTÃO DE ACESSO

RELACIONAMENTO MÉDICO

BLOCO CIRÚRGICO

FATURAMENTO

SUPERVISÃO NOTURNA

GESTÃO DE PROJETOS

COMUNICAÇÃO E MARKETING

SECRETARIA EXECUTIVA
CORPO CLÍNICO

UNIDADES DE INTERNAÇÃO

INSTITUCIONAL

AUDITORIA MÉDICA HOSPITALAR

SERVIÇOS MÉDICOS

NPS - NÚCLEO SEGURANÇA DO PACIENTE

ASSISTENCIAL

CONSELHO FISCAL

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

DIRETORIA

ASSEMBLEIA GERAL

SANTA CASA DE MARINGÁ 2020

DIREÇÃO EXECUTIVA
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REFERÊNCIA EM
ALTA COMPLEXIDADE
A Macrorregional Noroeste é composta por 115 municípios,
com uma população de 1.898.898 habitantes (IBGE 2020)
tem como cidade sede o município de Maringá que é o
responsável por atendimentos classificados como alta
complexidade para todos os 115 municípios.

A SANTA CASA
DE MARINGÁ É
REFERÊNCIA PARA:
G E S TA Ç Ã O D E A LTO R I S C O
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA
NEFROLOGIA COM HEMODIÁLISE
NEFROLOGIA COM DIÁLISE PERITONEAL
TRANSPLANTES
MEDICINA DIAGNÓSTICA
TERAPIA NUTRICIONAL
CENTRO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA AOS PACIENTES COM AVC
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O ESTADO DO PARANÁ ESTÁ
DIVIDIDO EM 4 MACRORREGIONAIS
DE SAÚDE, SENDO ELAS
Macrorregional
Leste

Macrorregional
Oeste

REGIONAIS DE SAÚDE

REGIONAIS DE SAÚDE

02ª Metropolitana (Curitiba)

10ª Cascavel

04ª Irati

09ª Foz do Iguaçu

05ª Guarapuava

08ª Francisco Beltrão

01ª Paranaguá

07ª Pato Branco

03ª Ponta Grossa

20ª Toledo

21ª Telêmaco Borba

Macrorregional
Norte

Macrorregional
Noroeste

REGIONAIS DE SAÚDE

REGIONAIS DE SAÚDE

16ª Apucarana

11ª Campo Mourão

18ª Cornélio Procópio

13ª Cianorte

22ª Ivaiporã

15ª Maringá

19ª Jacarezinho

14ª Paranavaí

17ª Londrina

12ª Umuarama

População
referência da
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Macrorregional
Noroeste, que
é atendida pela

PARANAVAÍ
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Santa Casa de

13

Maringá é:

15

115

MARINGÁ

MUNICÍPIOS

CIANORTE

UMUARAMA
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CAMPO MOURÃO

1.898.898
H A B I TA N T E S

(Estimativa IBGE 2020)
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MATERNIDADE:
CERCA
DE 4 MIL
NASCIMENTOS
EM 2020.
HOSPITAL É
REFERÊNCIA
EM ALTO
RISCO

Maternidade na Pandemia
Perante o cenário pandêmico, a Maternidade da
Santa Casa oferece atendimento direcionado e
individualizado, evitando a exposição das gestantes
em áreas consideradas de risco para contaminação
e disponibiliza fluxo para o atendimento às pacientes
infectadas pela Covid-19, garantindo todos os seus
direitos em relação ao momento do parto, inclusive em
ter um acompanhante de sua escolha.

Estrutura
A Maternidade da Santa Casa de Maringá tem um dos
melhores parques tecnológicos da região. São quatro
leitos de Pré-parto, Parto e Pós-parto estruturados
para prestar a melhor assistência, escola de residência
médica em obstetrícia e pediatria, corpo clínico
e preceptores com vasta experiência, quadro de

A Maternidade Maria Auxiliadora, do Hospital Santa Casa
de Maringá, é referência para a 15ª Regional de Saúde

imagem e diagnóstico com alta tecnologia.

no Paraná no atendimento das gestações classificadas

Pioneira na região na implantação da assistência ao

como alto risco, iniciando o acompanhamento

binômio (mãe/filho) juntos desde o parto, em busca da

paralelamente ao pré-natal, através do ambulatório

certificação do Hospital Amigo da Criança e da Mulher,

de alto risco e demais necessidades com a estrutura

com o objetivo de melhorar ainda mais o índice de

de Pronto Atendimento e enfermaria, com o suporte de

aleitamento materno exclusivo e com isso, devolver

equipe multidisciplinar capacitada.

à sociedade, crianças mais saudáveis e famílias

4 MIL
NASCIMENTOS
EM 2020
Em 2020 foram mais de 7 mil internações com 3.911

estruturadas.

nascimentos. Destes, por volta de 40% originados de

O Hospital conta com gerenciamento multiprofissional

gestações de alto risco.

ao protocolo de hemorragia pós-parto, de forma a

“Priorizamos e defendemos uma assistência ao
parto de forma humanizada, garantindo os direitos
das gestantes e familiares, para que tenham uma
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enfermeiras obstetras durante 24 horas, serviço de

diminuir os eventos graves que possam acontecer
durante a assistência ao parto, conhecidos como “near
miss materno”.

experiência de parto positiva, conforme os protocolos e

A Maternidade Santa Casa de Maringá atua para inserir

diretrizes do Ministério da Saúde”, explica o supervisor

o protagonismo da mulher no parto. Independentemente

de enfermagem da Santa Casa de Maringá, Marcelo

da via de parto escolhida, a melhor via sempre será

Paulino de Moraes.

aquela que trará segurança para a mãe e o feto.

“

Eu ganhei minhas filhas gêmeas na Santa
Casa de Maringá. Eu e meu esposo queremos
agradecer a esses profissionais. Vocês estão
de parabéns. Muito obrigado a todos os
profissionais que trabalham na Santa Casa”
Gisele Pelisari depoimento publicado
nas redes sociais da Santa Casa

11

R E L ATÓ R I O
ANUAL
S A N TA CA S A
MARINGÁ

12

HEMODIÁLISE
SANTA CASA
MARINGÁ
QUALIDADE QUE
PROLONGA A VIDA

O Setor de Hemodiálise do Hospital Santa Casa de Maringá possui área
total de 600m², com 40 pontos de diálise com 46 máquinas. Com equipe
de enfermagem capacitada e continuamente treinada, o setor conta com
7 médicos nefrologistas e 1 nefropediatra que acompanham os pacientes.
Destaque para os seguintes dados:
•

Única unidade no interior do Paraná que dialisa crianças.

•

Uso único de insumos desde 2012 (capilares, linhas e outros).

•

Único serviço no interior do Paraná a realizar Hemodiafiltração em
pacientes crônicos (aumento de até 30% na sobrevida e qualidade de vida).

•

Pronto Atendimento nefrológico 24h.

•

Maior Transplantador da 15ª Regional de Saúde.

•

Um dos serviços que mais realiza Plasmaférese no Brasil.

