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Provedor
Ariovaldo Feliciano

Palavra do Provedor 

Estou chegando ao fim deste mandato com o sentimento de 

dever cumprido. Quando assumi esta instituição, prometi em 

meu discurso de posse que entregaria um hospital moderno e, 

junto com a mesa administrativa e os quase 4 mil colaboradores, 

empenhamos grandes esforços para tanto. Avançamos 20 anos em 

dois, investindo em gestão administrativa e financeira, revendo 

protocolos, processos e valorizando nossos funcionários. Agradeço 

ao corpo clínico que compreendeu as mudanças necessárias para 

o hospital crescer sempre através de passos firmes. Me orgulho 

das parcerias que conquistamos: dois novos tomógrafos e uma 

ressonância magnética (a primeira na história desta instituição) 

que trouxeram qualidade e retaguarda aos pacientes. Neste 

informativo registramos parte do trabalho realizado, com o objetivo 

de demostrar a sociedade que é possível a Santa Casa ter uma 

gestão eficiente. Agradeço meus familiares que entenderam minha 

dedicação nestes dois anos em prol da irmandade e estendo meus 

agradecimentos a todos que contribuíram para o crescimento e à 

estabilidade da instituição.

Ariovaldo Feliciano

Mesa Administrativa Diretoria Clinica e Diretoria Técnica 
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Reencontrei o Dr. Ariovaldo Felicia-
no, há pouco mais de dois anos e dentre 
outras coisas que me disse, foi que seria 
candidato ao cargo de Provedor da Santa 
Casa. Como sou irmão e era integrante do 
Conselho Geral da Irmandade há mais de 
trinta anos, conhecia as dificuldades fi-
nanceiras do hospital, o déficit mensal de 
mais de cinco milhões e o risco de fechar 
as portas. Não acreditei, ainda porque, 
tive conhecimento que algumas pessoas 
da nossa sociedade foram convidadas a 
disputar a eleição, influenciadas por po-
líticos que lhes dariam total apoio e não 
aceitaram, pois sabiam das dificuldades 
que a Irmandade se enfrentava. Apesar 
de saber de sua competência profissional 
como advogado e economista, tive dúvidas 
se, uma vez eleito, pudesse superar certos 

obstáculos quase que intranspo-
níveis. Honrou-me com a mi-
nha nomeação para o cargo 
de Procurador geral e, assim, 
posso dar testemunho de um 
trabalho que nenhum outro 
Provedor pôde fazer em tão 
pouco tempo, isto se levar-
mos em consideração o cur-
to espaço de tempo e a situação 
econômica da Irmandade. Em suma, as 
finanças foram saneadas e o hospital está 
sendo modernizado e funcionando a todo 
vapor. Na verdade, não só um competen-
te advogado e economista poderia desin-
cumbir-se de tal façanha, mas, além disso, 
um Super homem.

Luiz Simões Polaco Filho (Procurador Geral)

Em fevereiro de 2016, quando a atual 
administração da Santa Casa de Santos 
assumiu, presidida pelo Provedor Arioval-
do Feliciano, encontrou um Hospital com 
vários equipamentos sucateados, com sua 
estrutura física desatualizada, com uma dí-
vida de mais de 400 milhões de reais entre 
honorários médicos e fornecedores, com 
mais de 700 mil reais por liquidar de sa-
lários atrasados e quase a ponto de fechar 
suas portas. 

Desde então, a administração tem pau-
tado suas ações em modernizar o Hospital, 
diminuir custos e aumentar as receitas. 

Com esta fórmula administrativa sim-
ples e eficiente, as finanças do hospital 
passaram, de déficit a superávit, com os 

salários dos funcionários pagos 
honrosamente em dia e a mo-
dernização do Hospital pas-
sou a se concretizar. 

Muito foi feito nesses 22 
meses de administração, 
com o equacionamento, em 
breve, das dívidas, com a mo-
dernização e atualização do 
Hospital. Com a recondução do 
Provedor em fevereiro de 2018, para 
mais um mandato, temos certeza que a 
Santa Casa de Santos, que hoje é o maior 
Hospital da Região tornar-se-a um dos 
maiores do País.

