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PALAVRA DA
ADMINISTRAÇÃO

É com muita alegria que apresentamos o Balanço Social das ações da Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Nosso objetivo é divulgar, com transparência 
e seriedade, o trabalho desta gestão e das equipes de profi ssionais comprometidas 
com esta instituição, reconhecida por prestar serviços de excelência na assistência, no 
ensino e na pesquisa.

Nos últimos dois anos, tivemos um período desafi ador, com a chegada da Covid-19, 
mas também de muitas realizações em nossa Irmandade. A Santa Casa de São Paulo se 
mostrou preparada para cada um dos cenários que se apresentou. É gratifi cante que 
todas as realizações se tornaram um legado para a população de São Paulo e do Brasil. 
Estamos ansiosos pelo fi m desse período tão difícil da nossa história, e esperamos 
continuar com o apoio e o comprometimento de todos que, como nós, primam pela 
excelência nos serviços, humanização no atendimento e fortalecimento da Irmandade.

Este Balanço retrata o esforço dos que se empenham pela evolução da instituição: 
Irmãos, Diretores, Gestores, Colaboradores, Doadores, Voluntários, Parlamentares, 
Governos, Secretarias, Empresas e todos que acreditam na missão em prol da vida. 
Recebam nossa perene gratidão!

Dr. Vicente Renato Paolillo
Provedor

ADMINISTRAÇÃO
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Este Balanço Social compreende o período de agosto de 2020 a dezembro de 2021. 

Nestes últimos anos, buscamos progressivamente formas novas e assertivas em 

nosso trabalho que garantam a qualidade da assistência prestada pelas equipes aos 

pacientes que nos procuram.

Com entusiasmo, olhamos para o que foi desenvolvido e implantado, e seguimos em 

frente, com determinação, incansáveis no propósito de melhor atender as demandas 

da população. Vale ressaltar que os resultados e conquistas são frutos do trabalho 

conjunto de uma equipe sincronizada, coesa e imbuída do propósito maior: a valoriza-

ção da vida humana.

Reafi rmamos, portanto, o compromisso com a condução de uma instituição sustentá-

vel que se ratifi que e solidifi que como referência nacional de qualidade no cuidado à 

saúde da população.

Dra. Maria Dulce G. L. Cardenuto
Superintendente

vel que se ratifi que e solidifi que como referência nacional de qualidade no cuidado à 

Dra. Maria Dulce G. L. Cardenuto
Superintendente
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IRMÃOS MESÁRIOS
GESTÃO 2020-2023
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Dr. Sebastião Piato

Dra. Tânia Mara Ahualli

Dr. Ulysses de Oliveira Gonçalves Junior
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Com mais de 460 anos de existência, a 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo, instituição fi lantrópica e 
laica, tem sua trajetória entrelaçada com 
a história de São Paulo. A Irmandade já 
esteve abrigada no Largo da Misericórdia, 
Chácara dos Ingleses e Rua da Glória, 
até a inauguração, em 1884, do Hospital 
Central no bairro Vila Buarque, sede da 
instituição até os dias atuais.

A Irmandade é composta por hospitais 
próprios, mantidos através de convênios 
com a Secretaria do Estado da Saúde de 
São Paulo e com a Secretaria Municipal 
de Saúde de São Paulo.

Os hospitais da Irmandade são totalmente 
voltados ao atendimento médico-
hospitalar dos pacientes do Sistema 
Único de Saúde – SUS. A instituição é 
considerada um dos mais importantes 

centros de referência hospitalar do Brasil 
atendendo pacientes do estado de São 
Paulo e também de outros estados do 
país.

Ao longo dos anos, mantém seu 
histórico de assistência, humanização, 
responsabilidade e efi ciência no 
cuidado com a saúde da população, e o 
compromisso fi lantrópico, que faz com 
que todos os recursos obtidos sejam 
aplicados em seus hospitais.

06

460 anos
a serviço 
da saúde!