•

O primeiro serviço filantrópico do Paraná a realizar diálise contínua em
UTI desde 2008.
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HEMODINÂMICA
DA SANTA CASA DE
MARINGÁ ATENDE
COM EQUIPAMENTO
ULTRAMODERNO
Um equipamento de ponta, ultramoderno, chama a atenção pelo design clean, arrojado, que
agora faz parte das estruturas hospitalares da Santa Casa de Maringá. Na sala do Serviço de
Hemodinâmica da Santa Casa, está o aparelho Artis Zee Floor da Siemens. Os benefícios são
inúmeros. A tecnologia oferecida aumenta a segurança e precisão. O sistema de aquisição de
imagem é capaz de atender às mais altas exigências de procedimentos intervencionistas. Bom
para o médico, melhor ainda para os pacientes.
O design em forma de braço C, compacto e fino, pode ser convenientemente posicionado ao redor
da mesa para cobertura da cabeça aos pés do paciente, sem a necessidade de movimentação.
Além do conforto, o Artis Zee Floor da Siemens possui menor dose de radiação nos exames
de raios X e capacidade de gerar imagens em 3D, para a realização de tomografia no mesmo
equipamento.
A Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista é uma especialidade da Cardiologia. Consiste
em procedimentos diagnósticos que permitem a avaliação da dinâmica da circulação cardíaca,
assim como sua anatomia, pela inserção de cateteres e injeção de meios de contrastes, assim
como procedimentos terapêuticos em artérias coronárias (angioplastias) e valvares.
“Ao diagnosticar e localizar uma obstrução arterial por meio de cateterismo, é possível realizar
rapidamente o tratamento mais adequado. A velocidade entre o diagnóstico e o tratamento, é
um fator fundamental para o prognóstico do paciente em grande parte dos casos”, explica o
cardiologista Fábio Peixoto, chefe da Hemodinâmica da Santa Casa de Maringá.
O Serviço de Hemodinâmica da Santa Casa atende também nas especialidades de
Neurorradiologia Intervencionista e Vascular.
“Inaugurar este serviço na Santa Casa é a realização de um sonho antigo. A comunidade Santa
Casa, Diretoria, funcionários e Corpo Clínico, comemoram uma grande conquista. E Maringá
ganha mais um serviço de excelência”, diz o Superintendente da Santa Casa, José Pereira.
14
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CENTRO
MÉDICO SUS:

SANTA CASA TERÁ NOVO E
MODERNO AMBULATÓRIO
A Santa Casa de Maringá iniciou a construção das novas

O agendamento para os pacientes continuará sendo feito

instalações do Centro Médico SUS, o Ambulatório que

pela Secretaria Municipal de Saúde de Maringá.

desempenha importante e histórico papel na rede de
atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), em
Maringá.

25 mil atendimentos por ano, com funcionamento de

segunda a sexta-feira das 7h às 17h. Serão atendidos

O prédio está sendo construído em parceria com o Governo

pacientes da Região Metropolitana de Maringá e da

do Estado do Paraná.

Macroregião Noroeste do Estado.

A unidade, que ofertará 100% do atendimento ambulatorial

O ambulatório contribuirá também para diminuir a fila

aos pacientes do SUS, receberá intervenções que priorizam

de espera por consultas especializadas. “Sabemos que a

a prestação de uma assistência ainda mais qualificada e

celeridade nas consultas com especialistas pode favorecer

o aumento do conforto para pacientes e profissionais de

o diagnóstico precoce e um tratamento adequado, que

saúde.

minimiza sequelas”, comenta a Gerente de Auditoria

A Santa Casa é referência em atendimento de gestação

Médica Hospitalar da Santa Casa, Angela Podestá.

de alto risco e ortopedia e traumatologia, nefrologia,

A nova estrutura foi inteiramente projetada para

transplante renal, neurocirurgia e urgência e emergência.

humanizar o atendimento e oferecer o maior conforto

Diversas especialidades médicas serão atendidas no
novo ambulatório. Será uma estrutura com três pisos,
com aproximadamente 1.100 m², sendo duas recepções,
vinte consultórios, salas para pequenos procedimentos,
CTG (Cardiotocografia) , ECG (Eletrocardiograma)
digital, ultrassonografia, atendimento multiprofissional
(fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, serviço social,
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A expectativa é que o ambulatório fará aproximadamente

possível ao paciente. “Teremos duas recepções e a entrada
das ambulâncias está adaptada para dar mais segurança
a todos. Os consultórios de ortopedia e neurologia vão
ficar no andar térreo, para garantir a acessibilidade
dos pacientes com dificuldade de locomoção” explica
a Gestora Institucional da Santa Casa, Maria Aparecida
Bertoni Cardoso.

psicologia) espaço para posto de coleta de laboratórios

O prédio está sendo construído na rua Néo Alves Martins,

de análises clínicas e salas de espera. O complexo terá

333. A previsão de inauguração é para o final do primeiro

elevador e um moderno sistema de climatização.

semestre de 2022.

PRÉDIO ESPELHO DEIXA FACHADA DA
SANTA CASA AINDA MAIS HARMÔNICA

O Prédio Espelho, inaugurado em março de 2020,

que os familiares e acompanhantes possam aguardar o

transformou a imagem externa da Santa Casa,

paciente que passa por procedimentos cirúrgicos. Um

transmitindo ainda mais leveza e credibilidade a todo o

espaço clean que oferece leveza e aconchego para quem

Hospital.

dele precisa.

Mas não foi apenas o visual de fora que ficou mais

Já no segundo pavimento do Prédio Espelho está

atraente. A remodelação da parte interna transformou

localizada a Ala Santa Dulce, com 10 leitos. No terceiro

vários setores positivamente. A estrutura, com 4 andares,

pavimento está instalada a nova UTI neonatal e pediátrica

passou por reformas e readequações, sendo que no

com 20 leitos, com área de descanso para as mães e sala

subsolo fica a área administrativa. O complexo abriga

de entrevistas.

também áreas de Pré e Pós Internação e a sala de espera
do Centro Cirúrgico.

proposta de experiência humanizadora da Santa Casa

Aliás, a nova sala de espera ficou muito agradável.

de Maringá. Parabéns a todos os colaboradores que

Com banheiro específico, ar-condicionado, TVs, água, e

trabalharam arduamente para que o Prédio Espelho se

poltronas superconfortáveis, é um ambiente digno para

tornasse realidade.