João Domingos Neto – 1º Tesoureiro

Podemos afirmar sem erro que a Irman-
dade da Santa Casa da Misericórdia de San-
tos vive, nos dias atuais, seu melhor mo-
mento sob a administração comandada 
pelo atual provedor, Ariovaldo Feliciano, 
por meio da implantação de procedimen-
tos mais modernos, que propiciaram uma 
pequena revolução em termos de agilidade 
e eficiência, além do reconhecimento dos 
trabalhadores da saúde, desde os mais sim-
ples aos mais graduados. 

Destaca-se ainda a transparência e a bus-
ca da otimização de recursos para o bom de-

senvolvimento da Irmandade. 
Desafios foram superados e 

avanços alcançados. O resul-
tado é evidente, trazendo a 
necessidade de fazer com 
que esse trabalho não pare 
por aqui, mas que prossiga 
com o mesmo sucesso, afinal 
a cidade de Santos e a região 
metropolitana merece o bom 
atendimento. Avante!

Carlos Teixeira Filho – 1º Secretário

Depoimentos 

O Super Homem

Santa Casa de Santos - Administração 2016/2018

Superando desafios

Expediente 
CONSELHO GERAL

Presidente 
José Maria Pires Valdívia
Vice-Presidente 
Eraldo Aurélio R. Franzese
1° Secretário 
Fúlvio Casal
2º Secretário 
José Fernando Branco de Oliva
   
   
CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente 
Elias Antônio Jacob
Vice-Presidente 
Francisco Prado de Oliveira Ribeiro
1° Secretário 
Marco Antônio Negrão Martorelli
2° Secretário 
José Alberto Clemente Júnior
   
   
MESA ADMINISTRATIVA

Provedor 
Ariovaldo Feliciano
Vice-Provedor 
Helder Cyrillo Guimarães da Silva
1° Tesoureiro 
João Domingos Neto
2° Tesoureiro 
Carlos Alves Queiroz
1° Secretário 
Carlos Teixeira Filho
2° Secretário 
João Galluzzi Baltazar
Mordomo Geral 
Estácio de Azevedo Marques
Procurador Geral 
Luiz Simões Polaco Filho

DIRETORIA

Diretor Administrativo e 
Financeiro 
Augusto Capodicasa
Diretor Técnico 
José Luiz Camargo Barbosa
Diretor Clínico 
Alex Gonçalves Macedo
Gerente Jurídico 
Aldo dos Santos Pinto
Gerente Administrativo 
Octavio Tavolari

Este informativo foi impresso 
gratuitamente pela Gráfica Print Mais.
Idealizado por Outside Filmes 
Diagramação e Projeto gráfico: 
CassioBueno

Seg a Seg: 24 horas Rua Doutor Cláudio Luís da Costa, 50 - Jabaquara
CEP: 11075-900, Santos - SP - Brasil
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Reforma da Farmácia
Após um grande processo de reformulação e automatização com 
tecnologia de ponta, o serviço de Farmácia foi reinaugurado no dia 
12 de dezembro.
Diariamente o serviço recebe, aproximadamente, 800 prescrições 
médicas e dispensa em torno de 11 mil itens. O sistema implantado 
garante a prática segura e auxilia na precisão e legibilidade dos 
processos, além de agilizar o trabalho das equipes de saúde.

Troca de Tubulação 
da Nefrologia
Troca da tubulação que alimenta as 
máquinas de hemodiálise, onde são 
realizadas, aproximadamente, 4000 
sessões mensais.
A nova tubulação em polietileno, 
possui maior durabilidade e melhor 
qualidade em relação ao material 
que foi substituído, que era em PVC.

Reforma do Refeitório 
dos Funcionários

Para maior comodidade e bem-estar aos nossos funcionários, o 
refeitório passou por ampla reestruturação física, recebendo novos 
azulejos, cortinas, climatização e área de conforto. Instalamos 
mais um balcão térmico e o cardápio ganhou novos sabores. 
Atualmente, servimos 8.000 refeições por mês.