NOSSA
HISTÓRIA



“Promover o bem-estar físico, psíquico e social do ser humano com 
profi ssionais qualifi cados e tecnologia atualizada, buscando atingir a 

excelência no atendimento, ensino e pesquisa”

MISSÃO,
VISÃO E VALORES

Missão

“Ser reconhecida pela excelência no atendimento, ensino, pesquisa 
e gestão em saúde”

Visão

• Respeito ao ser humano
• Ensino e pesquisa

• Valorização dos colaboradores
• Misericórdia

• Atendimento humanizado
• Excelência profi ssional

• Responsabilidade social
• Voluntariado

• Visão integrada e realista da assistência

Valores
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GESTÃO

Dr. Rogério Pecchini
Diretor de Operações em Saúde

Ações tomadas pela gestão e as captações de 
recursos durante a pandemia resultaram em 
melhorias estruturais e de processos, deixando 
um legado que tem sido direcionado para garantir 
qualidade e segurança assistencial.

A gestão da Santa Casa de São Paulo é guiada por 
princípios e práticas cujo propósito é a garantia 
da transparência e alinhamento das estratégias à 
missão, visão e aos valores da instituição. Temos 
o compromisso de oferecer um trabalho de 
excelência e qualidade, com profi ssionais altamente 
capacitados e tecnologias modernas e avançadas.

Continuaremos a construir o futuro da instituição 
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embasados em um modelo de gestão que segue em processo de melhoria contínua, 
amparado por pilares que norteiam o nosso trabalho, como: boas práticas de 
governança, gestão estratégica e a busca de recursos para investimentos em tecnologia 
e infraestrutura.

Temos alcançado estágios de maturidade organizacional, aprimorando a segurança 
do paciente, do colaborador e do ambiente assistencial, materializando a cada dia, 
o compromisso de evoluir, aderindo às inovações, sempre movidos pela certeza de 
estarmos oferecendo assistência de qualidade e atendimento igualitário e fraterno a 
todos que nos procuram.

Trilhar o caminho correto é o que nos leva aos melhores resultados. Que nosso trabalho 
seja sempre movido pelas melhores práticas e um novo olhar que transforma e salva!



EQUIPES DE PROFISSIONAIS

Um destaque importante do sucesso da atuação da instituição é o protagonismo 
de nossas equipes de profi ssionais que, com esforço e dedicação, têm feito toda a 
diferença na qualidade do atendimento, tornando possível manter a complexidade e a 
relevância da Santa Casa de São Paulo.

Nossos profi ssionais são altamente qualifi cados e comprometidos com a missão 
de promover assistência de excelência e um ambiente humanizado.  A instituição 
possui uma característica forte ligada ao ensino e ao treinamento prático de equipes 
multiprofi ssionais.

Os treinamentos ocorrem em todos os hospitais da instituição. A residência médica 
conta com 62 programas, e é uma das maiores e mais bem-conceituadas do Brasil.  
Isso refl ete em um corpo clínico sempre atualizado cientifi camente, com a melhor 
qualifi cação técnica e comprometido com a assistência humanizada, além de treinar 
profi ssionais para o atendimento em todo o sistema de saúde

Recebemos um grande fl uxo de pacientes de todas as regiões da cidade, do estado e 
de outras localidades do Brasil. Com desempenho integrado e colaborativo, tendo a 
segurança do paciente como foco, as equipes de profi ssionais dedicam-se a oferecer o 
melhor tratamento e acolhimento aos pacientes e familiares.

ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL
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COMPLEXO
HOSPITALAR

Hospital Central

Centro de Saúde
Escola Barra Funda



Hospital Geriátrico e de
Convalescentes Dom Pedro II

Hospital São Luiz Gonzaga



HOSPITAL CENTRAL

Considerado um dos mais importantes centros de referência hospitalar do país e 
pioneiro em áreas de atendimento à saúde, ensino e pesquisa, o Hospital Central 
promove atendimentos de média e alta complexidade, exclusivamente ao SUS. 

Em suas instalações, dispõe de leitos de internação adultos, pediátricos e de UTI. São 
27 salas cirúrgicas prontas para o atendimento de pacientes de alta complexidade, 
sendo 5 ambulatoriais. Temos ainda as salas de parto da maternidade.