Novas instalações do Serviço
de Arquivo Médico (SAME)

Mais segurança para manutenção e organização de

Oito colaboradores que trabalham no Serviço de Arquivo

documentos e melhor distribuição dentro dos padrões

Médico (SAME) agora contam com um novo e mais amplo

de temperatura e umidade exigidos para conservação

local de trabalho. O espaço fica na Rua Marcílio Dias, na

dos documentos.

quadra atrás do Hospital.
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Conforto e estética apurada são fundamentais na

“Entre tantos outros benefícios, todos os prontuários

O SAME movimenta, em média, 15 mil prontuários ao

médicos agora ficam arquivados em um mesmo

mês, entre atendimentos ambulatoriais e internamentos.

espaço físico, possibilitando o arquivamento correto e,

Antes, os arquivos ficavam em dois ambientes que

principalmente, fácil acesso e localização dos mesmos”,

totalizavam 500m². Agora são 846m².

comemora o coordenador do SAME, Mário Cézar Gotardi.
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JUNTOS VAMOS
VENCER!
SANTA CASA
DE MARINGÁ
DÁ EXEMPLO
DE SUPERAÇÃO
E GESTÃO
DURANTE A
PANDEMIA DA
COVID-19
Após 20 dias de internação por conta da Covid-19, sendo 14
deles na UTI, Adenilson de Oliveira, 37 anos, recebeu alta
hospitalar dia 08 de julho e foi recebido pelos corredores
da Santa Casa de Maringá com alegria e muitas palmas
pelos médicos, colaboradores e familiares.
O paciente fez questão de passar pelas Alas por onde
esteve internado para agradecer pessoalmente aos
profissionais que participaram do seu atendimento.
Ademilson faz parte de um enorme grupo de pessoas que
venceram a doença com o apoio de profissionais da saúde
empenhados para salvar vidas.
A primeira paciente internada por Covid-19 em Maringá
foi atendida na Santa Casa. Ela chegou ao hospital no
dia 17 de março de 2020 e recebeu alta dia 23 de março.
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Adenilson de Oliveira

Desde o início da pandemia o Hospital se estruturou
e criou estratégias para o enfrentamento do novo
coronavírus, e se transformou em hospital de referência
para o atendimento desses pacientes, tanto para o
SUS quanto para convênios e particulares. A trágica
pandemia provocou mudanças bruscas em toda a forma
de gerenciamento hospitalar.

Ainda em março de 2020, a Santa Casa de Maringá

“No início, por se tratar de algo incerto e não saber muito

montou o seu Comitê de Crise, formada por membros

como seriam os desdobramentos da pandemia, fomos
nos organizando conforme surgiam as demandas. O
hospital se organizou quanto aos protocolos de segurança
para garantir uma assistência segura e de qualidade
aos pacientes, mas também aos profissionais de linha

da Diretoria, Superintendência, Gestores, Gerentes,
Médicos, além de outros profissionais da saúde, e
reorganizou a distribuição dos seus leitos, separando as
alas Covid das Não Covid e, consequentemente também
todas as equipes de funcionários e médicos, para lhes

de frente”, explica o supervisor do Núcleo Interno de

garantir maior segurança e aos pacientes.

Regulação (NIR), Rodrigo Prudêncio.

De março a dezembro de 2020 foram internados

Com a explosão de casos, o Governo do Estado também

centenas de pacientes por covid-19 na Santa Casa de

agiu rápido e contratou na rede privada, sobretudo

Maringá.

junto aos hospitais filantrópicos, leitos exclusivos para
atendimento da COVID-19 aos pacientes do SUS. A
prontamente abraçou esse projeto do Governo Estadual

A Vacina e o apoio
aos profissionais de saúde

e, em 03 de abril de 2020, destinou um total de 57 leitos

Enquanto este texto está sendo escrito, em março de

para esse fim, sendo distribuídos da seguinte forma:

2021, praticamente todos os profissionais de saúde

Santa Casa de Maringá, sensibilizada com a situação,

20

da Santa Casa de Maringá já receberam ao menos a

•

10 leitos de UTI Adulto.

•

09 leitos de UTI Pediátrica.

•

20 leitos para Retaguarda Clínica Adulto, e

Seis profissionais de saúde receberam as primeiras

•

18 leitos para Retaguarda Clínica Pediátrica.

doses no dia 20 de janeiro.

primeira dose da vacina contra a Covid-19.

O técnico de enfermagem da UTI Covid, Everton Tavares
Lima, foi o primeiro a receber a vacina no Hospital.
“Espero que toda a nação tenha essa oportunidade da
vacina. Vamos vencer essa”, comemorou.
Na sequência, receberam a vacina a enfermeira da UTI
Covid, Janine de Assis Oliveira; a técnica de enfermagem,

Vencendo o medo
No início da pandemia, ainda sem nenhuma perspectiva
de vacina, os profissionais de saúde sofreram com o
medo, a angústia e todo tipo de pressão psicológica, por
causa do perigoso coronavírus.

Divanete de Freitas Paboa; a enfermeira da UTI Covid,

Imediatamente, a gestão da Santa Casa de Maringá

Katiusce Ambrosio Correa Pichelli; o fisioterapeuta

buscou medidas para oferecer suporte físico e

Paulo Cesar dos Reis e a médica infectologista Dra. Laisa

psicológico para os profissionais da linha de frente.

Raquel Tamezawa.
O cerimonial para a aplicação das primeiras doses foi
realizado no auditório Dom Jaime Luiz Coelho com
a presença do Arcebispo de Maringá e presidente de
honra da Santa Casa, Dom Frei Severino Clasen. Também
participaram do ato, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, o
chefe da 15ª Regional de Saúde, Ederlei Alkamim, a então

Muitos profissionais de saúde tinham receio de voltar
para suas casas depois da exaustiva jornada de trabalho.
Para atender esses profissionais, a Ordem dos
Agostinianos Recoletos cedeu a estrutura do Seminário
Santo Agostinho para hospedar profissionais de saúde
que precisavam de isolamento.

secretária de saúde de Maringá, Maria da Penha, além do

Outro lugar que chegou a abrigar profissionais de saúde

diretor presidente da Santa Casa, irmão Rafael Carregosa

no início da pandemia foi a chácara dos irmãos da Santa

e do Superintendente do Hospital, José Pereira.

Casa, da Congregação dos Irmãos da Misericórdia
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de Maria Auxiliadora. A Congregação das Irmãs
Missionárias do Santo Nome de Maria também ofertou
espaços físicos para abrigar profissionais de saúde.

Nenhum óbito de
profissional de saúde
Com aproximadamente 1.600 colaboradores, a Santa

Gestos de solidariedade como esses criaram um

Casa de Maringá se tornou referência no atendimento

bonito clima de apoio aos profissionais.

contra a Covid-19. Graças ao empenho coletivo e

Internamente, foram cancelados treinamentos
presenciais e integração de novos colaboradores.

protocolos rígidos de higiene, o Hospital conseguiu uma
marca muito positiva.

Medidas necessárias para evitar aglomerações

De acordo com a Gestora Assistencial, Patrícia Mancini,

internas.

“apesar de tantas exposições, a Santa Casa teve um índice

Para reforçar o time, muita gente nova veio fazer parte
da engrenagem contra a pandemia.
“Nossos heróis receberam nosso carinho e apoio.
Tivemos que unir forças em nosso RH e iniciamos
um plano de contingência contratando mais de 100
novos colaboradores para trabalhar na linha de frente
no enfrentamento da Covid-19. Tivemos que adaptar
nossos atendimentos pela Psicologia Organizacional
e Serviço Social”, comenta a Gestora de Recursos
Humanos e Qualidade da Santa Casa, Andréia Rotta.

muito baixo de contaminação dos profissionais da saúde”.
“Conseguimos dar o devido suporte a cada um deles e
graças a Deus, em 2020, não tivemos nenhum óbito por
essa patologia”, comemora.
A esperança por dias melhores percorre a mente de
cada colaborador. “Esperamos sim por dias melhores,
todos imunizados, próximos uns dos outros, reunidos
para as retomadas das nossas atividades rotineiras,
nossos projetos e nossos sonhos. Retomaremos nossa
vida, podendo enxergar o outro sem máscaras e medo.
Podendo ofertar um abraço e um acalento. Sairemos dessa
pandemia ainda mais fortes e unidos”, declara Patrícia.