Reforma do 
Refeitório dos 
Médicos
O espaço foi ampliado, recebeu 
ar-condicionado central e balcão 
térmico, além da aquisição de 
novas mesas e cadeiras. Neste local 
são servidas em média de 3.018 
refeições por mês.

Retrofit de 
lâmpadas de led
Substituímos 9076 lâmpadas 
fluorescentes, por lâmpadas de LED.
Esta medida resultou em 
60% de economia no consumo de 
energia elétrica do hospital.

Reforma da Central 
de diagnósticos
Centro de Diagnóstico por 
Imagem com: 4 salas de exames 
de ecocardiograma, 3 salas de 
ultrassonografia, e uma sala para 
realização de mamografia.

Ressonância 
Magnética

Inauguramos o serviço de 
Ressonância Magnética, reduzindo 

custos com ambulâncias para 
remoção de paciente para clínicas 

particulares, além evitar o 
desconforto peculiar da remoção. 

Realizamos  6.447 exames 
até o momento.

Antes Hoje

Tomografia
A instalação de dois equipamentos 
modernos e adequação da 
estrutura física do Serviço de 
Tomografia, possibilitou a 
ampliação do atendimento para 2 
salas de exames.

Readequação Física 

• Sala de Entrega de resultados de exames

• Reforma da Sala de Infusão Terapêutica

• Reforma da sala de Hormonioterapia
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Sistema de 
Classificação 
de risco
Visando minimizar os riscos 
dos pacientes em tempo hábil, 
implantamos o Sistema de 
Classificação de Risco, preconizado 
pelo protocolo de Manchester. 
Neste sistema, a prioridade clínica 
do paciente é definida no momento 
de sua chegada ao Pronto Socorro.

Rastreabilidade 
Datamatrix
Identificação dos produtos por 
meio do código datamatrix, 
alinha os processos institucionais 
aos padrões internacionais. 
Diferente do código de barras 
convencional, permite rastrear os 
produtos em todas as etapas que 
percorre.

Implantação do 
Sistema Bionexo 
Nenhuma compra de material ou 
medicamento é feita sem passar 
pelo sistema Bionexo, oferecendo 
assim, participação igualitária 
para todos os fornecedores do 
Brasil.

Gestão de Compras
Após conquistar a confiança dos fornecedores, através do
pagamento em dia, os prazos dos principais fornecedores
de medicamentos e materiais médicos e OPME, foram
renegociados e estendidos da forma à vista ou antecipado
para em média 60 e 90 dias. Com estas ações, foi possível
estabelecer melhor fluxo de caixa, datas de pagamentos
balanceadas com a receita, redução dos custos operacionais
e de compras, além da melhoria no gerenciamento dos fluxos 
dos processos para pagamento.

Evolução de estoque e compras
Com a nova gestão do Departamento de Compras foi possível a redução 

de 36% na Cobertura dos Estoques e economia nos valores de compras de 
materiais e medicamentos.

Negociações Pré Cirurgicas OPME’s 
Conseguimos redução de 20% nos custos das cirurgias com OPME. 

Glosas
Implantamos protocolo para 

glosas de contas hospitalares, 
melhorando o faturamento do 

hospital.

Desospitalização de Pacientes
com Osteomielite- SUS
A Farmácia Clínica iniciou acompanhamento dos pacientes 
acometidos por Osteomielite, gerando com isso, grandes 
impactos sob o ponto de vista econômico e da ocupação dos 
leitos em hospitais, além de inegáveis benefícios para a qualidade 
de vida dos pacientes e seus familiares. Trazendo em 2017, uma 
economia de mais de 200 mil reais.

Isenção de ICMS 
Consguimos a isenção de ICMS 

para a Santa Casa de Santos, 
resultando em uma 

economia 
de mais de 

1 milhão de reais 
em apenas 7 meses. 