O Pronto-Socorro Adulto conta com 2 salas de classifi cação de risco, 5 consultórios 
médicos, 5 salas de estabilização, além de 54 leitos de internação. O atendimento de 
emergência é feito ainda no Pronto-Socorro de Ortopedia e Traumatologia, no Pronto-
Socorro Infantil e no Pronto-Socorro de Obstetrícia e Ginecologia.

Contamos ainda com Laboratório de Anatomia Patológica, Unidade de Diagnóstico por 
Imagem, Unidade de Reabilitação, Central de Quimioterapia,  Organização de Procura 
de Órgãos (OPO),  Banco de Tecidos, Unidade de Diálise, Unidade de Endoscopia 
Digestiva e Respiratória e Centro de Intervenção Cardiovascular.

O Hemocentro é um importante serviço voltado para atividades da Medicina 
Transfusional. Fornece sangue e hemocomponentes, de acordo com a legislação vigente 
e padrões de qualidade, para o próprio Hospital Central e outros hospitais externos, 
atendendo cerca de 39 mil transfusões ao ano.

O Hospital Central tem importante atuação em difundir conhecimentos com foco em 
pesquisa e nos programas de residência médica, especialização e educação continuada.pesquisa e nos programas de residência médica, especialização e educação continuada.
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Dr. Ronaldo Rosa
Diretor Técnico



NÚMEROS
HOSPITAL CENTRAL

Ano base: 2021
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HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

O Hospital São Luiz Gonzaga, unidade assistencial da Irmandade, é um hospital geral 
de grande porte, com unidades de internação em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, 
Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Cuidados Paliativos, além dos Prontos-Socorros 
(Adulto, Infantil e Ginecologia/Obstetrícia), Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 
Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Unidades de Urgência/Emergência, Centro 
Cirúrgico e Obstétrico, Ambulatório, Laboratório e Centro de Diagnóstico por Imagem 
que atende exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde.

O hospital está localizado no extremo norte do município de São Paulo e atualmente 
é referência hospitalar para a UPA Jaçanã e AMA Sorocabana, prestando socorro a 
pacientes de outros subdistritos próximos como Tucuruvi/Santana e Vila Maria/Vila 
Guilherme.
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Dr. Guilherme Ribeiro Siepe
Diretor Técnico



NÚMEROS
HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

Ano base: 2021
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HOSPITAL GERIÁTRICO E DE
CONVALESCENTES DOM PEDRO II

O Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II, localizado no bairro do Jaçanã, 
iniciou as atividades em 1885, como Asilo de Mendicidade, e em 1911 foi transferido 
para o local atual como asilo de idosos. Hoje, atua como hospital geriátrico, mas também 
conta com leitos para recuperação de pacientes provenientes de outras unidades de 
assistência à saúde, é retaguarda a todos os hospitais municipais da cidade de São 
Paulo, sendo referência em reabilitação, cuidados prolongados e cuidados paliativos.

O hospital tem como diferencial o alinhamento dos conhecimentos técnicos para os 
cuidados dessa população e a humanização no atendimento, que proporcionam um 
olhar diferenciado para estas pessoas. Nos últimos anos, diversas estruturas foram 
reformadas para oferecer instalações adaptadas às necessidades dos pacientes 
atendidos.

No ano de 2021, o Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II fi cou em 
terceiro lugar na campanha nacional de prevenção de lesões por pressão, desenvolvida 
pela ConvaTec em parceria com a Associação Brasileira de Estomaterapia, sendo o 
único hospital 100% SUS entre os primeiros colocados do prêmio.
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Dr. Henrique Lobello
Diretor Técnico



NÚMEROS
HOSPITAL GERIÁTRICO E DE CONVALESCENTES DOM PEDRO II

Ano base: 2021
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Dra. Soraia Maria Lanzelotti
Diretora Técnica

CENTRO DE SAÚDE
ESCOLA BARRA FUNDA

O Centro de Saúde Escola Barra Funda “Dr. Alexandre Vranjac” promove ações de saúde 
pública em atenção primária, além de ações de educação e formação para equipes de 
saúde. Na unidade são realizados atendimentos nas especialidades de Medicina de 
Família e Comunidade, Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, Psiquiatria, 
Fisioterapia, Odontologia, Fonoaudiologia e Psicologia além de contar com a assistência 
da equipe multiprofi ssional de Enfermagem.