Resiliência para vencer
Da UTI, um depoimento marcante:
“Vejo diariamente colegas com mais rugas que tinham antes, sem tanto brilho nos olhos, exaustos
mesmo ao chegarem para o plantão. Não há resiliência que explique esse empenho. Apenas o senso
de dever. O amor à profissão explica o carinho que temos ao tentar explicar aos pacientes as terapias
invasivas que teremos que usar, as conversas telefônicas com as famílias impossibilitadas de ver seus
entes queridos, a dedicação para estudar uma ainda nova doença mesmo depois do ponto de exaustão.
2020 nos parece um ano interminável.
2020 não acabou, se prolonga além do imaginável e aceitável. Ao passo que a população se sente incapaz
de se isolar, nós das UTIs sentimos todo o peso do mundo nos ombros. Porque não existe um tratamento
específico, não há vacinas suficientes em tempo hábil para todos e há preocupação com novas cepas
do coronavírus ceifando mais vidas. O ano que não terminou cobra um pedágio muito alto. Precisamos
atravessar esse pântano e a luz que tem nos guiado é o inescapável senso de dever. Resiliência pode
estar na moda, mas intensivistas ‘raiz’ são antiquados, o dever sempre nos chamou. Seguimos!”
(Dra. Ellen Andressa Sotti Barbosa - Coordenadora Médica da UTI Adulto da Santa Casa de Maringá).
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Pedrina Souza

Pacientes agradecem bom
atendimento da Santa Casa
Inúmeros são os testemunhos de pacientes que foram atendidos
pela Santa Casa e, hoje, curados, contam publicamente como
foram suas experiências no atendimento hospitalar.
Um relato que se tornou público em abril de 2020, foi o da
professora aposentada Pedrina Souza. Aos 70 anos, Pedrina
venceu a Covid-19.
“Os profissionais da saúde da Santa Casa foram muito atenciosos
comigo. Os médicos, enfermeiros e as meninas da limpeza, todos
eles. O coronavírus é um vírus medonho. Quero agradecer, pelo
carinho, por tanto profissionalismo com que eu fui tratada”.

Juntos, vamos vencer!
23
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CENÁRIO DA
COVID-19
NO HOSPITAL
SANTA CASA
DE MARINGÁ

25 DE FEVEREIRO/2020
1º caso detectado no Brasil

11 DE MARÇO/2020
OMS declara estado de Pandemia

17 DE MARÇO/2020
1º caso detectado em Maringá

+ de

7.000

Atendimentos no PA – Pronto Atendimento

+ de

1.800

Internamentos
24

941 confirmados

LANCET – 15 DE JANEIRO/2021

Estudo retrospectivo – 250.000 admissões COVID-19
Período de fevereiro a agosto/2020

BRASIL

Norte

Nordeste

CentroOeste

Sudeste

Sul

Santa
Casa de
Maringá

Taxa de Mortalidade
Geral

38%

50%

48%

35%

34%

31%

15%

Taxa de Mortalidade
UTI

59%

79%

66%

51%

49%

53%

37%

Taxa de Mortalidade
em Ventilação
Mecânica

80%

-

-

-

-

-

56%

Nossos indicadores desde o início da pandemia mostram uma
taxa de letalidade, ou seja, do total de pacientes internados devido

+ de

200
Vidas salvas

a COVID 19, 15% foram a óbito contra 38% da média brasileira. E
ainda, dos pacientes que necessitaram de UTI, 37% tiveram um
desfecho desfavorável contra 59% da média nacional.
Comparando os números estatísticos do Brasil e os números da
nossa Instituição, podemos dizer que salvamos ao menos 220 vidas!
Dra. Laisa Raquel Tamezawa Martinez
Médica Infectologista
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SANTA CASA DE
MARINGÁ FAZ
PARCERIA COM
PEQUENO PRÍNCIPE
PARA USO DE ROBÔ
NA UTI NEONATAL
E PEDIÁTRICA
O maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil escolheu a
Santa Casa de Maringá para desenvolver projeto com o uso de robô de
telepresença que possibilita a troca de informações entre as equipes
médicas em tempo real no tratamento de casos complexos nas UTIs
Neonatal e Pediátrica.
A Santa Casa de Maringá possui 20 leitos nas UTIs Neonatal e Pediátrica
e é uma das maiores maternidades do Paraná.
No dia 16 de setembro de 2020, o Diretor Corporativo do Complexo
Pequeno Príncipe de Curitiba, Dr. José Álvaro da Silva Carneiro, participou
de uma reunião com a Direção e equipe médica e multidisciplinar da Santa
Casa, na sede do hospital, com a presença do prefeito de Maringá, Ulisses
Maia e do então secretário municipal de Saúde, Jair Biatto.
O projeto nasceu após a intermediação da Secretaria de Saúde de Maringá.
Também participaram da reunião os médicos intensivistas Dr. Leonardo
Cavadas (Gestor de Risco do Hospital Pequeno Príncipe) e Dra. Silmara
Possas (Gerente das UTIs com ênfase na Neo do Hospital Pequeno Príncipe).
A UTI Neonatal e Pediátrica da Santa Casa de Maringá é coordenada pela
Médica Dra. Maria Rita Roschel e pela Enfermeira Anara Aro.
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COMISSÃO INTRA
HOSPITALAR DE
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
E TECIDOS PARA
TRANSPLANTE
(CIHDOTT)

SANTA CASA
DE MARINGÁ

INDICADOR GERAL

Total Protocolos
Em 2020 tivemos um total de 40 Protocolos de Morte
encefálica em nossa instituição, com 22 pacientes com
doação e captação efetiva, 02 pacientes com doação, mas
sem captação efetiva, devido a achados no momento da
captação.
Pacientes com protocolo estatístico total de 11 sendo
destes:
•

02 com infecção não controlada na finalização do
protocolo com exames laboratorial e imagem alterados;

•

02 pacientes com diagnóstico de neoplasia;

•

04 pacientes com sorologia de dengue positiva;

•

02 pacientes com diagnóstico de meningite;

•

01 paciente em COVID-19 que evolui para AVC
(acidente vascular cerebral)
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Consentimento Familiar
As CIHDOTTs ( Comissão intra-hospitalar de doação de
órgãos e tecidos para transplantes) têm como uma das
metas a ser cumprida, conforme manual, a taxa de 65%
para doação nos caso de ME (Morte Encefálica), esse

INDICADOR

tivemos validação para doação com abordagem familiar.