Evolução Valores de Compra
Material medico e medicamentos

Abril e maio 2017
Economia acumulado 1,89%

SETEMBRO e outubro
Economia acumulado 3,17%

R$ 967.920,05

Cobertura dos estoque 
Medicamentos e Material Médico

Redução 36% equivalente 
a 22 dias de estoque

Cirurgia com opme - redução custo de 20% - Economia real R$ 1.720.852,02

Abril a Novembro de 2017ECONOMIA SUS:  R$ 170.058,16
ECONOMIA convênio scs: r$ 1.289.087,64
ECONOMIA convênio diversos: R$ 261.706,22

valor acumulado 
negOciado: 
R$ 7.365.617,67

Jan/2017
58,67 %

Out/2017
37,49 %

Educação 
Continuada 
O Núcleo de Ensino e Pesquisa 
em conjunto com a Diretoria 
Técnica, desenvolveram atividades 
de educação continuada 
multiprofissional, visando a 
melhoria da assistência aos 
pacientes e o desenvolvimento dos 
colaboradores.

Total de profissionais 
capacitados:

3.891

Abril a Novembro de 2017
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Grupo de Cuidados Paleativos do Paciente
Incremento significativo no grupo que é constituído por assistentes sociais,
enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, médicos, nutricionistas,
psicólogos, terapeutas ocupacionais e, desde outubro de 2016, passou a
contar também com um coordenador de atendimento religioso ecumênico,
ampliando a assistência espiritual para as diversas crenças e religiões.

Visita da Delegação Americana
Recebemos a visita da delegação do consulado 
americano que ficou admirada com a Santa Casa.  
Monique Schmidt, revelou ter ficado “muito 
impressionada” com o trabalho de gestão promovido 
pela atual provedoria. “É uma boa ideia adotar esses 
mesmos princípios nos hospitais dos Estados Unidos, 
porque essas medidas de  economia ajudam muito a 
gerenciar melhor um hospital” 

Implantação de 
bombas infusoras 
Recebemos a visita do gerente 
global de qualidade da Nestlé, 
que veio direto da Suíça, 
para celebrar o 1° Hospital 
Brasileiro a implementar nova 
padronização com as bombas 
infusoras de nutrição enteral e  
 adotar o sistema inovador 
exclusivo da Nestlé.

Serviço de limpeza hospitalar
O Serviço de Limpeza Hospitalar era terceirizado há cerca de 50 anos, com elevados dispêndios 
e crescentes encargos subsidiados pela Irmandade. Com a administração direta, obtivemos 
economia de quase 10 milhões de reais em 20 meses, com 20% a mais de equipe.  Veja abaixo:

Prestador de Serviço Número de 
funcionários

Periodo de 
01/05/2016 à 
30/12/2016

Periodo de 
01/01/2017 à 
30/12/2017

Total

Serviço de Limpeza Santa Casa 245 R$ 4.246.271,90 R$  7.986.589,45 R$ 12.232.861,35

Terceirizada (Centro Serviços) 196 R$ 8.163.751,68 R$ 13.592.643,48 R$ 21.756.395,16

Economia R$  3.917.479,78 R$ 5.606.054,03 R$ 9.523.533,81

Hotelaria hospitalar
Renegociamos o contrato com a 

empresa fornecedora dos 
enxovais e

criamos o Serviço de 
Rouparia Central, 

promovendo uma 
gestão de eficácia 
e economia para 
a Instituição  
de mais de  

6 milhões 
em 24 meses.

Implantação de 
lousas digitais
Nos postos de enfermagem, 
começaram a ser instaladas 
lousas digitais, garantindo a 
legibilidade e atualização da 
informação, em tempo real, sobre 
cada paciente internado.  Neste 
novo cenário, as prescrições são 
realizadas diretamente no sistema, 
contribuindo para a assistência de 
qualidade.

Diminuição da 
taxa de infecção 
hospitalar
A Santa Casa de Santos, junto 
ao SCIH (Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar), 
desenvolveram um trabalho 
orientação e conscientização dos 
profissionais, sobre a importância 
da realização adequada da técnica 
de higienização das mãos para a 
prevenção de infecção hospitalar, 
além de outras medidas eficazes, 
como a troca dos dispensers. 