A unidade é cenário de prática fundamental para o internato médico e também recebe 
médicos residentes de diferentes programas do Hospital Central e inclui a residência 
em Medicina de Família e Comunidade, além da realização de estágios supervisionados 
em Enfermagem, Fisioterapia e Fonoaudiologia. Também são desenvolvidas iniciativas 
para formação e capacitação de profi ssionais em saúde e fomento para pesquisas 
voltadas para a atenção primária.

O Centro de Saúde Escola Barra Funda também é referência em atendimentos de 
hanseníase, aplicações de testes tuberculínicos e inserção de Contracepção Reversível 
de Longa Duração (LARCs).

A unidade se destaca no atendimento à população trans, não apenas para a terapia 
hormonal, mas para realização de exames e cuidados médicos em geral. Esse trabalho 
promove o diálogo sobre a realidade da população trans e as difi culdades para 
acessarem com dignidade e respeito os serviços de saúde.
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NÚMEROS
CENTRO DE SAÚDE ESCOLA BARRA FUNDA

Ano base: 2021
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NÚMEROS DA
IRMANDADE

Ano base: 2021
Hospital Central, Hospital São Luiz Gonzaga, Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II, 

Centro de Saúde Escola Barra Funda e Hospital Santa Isabel.

NÚMEROS DA
IRMANDADE
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HOSPITAL SANTA ISABEL

A Mesa Administrativa da Irmandade aprovou por unanimidade a venda da operação 
do Hospital Santa Isabel, unidade voltada ao atendimento de clientes de planos de 
saúde e pacientes particulares, à Rede D’Or São Luiz. A operação foi vendida por R$ 
280 milhões e garantiu um aluguel anual de longo prazo e com isso fez o saneamento 
de parte de suas dívidas. Adicionalmente, a Rede D’Or investirá também na reforma de 
aproximadamente 3 mil m² em áreas de atendimento aos pacientes SUS.

A direção da Irmandade decidiu vender a operação do HSI, preservando a propriedade 
do imóvel, entendendo ser essa uma equação fi nanceira viável, para seguir e manter-
se como uma das principais unidades prestadoras do atendimento ao paciente do SUS, 
sua razão de ser como instituição fi lantrópica.

22





IPITEC
INSTITUTO DE PESQUISA, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EDUCAÇÃO

O Instituto de Pesquisa, Inovação Tecnológica e Educação – IPITEC, está sendo 
reestruturado. O principal propósito é torná-lo uma unidade de desenvolvimento de 
pesquisas clínicas e populacionais que efetivamente contribuam para o avanço da 
ciência, de tecnologias inovadoras e sustentáveis que aprimorem a qualidade da oferta 
de serviços e de processos educacionais, qualifi cando os profi ssionais no campo da 
saúde.

Na área de pesquisa e inovação tecnológica, a proposição é de proporcionar 
infraestrutura necessária e moderna para o desenvolvimento de pesquisas nas 
diferentes especialidades da saúde, no âmbito das unidades da Irmandade. O objetivo 
é ampliar as parcerias com instituições de pesquisa, tanto públicas quanto privadas, e 
estimular o corpo técnico, que é extremamente qualifi cado, para aumentar a produção 
científi ca e técnica.

No campo educacional, o principal objetivo é obter junto ao Ministério da Educação o 
reconhecimento da Irmandade como instituição de ensino superior a fi m de ampliar a 
oferta de cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, além de potencializar 
as possibilidades de parcerias no campo da formação e da educação permanente e 
continuada com os órgãos públicos e instituições privadas.

Essas iniciativas fortalecem os três principais pilares do IPITEC: Ensino, Inovação, 
e Pesquisa, e mantém a Santa Casa de São Paulo como instituição protagonista na 
produção e difusão de conhecimentos.produção e difusão de conhecimentos.