Tempo de entrega do
corpo aos familiares

•

Analisado tal indicador na finalidade de identificar

cálculo é realizado sobre o número de protocolos que
Em 2020 tivemos 82,7% de aceite para doação

realmente o tempo de espera da família para a

Faixa Etária
Dos Pacientes com diagnóstico de morte encefálica,
pela faixa etária, tivemos:
•

Menor que 02 anos = 02

•

02 – 18 anos = 03

•

19 – 40 anos = 07

•

41 – 60 anos = 13

•

61 – 70 anos = 08

•

Maior 70 anos = 07

Sexo
•

Masculino = 20

•

Feminino = 20

Diagnóstico
•

AVC = 30

•

TCE (Traumatismo cranioencefálico) = 08

•

Meningite = 02

despedida final do seu ente querido, assim também
como respaldo da equipe na hora da abordagem para
melhoria do processo quando se pensa em tempo
de angústia que a família permanece até o final do
processo, e avaliarmos também qual o tempo médio
que se mantém o paciente cadáver em leito de UTI,
a fim de melhorar ocupação de leito, diária de UTI,
coberta na manutenção do potencial doador.
Identificamos que após realização da entrevista
com aceite para doação, onde consideramos o
tempo zero para início do tempo, identificado como
maior tempo 28:25h o tempo de permanência do
paciente até entrega do corpo, em paciente doador
de coração, 09:40h menor tempo para entrega do
corpo tempo aos familiares, nos demais varia entre
12:00h a 24:00h, com média de 17:30h.

INDICADOR

Órgãos captados
No ano de 2020 com os 22 pacientes que foram para
captação ajudamos:
•

10 pacientes na fila do transplante de fígado

•

42 pacientes na fila de transplante de rim

•

01 pacientes na fila de transplante de pâncreas

•

18 pacientes na fila de transplante de globo ocular,
somando com a doação de globo ocular pós Parada
Cardiorrespiratória total de 02 pacientes. Neste
ano devido a pandemia ficamos com abordagem
suspensa para tecidos de março a novembro.

•

04 paciente para troca valvar

•

01 paciente na fila de transplante de coração

Totalizando

76

órgãos ofertados
para transplante.
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INDICADOR

Entrevista familiar e tempo
para finalização do protocolo
Através de observação foi identificado que a maioria
das entrevistas eram realizadas com os familiares do
paciente no período noturno, pois era neste período
que os testes complementares eram realizados e foi
identificado que nesses horários havia um grande
número de recusa à doação de órgãos.

•

Melhorar o acolhimento às famílias de
pacientes jovens, por morte relacionada
a acidentes graves, para assim diminuir

Foi sugerido a mudança do agendamento das

a recusa como causa, desejo do corpo

entrevistas na manhã seguinte aos testes que

íntegro. Definido já como estratégia,

confirmam a morte encefálica do paciente, já com a

aumentar os momentos de acolhimento

família um pouco mais descansada.

da família, que em média são 3 para 4

Essa mudança se justificou pois nos últimos dois anos
o índice de consentimento ficou acima de 82%.
O impacto observado, foi no tempo de finalização
do protocolo que se estende e consequentemente
mantém o paciente por mais tempo no leito de UTI,
mas como o resultado temos um índice maior de
consentimento familiar à doação.
30

Metas para 2021:

momentos, realizando isso na metade
do protocolo. Assim que realizado o
primeiro teste clínico e apnéia.

Aumentar a meta
de consentimento
familiar, que este ano
foi de 82,7%, para 85%

EM 2020 DOM FREI
SEVERINO CLASEN
TOMOU POSSE COMO
ARCEBISPO DE MARINGÁ
2020 também foi ano de mudança no governo da Igreja
Católica em Maringá, a qual a Santa Casa está diretamente
ligada. Em 15 de agosto, Dom Frei Severino Clasen, ofm,
tomou posse como Arcebispo de Maringá.
A Santa Casa deseja um profícuo governo pastoral a Dom
Severino e agradece a Dom Anuar Battisti, agora Arcebispo
Emérito, por todo trabalho realizado em prol da Santa Casa.
Dom Severino, seja bem-vindo!

MÉDICO DA SANTA
CASA DE MARINGÁ
FEZ MISSÃO NO
BARCO-HOSPITAL
PAPA FRANCISCO
Em outubro de 2020, Dr. Denilson Daleffe,
chefe do serviço de trauma ortopédico do
Hospital Santa Casa de Maringá, foi para
a Amazônia, para uma semana de missão
no barco-hospital Papa Francisco.
A missão ocorreu no município de Curuá,
Pará. Entre os serviços prestados pelo
médico da Santa Casa de Maringá, estão
pequenas e médias cirurgias.
Parabéns ao Dr. Denilson e a todos os
missionários dispostos a fazer um Brasil
melhor, por meio de gestos concretos de
solidariedade e humanismo.
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LEI GERAL
DE PROTEÇÃO
DE DADOS
IMPLANTAÇÃO E APLICAÇÃO
DE NOVOS PROTOCOLOS
Entrou em vigor em agosto de 2020 a LGPD ou Lei Geral de Proteção
de Dados, que busca garantir às pessoas físicas, que utilizam
recursos de tecnológicos como smartphones, computadores, cartão
de crédito, bancos digitais dentre outros, a privacidade dos dados.
Para trabalhar com essa nova realidade a Santa Casa criou o comitê
LGPD. Dentre as ações previstas estão: mapeamento dos dados
em andamento com os supervisores/coordenadores, alteração e
confecção de termos de consentimentos específicos, adequações
de perfis de acesso, treinamentos, dentre outros.

Com colaboração de
Roseani Manetti Cedaro
Gerente de Tecnologia da Informação
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PROJETO DE
EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

ECONOMIA
DE ENERGIA:
1.500 PAINÉIS
FOTOVOLTAICOS
A Santa Casa de Maringá teve projeto aprovado
no edital do Programa de Eficiência Energética
da Copel e foi beneficiada com a instalação de
1.500 painéis fotovoltaicos e a substituição de
262 aparelhos de ar condicionado.
Com o objetivo de oferecer ainda mais conforto
aos pacientes e colaboradores, a diretoria
da Santa Casa de Maringá autorizou ainda a
compra de aparelhos de ar-condicionado com
a tecnologia inverter para todas as alas de
internação do Hospital. Locais que antes tinham
ventiladores agora têm mais conforto térmico.
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PROGRAMAS
DE GOVERNO
E EMENDAS
PARLAMENTARES
Nota Paraná
Programa para incentivar o consumidor a exigir o documento
fiscal no momento de uma compra e, assim, poder receber parte
do Imposto (ICMS) recolhido pelo estabelecimento ou reverter o
valor como doação para entidades filantrópicas cadastradas no
programa. A Santa Casa de Maringá é cadastrada desde 2016 e
os valores recebidos são usados para o custeio em áreas de apoio
e nas unidades assistenciais do hospital.