Janeiro/2017  -6,92%
Novembro /2017 -4,46 %

Troca dos dispensers
Instalação de 3.500 dispensers, 
proporcionado redução de 
desperdício de até 70%, com a grande 
adesão dos colaboradores. Esta 
medida contribuiu para a redução da 
taxa global de infecção hospitalar.

Antes

Hoje

Ofício enviado ao Hospital Santa Casa de Santos 
pelo Consulado americano, parabenizando a 
gestão administrativa da Santa Casa
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Pronto 
Socorro 
Central

A Prefeitura de Santos 
cedeu o primeiro piso 
do prédio do antigo PS 

Central, para que a Santa 
Casa de Santos adeque 

seu Pronto Socorro.

Faturamento
Todos os contratos de operadoras de planos de saúde foram 
revisados e, após ampla negociação das tabelas de procedimentos, 
os valores de cobrança foram reajustados, resultando  no 
aumento significativo do faturamento das contas hospitalares.

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO EM PERCENTUAL
ANO 2015 2016 2017
Convênios Diversos - 7,82% 14,32% 25,72%
Unimed 2,43% 5,29% 8,05%
Plano Santa Casa Saúde 11,18% 25,37% 22,45%
Total Geral 4,86% 17,63% 19,25%

Quadro de redução de contratos

Unihealth
Com o novo sistema integrado Unihealth, a dispensação de todos
os itens acontece online, ou seja, os materiais médicos hospitalares
e medicamentos são dispensados automaticamente no momento
do fornecimento. Com este processo, 
estima-se uma redução na taxa de atraso 
da entrega de medicamentos de 15% à 5%.

Hemodinâmica
Implementamos a gestão 

do serviço com foco na 
redução de custos e novas 

contratualizações. Com esta 
política, as negociações de 

alguns materiais tiveram 
os valores reduzidos em até 

300%, tornando possível a 
realização de procedimentos 

pelo SUS e viabilizando a 
contratualização com o 

Governo do Estado. 

Redução de valores dos contratos de 
prestadores de serviço e outros

Antes – R$ 14.504.073,60

Hoje – R$ 8.075.707,08
Redução mensal – R$ 535.697,21

Redução anual 
R$ 6.428.336,52

Economia Stents
Material Fabricante Distribuidor Valor Antigo Valor Antigo Novo Valor
   (SUS e PLASC) (Conv) 
Stent Coronariano Resolute (farmacológico) Medtronic Cardio Medical R$ 7.500,00 R$ 10.800,00 R$ 3.200,00
Stent Coronariano Integrity (convencional) Medtronic Cardio Medical R$ 2.034,50 R$ 4.250,00 R$ 900,00
Stent Orsiro (farmacológico) Biotronik Biotronik R$ 7.000,00 R$ 9.000,00 R$ 2.100,00
Stent Pro-Kinetic Energy (convencional) Biotronik Biotronik R$ 2.034,50 R$ 3.600,00 R$ 400,00
Stent Coronariano – Inspiron Scitech Scitech R$ 7.800,00 R$ 10.800,00 R$ 1.800,00

Plano de 
Saúde para 

funcionários
O Hospital arca 

com 50% do 
custo do plano 

para funcionários. 

Plano Odontológico
Parceria com plano odontológico 
de qualidade, em uma rede ampla 
de atendimento, destinado aos 
colaboradores.

Medsystem
A criação do setor de Engenharia 
Clínica na Irmandade Santa Casa 
de Santos trouxe benefícios como: 
agilidade no atendimento corretivo,
levantamento e organização do 
Parque Tecnológico do Hospital, 
com a criação do histórico das 
intervenções por equipamento.
• Economia de aproximadamente 
R$ 30.000,00 em manutenções 
externa por mês.
• 89% das intervenções são 
resolvidas dentro do hospital.



Contratação mais de 300 profissionais de saúde 
(enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem)

O Departamento de Enfermagem/Diretoria Técnica vem evoluindo na 
melhoria da assistência aos pacientes, com a contratação de 338 profissionais de 
Enfermagem, autorizada pela Provedoria e Diretorias. 