24

Dr. Paulo Carrara de Castro
Diretor



NÚMEROS
IPITEC
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PÓS-GRADUAÇÃO MÉDICA

ESCOLA DE ENFERMAGEM E
ENSINO PROFISSIONALIZANTE

PESQUISAS

Ano base: 2021



RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS
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PATRIMÔNIO
IMOBILIÁRIO

O atual patrimônio imobiliário da instituição é de R$ 845 milhões, sendo que R$ 677 
milhões são imóveis de investimento e outros R$ 167 milhões são imóveis de uso 
próprio. A instituição reconhece a importância do legado imobiliário deixado por 
doadores, uma ação que reverte em benefícios na assistência à população. 

A rentabilização dos bens imóveis de 
propriedade da Irmandade contribui para a 
sustentabilidade, reformas e investimentos 
nas unidades assistenciais.

No ano de 2021, a Administração Imobiliária 
apontou um crescimento de 16,4% nas 
receitas de aluguéis. Também foram 
celebrados novos contratos de locação de 
prédios da instituição, somando um aumento 
de 30% no número de imóveis locados.

Vale ressaltar um aumento de 14,5% no 
número de imóveis de investimentos com 
laudos de avaliação.

A rentabilização dos bens imóveis de 
propriedade da Irmandade contribui para a 
sustentabilidade, reformas e investimentos 

No ano de 2021, a Administração Imobiliária 
apontou um crescimento de 16,4% nas 
receitas de aluguéis. Também foram 
celebrados novos contratos de locação de 
prédios da instituição, somando um aumento 
de 30% no número de imóveis locados.

Vale ressaltar um aumento de 14,5% no 
número de imóveis de investimentos com 
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BALANÇO FINANCEIRO

28

Balanço Patrimonial da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
(em milhões de reais)



BALANÇO FINANCEIRO

29

Demonstrativo de Resultados

Quadro de Receitas

Em 2021, houve a contratação da Ernest & Young Auditores Independentes para realizar a 
auditoria, emitir o relatório sobre as Demonstrações Financeiras da Santa Casa de São Paulo 
e revisar as informações fi nanceiras trimestrais para os exercícios de 2021 a 2023.



BALANÇO FINANCEIRO

Principais variações do Patrimônio Líquido (2020 a 2021) 
(em milhões de reais)
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BALANÇO FINANCEIRO

Pontos relevantes

Doação por espólio:
Em setembro de 2021, a Irmandade 
recebeu uma doação atribuída por 
disposição testamentária aos diversos 
legatários. No espólio, o legado 
recebido foi de R$ 82,6 milhões.
 

Empréstimos e Financiamentos: 
Em fevereiro de 2021, foi concluída 
a renegociação da dívida bancária 
junto à Caixa Econômica Federal com 
redução da taxa de juros e obtenção 
de uma nova carência com período de 
12 meses.

Eventos Subsequentes:
Venda da operação do Hospital Santa 
Isabel (Rede D’Or) - Em fevereiro 
de 2022, foi concluída a venda da 
Operação do Hospital Santa Isabel 
para a Rede D’Or por R$ 280 milhões.

Redução do valor da dívida do empréstimo bancário da Caixa Econômica Federal com 
o pagamento de R$ 215,5 milhões, restando o valor de R$ 214,1 milhões de saldo 
devedor.

Foi contratada a empresa PricewaterhouseCoopers (PWC) Auditoria e Consultoria, para 
a prestação de serviços de Auditoria Interna relativos aos exercícios de 2022 a 2024.
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RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS
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O trabalho da área de Comunicação tem 
sido fundamental e impacta diretamente 
na interação da instituição com a sociedade 
e novos doadores, consolidando a imagem 
institucional. Temos realizado conquistas que 
integram positivamente as informações, de 
forma transparente e contínua.

Entre os destaques está o novo portal de 
comunicação interna, a Santanet, moderno e 
otimizado, para que os colaboradores possam 
acessar as informações e novidades sobre a 
Irmandade. 