Programa Paraná Piá
O programa “Paraná Piá” entregou em outubro/2020 mais de 150
brinquedos aos pequenos pacientes de até 12 anos pelo Dia das
Crianças. A ação de arrecadação contou com parceria da Secretaria
de Estado da Saúde, Defesa Civil Estadual e Superintendência de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Emendas Parlamentares
No ano de 2020 a Santa Casa de Maringá foi contemplada com a
indicação de Emendas Individuais dos parlamentares: Senador
Álvaro Dias, Senador Oriovisto Guimarães, Senador Flávio Arns,
Deputado Federal Luis Nishimori, Deputado Federal Paulo Martins,
Deputado Federal Rubens Bueno, Deputado Federal Sargento
Fahur, Deputado Federal Diego Garcia, Deputado Estadual Homero
Marchese, Deputado Estadual Soldado Adriano José, Deputada
Estadual Maria Victória e Deputado Estadual Dr. Batista.
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PROJETOS COM A
INICIATIVA PRIVADA
O apoio da comunidade com a deflagração da pandemia
do novo coronavírus tem sido um fato marcante nessa
pandemia, e um forte movimento de solidariedade
se levantou em toda a sociedade. A partir do fatídico
março de 2020, a Santa Casa de Maringá recebeu
centenas de doações, das mais variadas formas, como
álcool em gel, álcool 70%, máscaras, aventais e outros
equipamentos de proteção individual, carne, além de
alimentos aos funcionários e médicos como pizzas, bolos
e até chocolates. Também foram registradas doações

Doação de Alimentos

em dinheiro feitas por pessoas físicas. A cada gesto, os

GTfoods, Tai Box, Mcdonalds, D’Marcos Pizzaria, Bob’s

colaboradores recebiam o afeto e o carinho da população.

Maringá, Café da Casa, Dutrigo, Giraffas (Catuaí), Nestlé

Certamente, um impulso a mais para animar as equipes

do Brasil, Yup Donuts, Faculdade Uningá, Popcorn

para enfrentar tamanho desgaste provocado pelo atual

Gourmet (Catuaí), Bolo da Madre, Grupo Escoteiro Novo

momento. A Santa Casa de Maringá agradece a todas as

Horizonte Maringá, King Pizza, Mix Saúde de Maringá,

pessoas físicas e empresas que fizeram e ainda estão

Super Mufatto (loja Cerro Azul) e Maringá Park.

fazendo doações. Em cada gesto, um sinal de esperança.

Rotary Club
Desde antes da pandemia realiza doações de acordo

Doação de Equipamento
de Proteção Individual e de
higienização

com a necessidade do hospital em especial ao serviço

Lado Avesso, Usina Santa Terezinha, Crivialli Brasil,

de hemodiálise e pediatria.

Grupo Greco e Guerreiro, Safras Armazéns Gerais, MM
Química Ltda, Inforplast, Spraytec, Infra Afiliados, Apsen
Farmacêutica, Ambev/Virginia Distribuidora de Bebidas,

Droga Raia / Drogasil #TodoCuidadoConta
A Santa Casa de Maringá foi selecionada e recebeu EPI’s
e monitores multiparamétricos pelo programa “Todo
Cuidado Conta”.

KS Jeans, Leke Meias, Morena Rosa, Cocamar, Ciacollor,
Supermercado Nacional, Universidade Federal do Paraná,
Unimed Maringá, Solabia Biotecnológica, Cremer, Apolo
Embalagens, Romagnole, Femipa, Convatec, Air Fresh,
Guilherme e Carolina Afonseca, Dr. Marcelo Zini.
Nosso muito obrigado a todos vocês!
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CORPO CLÍNICO
FORTE, QUALIFICADO
E HUMANIZADO
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A Santa Casa de Maringá se orgulha de ter um Corpo Clínico
qualificado e sempre disposto a buscar melhorias em cada área de
atuação. Aproximadamente 400 médicos entre efetivos, eventuais,
temporários e residentes fazem parte dessa família. Oferecer
atendimento em todas as especialidades, mostra a preocupação do
Hospital em atender a população com excelência e forte humanismo.

400

APROXIMADAMENTE

MÉDICOS
FAZEM PARTE
DESSA FAMÍLIA

Especialidades Médicas Atendidas:
Alergia/Imunologia

Intensivista

Anestesiologia

Mastologia

Angiologia/Cirurgia Vascular

Nefrologia

Cardiologia

Nefrologia Pediátrica

Cardiologia Intervencionista

Neurocirurgia

Cardiologia Pediátrica

Neuropediatria

Cirurgia Buco Maxilo Facial

Neurologia

Cirurgia Cardíaca

Oftalmologia

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Oncologia Clínica

Cirurgia Geral

Oncologia Pediátrica

Cirurgia Pediátrica

Ortopedia Traumatológica

Cirurgia Plástica

Ortopedia Pediátrica

Cirurgia Torácica

Otorrinolaringologia

Clínica Geral

Pediatria

Clínica Médica

Pneumologia

Dermatologia

Pneumologia Pediátrica

Endocrinologia

Psiquiatria

Gastroenterologia

Radiologia

Geriatria

Reumatologia

Ginecologia/Obstetrícia

Terapia Intensiva

Hematologia

Terapia Intensiva Neonatal

Hematologia Pediátrica

Urologia

Infectologia
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RESIDÊNCIA
MÉDICA
Como é bom ver a Santa Casa sendo um Hospital que
é desejado por médicos de várias partes do Brasil
que buscam especialização. Queremos sempre ser
um local que oferece as melhores condições para

Total de

Distribuídos nas

a capacitação dos nossos profissionais da saúde.

residentes

seguintes especialidades:

Temos o orgulho de apresentar o seguinte quadro

em 2020

de alunos na residência médica em 2020/2021:

8

médicos
formados
em 2020:

3

EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

4

EM CLÍNICA MÉDICA

1

EM NEFROLOGIA
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16

Clínica Médica
Ginecologia e obstetrícia
Pediatria
Ortopedia
Nefrologia

Total de
residentes com
ingresso em 2021

15

Total de residentes
em 2021
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ESTÁGIOS E INTERNATO
No total foram recebidas 22 turmas de estagiários/internato, contabilizando 360 alunos durante o período de fevereiro
a novembro de 2020. Para viabilizar o treinamento e orientações aos alunos e aos professores que acompanham
os estágios, foram organizadas seis integrações, contando com profissionais do DEP (Departamento de Ensino e
Pesquisa) e RH (Recursos Humanos), Sistemas, Gerenciamento de Riscos, Gerenciamento de Resíduos e Enfermagem.
Segue a tabela comparativa de turmas e alunos por mês:

Instituição
UniCesumar

Instituição
Hospital Santa Casa de Campo Mourão

Local: Laboratório – Biomedicina – Graduação.
Turmas recebidas: 2
Alunos recebidos: 10

Área: Medicina – estágio optativo de residência médica.
Alunos recebidos: 1 aluna – UTI Adulto.

Internato UniCesumar
A Santa Casa de Maringá recebe para estágio
alunos do 5º e 6º ano da graduação em Medicina da
Unicesumar.
5º ano: 143 alunos, subdivididos em 7 grupos.
6º ano: 155 alunos divididos em 7 grupos.