Obra física e de imagens na Capela Santa 
Isabel e contrato com Diocese de Santos.
Acordamos com a Diocese de Santos, sem nenhum custo, a ampliação do
atendimento religioso com a disponibilização de 4 padres, sendo eles: Padre 
Lucas Rodrigo da Silva, Padre Chiquinho, Padre José Paul e Padre Caetano, 
para celebração das missas, além do atendimento aos enfermos e familiares. 
Iniciamos as obras de revitalização da Capela Santa Isabel e todas as imagens 
foram enviadas para restauro.

Eventos Sociais
Objetivando cumprir nosso papel 
social e contribuir para melhorar 
a qualidade de vida da população, 
realizamos a primeira campanha, 
com a proposta de prevenção do 
AVC, 370 pessoas compareceram 
para receber orientações da equipe 
de Neurologia. No 2º evento, 
aproveitando o Dia Mundial do 
Diabetes, a ação atraiu o público, 
resultando em 871 participantes.

PACs implantado
Implantamos o PACS – Picture 
Archiving and Communication 
System (Sistema de Comunicação 
e Arquivamento de Imagens), 
otimizando a gestão dos exames de 
imagem da Instituição, como em 
grandes hospitais. Anteriormente, 
todos os exames eram impressos. 
Atualmente, realizamos
mensalmente por meio do PACS em 
torno de 20.000 exames.

Novo Setor de Ecodoppler 
Vascular “Dr. Nedo Romiti”
Em 28 de dezembro, inauguramos o Setor 
de Ecodoppler Vascular que oferecerá 
assistência diagnóstica a todos os pacientes 
internados no hospital. Sendo assim, os 
pacientes internados, terão à disposição, 
aparelhos modernos e um espaço 
confortável que atenderão suas necessidades.
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Visita do provedor à Brasilia
O Provedor da Santa Casa de Santos esteve em Brasília, no gabinete do 
senador José Serra, tratando do veto presidencial a um artigo da lei de 
autoria do senador, que beneficia todas as instituições filantrópicas do 
Brasil. O Senador ficou sensibilizado com a visita e prometeu todo empenho 
para derrubar o veto presidencial.

Anuncio de Plano de 
saúde para funcionários

Assinatura de contrato 
com a Diocese Santista

Inauguração da Clinica de 
Especialidades Santa Saúde 
Consultas

Almoço de 
confraternização 
de fim de ano

Homenagem a Santa Isabel 



Presidente
Paulo Wiazowski Filho

Palavra do Presidente 

Questão de sobrevivência

Impacto, talvez esta seja a palavra que possa resumir um novo 

momento que passamos, em virtude ao planejamento estratégico 

adotado junto a operadora de saúde nestes últimos meses. 

Inovação, indicadores e protocolos são métodos e mecanismos 

inerentes a qualquer modelo de gestão eficiente e eficaz.

 Contudo, existe uma pressão do próprio mercado e principal-

mente do usuário que exige rapidez, facilidade, tecnologia, profis-

sionalismo e conhecimento naquilo que realiza. 

Nosso foco é a fidelização de parcerias quem tragam resultados 

e bons conceitos. 

A relação custo benefício tem como objetivo, o crescimento 

adequado, bem como a musculatura necessária para o desenvolvi-

mento de vários setores estratégicos dentro da empresa. 

Somos conscientes de que a mudança na cultura organizacio-

nal é um dos pontos cruciais para espalhar a motivação e compro-

metimento necessários para atingirmos os resultados alcançados 

neste último ano. 

Enfim, temos que criar um efeito em nossas atitudes para que 

todo esse processo de evolução faça diferença para os nossos clien-

tes e parceiros. 

Meu muito obrigado e continuaremos dedicando todo nosso 

respeito e carinho para cuidar de você. Paulo Wiazowski Filho.

Paulo Wiazowski Filho
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Santa Saúde 
Consultas
Seguindo uma tendência 
do mercado, iniciamos a 
verticalização de nosso
serviço, para prestarmos 
um atendimento de 
excelência para nossos 
beneficiários. Com esta nova 
metodologia, a economia 
para a operadora, de julho até 
novembro de 2017, representa 
aproximadamente 
44% e cerca de 
R$ 469.269,07.