COMUNICAÇÃO

Outra conquista foi o desenvolvimento do novo site institucional, com um visual 
moderno, navegação dinâmica, interativa e funcional. O site está repleto de informações 
sobre os hospitais da Irmandade, cursos, campanhas, eventos, doações, além de dicas 
de saúde e áreas novas para fi car por dentro de tudo que acontece na Santa Casa de 
São Paulo.

As redes sociais são importantes canais de comunicação com o público, e a Santa 
Casa de São Paulo está presente nas principais delas: Facebook, Instagram, LinkedIn 
e Youtube. São compartilhados nas plataformas as atividades da instituição, ações, 
campanhas e conteúdos médicos, reforçando os valores institucionais, o papel das 
unidades, a imagem e a credibilidade junto à sociedade. 

Outro destaque promovido pela instituição é a participação de pacientes e colaboradores 
na composição dos conteúdos, o que refl ete a identidade da nossa causa.
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IMPRENSA

O trabalho realizado junto aos veículos de imprensa tem 
fortalecido diariamente a imagem positiva da instituição, 
possibilitando o trânsito de informações através da 
produção de notícias institucionais, trazendo visibilidade 
às ações, campanhas e serviços realizados.

O trabalho realizado junto aos veículos de imprensa tem 
fortalecido diariamente a imagem positiva da instituição, 
possibilitando o trânsito de informações através da 
produção de notícias institucionais, trazendo visibilidade 
às ações, campanhas e serviços realizados.

DESTAQUES NA MÍDIA

Jornal Estado de SP - Santa Casa de
São Paulo ocupa o 3º lugar no ranking dos 
Melhores Serviços - Categoria Hospitais 

RedeTV News - Reportagem sobre 
bebês prematuros

Provedor Dr. Vicente Renato Paolillo fala sobre as reformas 
realizadas na Irmandade

RedeTV News - Reportagem especial sobre
o Dia Internacional da Mulher

Rede Globo - Dra. Helizabeth Salomão participa do 
programa Bem-Estar sobre endometriose

RedeTV News - Reportagem com Serviço Social da 
Santa Casa sobre pacientes sem identifi cação

Jornal SP1 da Rede Globo entrevista a Superintendente da Santa Casa
sobre a Campanha “Guerra ao Coronavírus”

Programa Sinais Vitais da CNN realiza reportagem na 
Santa Casa sobre a prevenção da hipertensão arterial

Jornal da Vida da Rede Vida realiza entrevista
sobre Aleitamento Materno 
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CAPTAÇÃO
DE RECURSOS

A Captação de Recursos é um setor estratégico para a Irmandade e tem desenvolvido 
frentes junto às esferas pública e privada, para arrecadar recursos fi nanceiros e 
materiais.

As emendas indicadas pelos parlamentares federais, estaduais e municipais, doações 
de pessoas físicas e empresas são fundamentais para a instituição.

Os recursos captados são direcionados ao custeio, reformas e aquisição de 
equipamentos nas áreas assistenciais, impactando na humanização e na qualidade dos 
serviços prestados à população.
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NOTA FISCAL PAULISTA

CAMPANHAS

O Programa Nota Fiscal Paulista é um importante aliado da instituição. A população 
doa as notas fiscais sem CPF nas urnas espalhadas nas unidades, em estabelecimentos 
comerciais parceiros ou através do aplicativo NOTA FISCAL PAULISTA: 
www.santacasasp.org.br/nfp 
Os recursos arrecadados com o programa permitiram melhorias estruturais, como 
a substituição dos elevadores de diversas áreas do Hospital Central, reforma dos 
banheiros e revitalização da Central de Agendamentos do Ambulatório Conde de Lara.

GUERRA AO CORONAVÍRUS
No início da pandemia foi lançada a campanha “Guerra ao Coronavírus”, com o objetivo 
de arrecadar recursos financeiros para aquisição de equipamentos médico-hospitalares  
e de proteção individual, medicamentos e materiais destinados aos atendimentos da 
Covid-19. 
Houve uma grande mobilização de diretores, colaboradores, voluntários, empresários, 
artistas, parlamentares e imprensa, que se sensibilizaram e deram sua contribuição à 
campanha.