Instituição
UNIFAMMA
Área: Fisioterapia – Graduação.
Turmas recebidas: 3 | Alunos recebidos: 15

Instituição
UEM
Área: Residência Multiprofissional em Enfermagem.
Turmas recebidas: 1 | Alunos recebidos: 7
Área: Residência Multiprofissional em Farmácia.
Turmas recebidas: 1 | Alunos recebidos: 2
Área: Residência Multiprofissional
em Bucomaxilofacial.
Turmas Recebidas: 1 | Alunos Recebidos: 7

Instituição
Hospital Universitário Regional de Maringá (UEM)
Área: Medicina – estágio optativo de residência
médica.
Alunos recebidos: 8 nas áreas de cardiologia,
nefrologia, pediatria e oncologia.

Instituição
Hospital Metropolitano
Área: Medicina – estágio optativo de residência médica.
Alunos recebidos: 7 nas áreas de UTI Pediátrica,
nefrologia, UTI Adulto, berçário.

Instituição
Hospital Santa Rita
Área: Medicina – estágio optativo de residência médica.
Alunos recebidos: 3 nas áreas de UTI Pediátrica e
berçário.

Instituição
Unicesumar/Hosp. Municipal
Área: Medicina – estágio optativo de residência médica.
Alunos recebidos: 2 nas áreas de Enf. Pediátrica e
berçário.

Instituição
Secretaria de Saúde de Maringá
Local: Unidades Básicas de Saúde Tuiutí e Zona 07.
Residentes enviados: 3

Instituição
São Rafael – Sistema de apoio à saúde
Local: São Rafael – Sistema de apoio à saúde.
Residentes enviados: 2
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EM NÚMEROS
16 mil

+ de

internações

Indicadores

2018

2019

266

266

290

16.970

17.940

16.260

Taxa de Ocupação (%)

65,2

65,7

61,2

Média de Permanência (dias)

3,99

3,83

4,1

Leitos (nº)
Internações

Categoria das Internações

2020

2018

2019

2020

Sistema Único de Saúde (nº)

7.591

8.262

8.312

Convênios (nº)

9.097

9.489

7.742

Particular (nº)
Total (nº)

Paciente dia por categoria

282

189

206

16.970

17.940

16.260

2018

2019

2020

Sistema Único de Saúde (nº)

40.536 (56%)

40.092 (55%)

39.582 (56%)

Convênios (nº)

30.894 (43%)

32.446 (44%)

30.362 (43%)

Particular (nº)

809 (1%)

653 (1%)

651 (1%)

72.239 (100%)

73.191 (100%)

70.595 (100%)

Total (nº)

De acordo com a legislação todo hospital filantrópico tem de ofertar a
prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta
por cento), a comprovação para manutenção do CEBAS está relacionada
aos atendimentos medidos por pacientes dia, acrescido do percentual
de atendimento ambulatorial limitados a 10%, e ainda, dos programas e

+ de

estratégias também limitados a 10%, art. 20 e 21, do decreto 8242.

Atendimentos SUS Santa Casa

2018

60%
atendimentos SUS

2019

2020

Atendimentos/Procedimentos Ambulatoriais

10%

10%

10%

Atenção obstétrica neonatal

1,5%

1,5%

1,5%

Atenção às urgências e emergências

1,5%

1,5%

1,5%

Total

69%

68%

69%

Legislação aplicável
Lei 12101, de 27 novembro de 2009
Lei 12868, de 15 outubro de 2013
Decreto 8242, de 23 de maio de 2014

130 mil

+ de

atendimentos ambulatoriais

Indicadores

2018

2019

2020

Pronto Atendimento Adulto (nº)

61.465

51.368

44.897

Pronto Atendimento Infantil (nº)

29.688

27.505

11.476

Pronto Atendimento Maternidade (nº)

22.253

19.551

12.331

Centro de Especialidades Médicas APS (nº)
Total Geral
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153.706

30.569

39.939

178.070

139.032

+ de

12 mil
procedimentos cirúrgicos

Cirurgias
Particular e Convênios
Sistema Único de Saúde
Total (nº)

2018

2019

2020

8.612

9.164

7.259

5.318

5.776

5.263

13.930

14.940

12.522

+ de

3 mil

procedimentos obstétricos

Obstetrícia

Segmento

Partos Normais (nº)

Particular e

Partos Cesáreos (nº)

Convênios

Outros Procedimentos

2018

2019

2020

85 (9,9%)

149 (17%)

120 (15%)

810 (90,1%)

725 (83%)

688 (85%)

4

16

19

899

890

827

941 (31,7%)

1.028 (31,4%)

762 (24,8%)

2.031 (68,3%)

2.244 (68,6%)

2.323 (75,2%)

68

87

65

Total (nº)

3.040

3.359

3.150

Total Geral

3.939

4.249

3.977

Total (nº)
Partos Normais (nº)
Partos Cesáreos (nº)

Sistema Único de

Outros Procedimentos

Saúde

+ de

900 mil

exames e procedimentos de diagnóstico e tratamento

Total de Exames e Procedimentos

2018

2019

2020

Laboratórios de Análises Clínicas (nº)

560.305

634.717

619.448

Diálise (sessões)

33.536

33.872

33.350

Plasmaferese

547

523

744

Hemoterapia - Transfusões

856

799

515

Quimioterapia (nº)

2.443

2.402

2.992

120.793

128.824

107.765

• RX

54.453

55.229

40.196

• Ultrassonografia

35.670

39.038

33.496

• Tomografia

18.590

21.928

25.340

• Ressonância Magnética

7.016

6.958

4.509

Fisioterapia (sessões)

161.046

151.808

142.745

Transfusões (sessões)

1.557

1.222

637

Psicologia

2.323

4.208

3.674

Serviço Social

2.560

2.640

2.614

Radiologia

Fonoaudiologia

3.731

4.082

3.854

Nutrição

12.985

12.184

10.975

898.836

973.557

925.062

Total Geral
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RESPONSABILIDADE

SOCIOAMBIENTAL

GESTÃO
SUSTENTÁVEL
NA LAVANDERIA
Desde o início da pandemia, a Lavanderia da Santa Casa de Maringá
continuou trabalhando para garantir a desinfecção de uniformes e
enxovais.
No ano de 2020 a Lavanderia consumiu 5,5 milhões de litros de água.
Para ajudar a instituição em sua gestão de insumos, economizar água e
energia, foi retirado o quadro de colaboradores noturno transferindo-os
para o diurno, com redução no horário de funcionamento da lavanderia
de 24h para 14h/dia.
Também optou-se por limpeza química, composta por detergente
biodegradável antibactericida, que além de eliminar as bactérias e
germes, ainda é a forma mais consciente desse recurso, pois dispensa
o uso de água.
Com a substituição de roupas e enxovais por
determinados produtos descartáveis, a
produção sofreu uma pequena queda
de 2.500kg/dia, para a lavagem de
2.300kg/dia.
Em todo o Hospital, o consumo de
água caiu de 78 milhões de litros de
água em 2019 para 75 milhões de litros
em 2020.
Com a pandemia, a Santa Casa passou
a utilizar pano de limpeza biodegradável
descartável, utilizando-o durante um
determinado período e jogando-o fora. “Esse
fluxo nos permitiu uma redução no envio de
materiais para a lavanderia gerando economia
de água, energia e detergente e colocando o nosso
hospital na era do consumo consciente e sustentável”,
diz a supervisora de Nutrição e Hotelaria, Priscila Miquelissa.
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GESTÃO AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
DE SERVIÇOS (PGRSS)
O Gerenciamento de Resíduos nos Serviços de Saúde é,