44% 
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APO 
(Saúde Total)

A grande novidade deste ano 
de 2018, é o Saúde Total, um 
plano completo 
Saúde +Odontologia.
Consolidando mais uma 
grande parceria de nosso Plano, A APO Planos 
odontológicos, foi eleita a melhor operadora de 
porte médio de planos odontológicos do país.

AMOS
A AMOS Clínica Médica em Oncologia de 
Santos, com humanização, espiritualidade 
e acolhimento, dedica-se a fornecer com a 
mais alta qualidade, uma assistência médica 
eficaz na área da oncologia, visando um melhor 
acompanhamento de nossos beneficiários, 
atendendo em uma estrutura ampla e moderna. 

Medshopping
Situada em local de acesso fácil aos beneficiários 
de Praia Grande e Litoral Sul, com um novo 
e inédito conceito médico, a Medshopping 
concentra em um só lugar, empresas de consultas 
e exames, referenciadas na saúde da região, como 
a VIP Clínicas Médicas, Laboratórios Pasteur, Mult 
Imagem e Angiocorpore. 

O Plano que tem 
o Maior Hospital 
(acolhimento, humanização 
e relacionamento com o paciente)

Para um Plano de Saúde tratar você com carinho e 
respeito e tornar-se o Melhor plano da Baixada, 
precisa ter a retaguarda 
do Maior hospital da 
região, com um corpo 
clínico referenciado 
em inúmeras 
especialidades e em 
sua estrutura uma  UTI 
Neonatal, Cardiológica, 
Coronariana, Neurológica, 
o maior centro cirúrgico 
da região, entre tantas 
outras qualidades. 

Plano Sênior
O Plano Santa Casa Saúde, 
desenvolveu um plano Sênior para 
a melhor idade, acompanhando as 
estatísticas, que hoje comprovam 
que mais de 80.000 habitantes da 
cidade de Santos, tem mais de 60 
anos. Um Plano de alta qualidade, 
com atendimento na Clínica de 
Especialidades credenciada Santa 
Saúde Consultas, oferecendo o amparo 
do maior hospital da região, que 
obtém uma estrutura hospitalar de 
mais de 460 anos de experiência,
unificando ao bom atendimento, 
técnicas avançadas de medicina e 
médicos referenciados.

11 poltronas 
e 2 leitos, 

todos com tv individual
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BEM 
Emergências Médicas

A credenciada BEM 
Emergências Médicas, 
conta com uma equipe 
médica altamente 
capacitada e presta um 
atendimento de excelência 
para nossos beneficiários, 
seja em sua residência 
ou local de trabalho, 24 
horas por dia, através de 
ambulância UTI totalmente 
equipada para este fim. 
Caso  necessário, o paciente 
é encaminhado para o 
Hospital Santa Casa de 
Santos, o Maior Hospital da 
região.

Investimento 
em Mídias Sociais
Antenados com a modernidade, em 
que Antenados com a modernidade, e 
conscientes de que quase tudo se resolve 
virtualmente e, na maioria dos casos, em 
ferramentas móveis, criamos uma página 
no Facebook para suporte e atendimento 
de nossos beneficiários, com respostas 
rápidas, atendimento em período integral 
e postagens diárias com informações, dicas 
de saúde, receitas e registros de eventos ou 
momentos especiais de nossa operadora.

IDSS 

O resultado do Índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar 
– IDSS divulgado pela ANS, coloca 
o Plano Santa Casa Saúde no 
patamar de excelência na avaliação 
do Programa de Qualificação das 
Operadoras de 2017.

Fonte: http://www.ans.gov.br/
planos-de-saude-e-operadoras/
informacoes-e-avaliacoes-de-
operadoras/qualificacao-ans#

Programa de Saúde Continuada
Idealizando cidadãos saudáveis e com melhor qualidade de vida,
o Plano Santa Casa Saúde possui programas exclusivos para seus
beneficiários. Estruturado para passar importantes informações 
aos interessados, são oferecidas diversas palestras, atividades 
e informações que podem ser encontradas no Programa de 
Saúde Continuada Santa Saúde.
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