SOMOS ESPERANÇA
Em 2021, realizamos a campanha “Somos Esperança”, que permitirá a reforma da nova 
área da Quimioterapia Adulto e possibilitará a implantação de 32 leitos que beneficiarão 
os pacientes oncológicos. Também será reformado o Ambulatório Pediátrico, que 
ganhará uma estrutura moderna. 
A campanha foi divulgada em nossos canais oficiais e na imprensa, e o resultado foi 
positivo. Graças ao apoio recebido, vamos revitalizar ambientes para os pacientes que 
realizam tratamento contra o câncer e o atendimento ambulatorial das crianças.

AMIGOS DA SANTA CASA DE SÃO PAULO

LEGADO SOLIDÁRIO

Com o objetivo de conquistar novos doadores, foi lançada a campanha “Amigos da 
Santa Casa de São Paulo”, com o compromisso de investir em tecnologias e melhorias. 
Essa campanha tem inspirado generosidade e formado uma grande corrente solidária!

Com o Legado Solidário é possível fazer a diferença, mesmo quando não estiver mais 
aqui. Ao deixar uma herança para a instituição, o doador contribui para um mundo 
melhor e ajuda a transformar a condição de saúde de milhares de pessoas.
Para isso, basta legitimar o desejo de prestar solidariedade! Ao fazer um testamento 
público, o doador tem a opção de deixar um legado para ajudar quem necessita.
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Informações - Setor de Doações

Telefones: 11 2176-7941  11 99602-5406 (whatsapp)

e-mail: doacao@santacasasp.org.br



REALIZAÇÕES

O propósito de nosso trabalho é oferecer a melhor experiência no atendimento à 

saúde dos pacientes. Por isso, buscamos constantemente investir nas unidades da 

Irmandade, para dar continuidade e aprimorar os padrões de qualidade.  

Nos últimos anos, diversos projetos, reformas e novos equipamentos foram adquiridos, 

graças ao apoio da sociedade.

Nas próximas páginas apresentaremos algumas das realizações da Irmandade!
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REALIZAÇÕES
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Reforma dos banheiros do térreo ao 4º pavimento 
do Ambulatório Conde de Lara

BANHEIROS

Recursos adquiridos através do Programa Nota Fiscal Paulista

BANHEIRO - VESTIÁRIO CENTRAL VESTIÁRIO CENTRAL

Reforma do Vestiário Central

Doação: Sr. Abram Szajman, Duratex, Guardian Glass,
Brilia e Vitrais Baptista

Aquisição de novos equipamentos - 
2 Tomografi as e 1 Ressonância Magnética

Reforma na área de exames de
diagnóstico por imagem

RESSONÂNCIA MAGNÉTICATOMOGRAFIA

Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo Recursos adquiridos através de campanha de doação

SALA DE ESPERA DE PACIENTES SALA DE COLETA

HOSPITAL CENTRAL

2020 - 2021

Reforma na Pediatria: Retaguarda e UTI Pediátrica

LEITO DA RETAGUARDA PEDIÁTRICA QUARTO DE ISOLAMENTO UTI LEITOS

Doação: Fundación MAPFRE; Bank of America; Tokio Marine Seguradora; Magazine Luiza; Fundação Salvador Arena; 
Fundação Rotária; Rotary Club de São Paulo – Pacaembu Bom Retiro Distrito 4563; 

Rotary Club da Alemanha – Hohenkarpfen-Tuttlingen Distrito 1930; Leroy Merlin e Telhanorte.

RECEPÇÃO
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Reforma dos leitos de Enfermaria

Reforma e ampliação dos leitos de UTI

Em 2020, foram realizadas reformas e implantações de 145 leitos no Hospital Central, 
sendo 52 de Terapia Intensiva, exclusivos para atender pacientes acometidos pela 
Covid-19.
Este projeto de novos leitos de UTI e Enfermaria para o atendimento à Covid-19 no 
Hospital Central, foi fruto da parceria do consórcio formado pela Rede D’Or São Luiz, 
SulAmérica Seguros, Qualicorp e Banco Safra.