delas é a reciclagem dos impressos com conteúdo

hoje, uma ação essencial e obrigatória em todo o país e

sigiloso, que antes eram incinerados. Com a aquisição

tem como fundamento a descrição de toda sistemática

da máquina fragmentadora, o material é fragmentado

envolvida nesse gerenciamento, desde a geração até

e coletado por uma empresa terceirizada. O descarte

a disposição final dos RSS (resíduos dos serviços de

retorna à indústria produtora de papel tissue (papel de

saúde). Tem como objetivo prevenir e controlar riscos

baixa gramatura, ex: lenço de papel, papel higiênico e

ocupacionais dentro dos estabelecimentos de saúde,

outros). O produto é usado na produção de papel higiênico,

preservar a saúde pública, proteger os recursos naturais

fraldas, toalhas de cozinha, lenços de papel, papel facial,

e o meio ambiente.

guardanapos, toalhas, etc.

Pensando ecologicamente, o setor de controle ambiental

No ano de 2020, foram recicladas 53 toneladas de papel,

da Santa Casa iniciou novas ações sustentáveis. Uma

plásticos e papelão.

Produção dos demais resíduos
na Santa Casa de Maringá em 2020:

+ de

510 t

de resíduos gerados e gerenciados em 2020

Gestão Ambiental
Infectante

2018

2019

2020

174

173

188

Resíduos Biológicos

4

3

4

Químico

17

20

17

Orgânico

62

70

50

Comum - rejeito

182

180

166

Resíduos de diálise

26

26

26

Perfurocortante

6

6

7

Recicláveis

56

60

53

Total

527

538

511
un.: toneladas
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PESQUISA
DE SATISFAÇÃO
A Santa Casa de Maringá possui Ouvidoria,
um canal direto com os pacientes/clientes,
com o objetivo de aprimorar o atendimento
em todos os setores do Hospital.
Em 2020, os indicadores apontaram que
95,75% dos pacientes atendidos avaliaram
como ótimo ou bom o tratamento geral
recebido pela equipe Santa Casa.

44

95,75%
avaliaram como
ótimo ou bom o
tratamento geral
recebido pela
equipe Santa Casa.
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RECONHECIMENTO
CONQUISTADO E
COMISSÕES

46

ACREDITAÇÃO ONA
SANTA CASA DE MARINGÁ

A Santa Casa de Maringá possui o Certificado
de Acreditada ONA 1, pelo IQG – Instituto

CERTIFICADO nº 0770/007/0774
VALIDADE: 03/06/2021

Qualisa de Gestão Ltda, desde fevereiro de
2015, sendo o primeiro hospital de Maringá e
região a conquistar essa Certificação.
A Acreditação é um método de avaliação e
certificação que busca, por meio de padrões
e requisitos previamente definidos, promover
a qualidade e segurança da assistência no
setor de saúde. (Manual ONA 2018-2022).

1º HOSPITAL DE ALTA
COMPLEXIDADE
ACREDITADO EM MARINGÁ
Nossa meta para 2021 é ONA 2.

COMISSÕES
1. Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar – CCIH
2. Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA
3. Comissão de Análise e Revisão de
Prontuários
4. Comissão de Revisão de Óbitos (Infantil/
Materno/Adulto)
5. Comissão de Ética Médica
6. Comissão de Farmácia e Terapêutica
7. Comissão de Gerenciamento de
Equipamentos/ Câmara Técnica
8. Comissão de Gerenciamento de
Resíduos

9. Comissão de Humanização/Grupo de
Trabalho de Humanização – GTH
10. Comissão Intra Hospitalar de Doação
de Órgãos e Tecidos para Transplante –
CIHDOTT
11. Comitê Transfusional;
12. Comitê de Aleitamento Materno
13. Comitê de Processamento de Produtos
para Saúde
14. Equipe Multidisciplinar de Terapia
Antineoplásica – EMTA
15. Equipe Multidisciplinar de Terapia
Nutricional – EMTN
16. Núcleo de Segurança do Paciente – NSP
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RECURSOS
HUMANOS
As estatísticas comprovam nosso compromisso com
o bem estar e qualidade de vida dos mais de 1.500
colaboradores. Investimento em desenvolvimento
humano tem sido uma das nossas grandes metas.

CUIDAR DOS
NOSSOS
COLABORADORES
TAMBÉM É
HUMANIZAÇÃO!

+ de

20

colaboradores formados no EJA Ensino de Jovens e Adultos

Áreas

48

Quantidade

Serviço de Higienização e Limpeza

9

Serviço de Nutrição e Dietética

4

Equipe Assistencial

2

Lavanderia

4

Copa

1

Tesouraria

1

Total

21

+ de

5.000

+ de

treinamentos

7.000

horas/aula

Treinamentos/Participações

Horas

5.974 Participantes/Treinamentos

+ de

7.473 horas/aula

2.000
atendimentos

Categoria de atendimento

Quantidade

Serviço Social - SESMT

426

Fisioterapia ocupacional

237

Medicina do trabalho

1.591

Total

2.254

+ de

10

benefícios para nossos
colaboradores

Benefícios aos Colaboradores
Plano de Saúde - Santa Casa Saúde

Plano odontológico - Uniodonto

Restaurante no local (refeições subsidiadas)

Cesta de Alimentos

Prêmio Assiduidade

Centro de Educação Infantil (creche)

Bem Estar Psicológico

Uniforme

AFUSCAMM (Associação dos Funcionários)

Clube de Vantagens (parcerias com descontos)

Fisioterapeura Ocupacional

Assistência em Serviço Social

Total

12
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32 = 2,34%

1.589

29 = 2,10%

1.500

Acidente de trabalho x
número de funcionários

1.517
19 = 1,25%

17 = 1,13%
14 = 0,87%
1.363

Funcionários ativos
Número acidentes

2016

1.380

2017

2018
2016

2019

2020

1.589
1.554
1.524

2018

+ de

2019

Grau de Instrução

Colaboradores

1.500

colaboradores

Gestões

Colaboradores

4ª série incompleta

2

Gestão Assistencial

737

4ª série completa

10

Gestão de Apoio e Logística

559

5ª a 8ª série incompleta

35

Gestão Administrativo Financeiro

194

1º grau completo

50

Gestão de RH e Qualidade

49

2º grau incompleto

57

Gestão Institucional

39

2º grau completo

587

Gestão Médica

11

Superior incompleto

46

Total

Superior completo

326

Pós-graduação

80

Sexo

Mestrado

4

Feminino

392

Masculino

Técnico
Total

50

2020

1.589

Total

1.589

Colaboradores
1.244
345
1.589
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