Estas reformas fi zeram a diferença no atendimento da Covid-19 e fi caram como legado 
à população.



41

ENFERMARIA

Reforma da Enfermaria Oscar Monteiro de Barros (OMB)  

POSTO DE ENFERMAGEM

Campanha de doação realizada por um grupo de pessoas

Reforma da Obstetrícia e 
Ginecologia - Térreo

LEITO CONSULTÓRIO

Recursos adquiridos através de campanha de doação

Reforma do Alojamento Conjunto da
Ginecologia e Obstetrícia

Reforma do Pronto-Socorro da 
Ginecologia e Obstetrícia

Emenda Parlamentar da Senadora Mara Gabrilli

Emenda Parlamentar da Senadora Mara Gabrilli

ENFERMARIA

SALA DE MEDICAÇÃO

SALA DE MEDICAÇÃO

POSTO DE ENFERMAGEM SALA DE ATENDIMENTO

Reforma do Ambulatório de Reabilitação

Doação: Sra. Rosa Penido Dalla Vecchia



SALA DE COLUNA

Reforma da Sala de Coluna
Doação: Grupo de Estudos de Escoliose Pediátrica da 

Sociedade Brasileira de Coluna
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SALA DAS LENTES DE CONTATO

Reforma da Sala das Lentes de Contato
Doação de: Johnson & Johnson, Solótica, CooperVision e Essilor

TÚNEL HOSPITAL CENTRAL

Revitalização do Túnel

Recursos adquiridos através de campanha de doação

Reforma da Brinquedoteca

BRINQUEDOTECA - ÁREA INTERNA

 Doação: Fundação Prada

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA



LEITOS

TOMOGRAFIA APARELHO DE ULTRASSOM - ECÓGRAFO

Implantação de leitos de UTI

Aquisição de 1 Tomografo  e 1 Aparelho de
Ultrassom - Ecógrafo

Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde

Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde

UTI NEONATAL

Reforma da UTI Neonatal

Emenda Parlamentar da Vereadora Rute Costa

HOSPITAL GERIÁTRICO E DE 
CONVALESCENTES DOM PEDRO II

Reforma da Enfermaria, implantação de 02 leitos de isolamento e 08 leitos de terapia semi-intensiva

LEITOS DE TERAPIA SEMI-INTENSIVA

Emenda Parlamentar do Deputado Federal Tiririca

ENFERMARIA
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O bem não pode parar! 
Estamos em constante processo de melhorias para continuar oferecendo aos pacientes 
e familiares um atendimento de excelência.
Listamos os projetos de 2022:

PROJETOS EM ANDAMENTO 2022

Hospital Central
• Reforma do Térreo do Ambulatório Conde de Lara:   
implantação da nova área para quimioterapia adulto e 
ambulatório pediátrico;
• Adequação da nova área para a rouparia; 
• Reforma na Pediatria: enfermarias e brinquedoteca – 
2º pavimento;
• Reforma da Unidade de Ortopedia e Traumatologia: 
pronto-socorro, ambulatórios e enfermarias;
• Reforma de 20 leitos de enfermaria e 14 leitos de UTI no 
2º pavimento da Ortopedia;
• Reforma do centro cirúrgico da Ortopedia e aumento de 
uma sala cirúrgica;
• Reforma da UTI Neonatal;
• Implantação de novos elevadores: 2 na Pediatria, 1 no 
departamento cirúrgico e 1 no departamento médico;
• Reforma do conforto médico do pronto-socorro.

Hospital São Luiz Gonzaga
• Reforma dos banheiros da Clínica Médica;
• Reforma da Maternidade;
• Implantação da plataforma de elevação para 
acessibilidade.

Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II
• Reforma e aquisição de equipamentos da Unidade 13;
• Reforma e aquisição de equipamentos do Serviço de 
Nutrição e Dietética;
• Recapeamento da área de circulação de pacientes.

Centro de Saúde Escola Barra Funda
• Reforma de consultórios e aquisição de equipamentos.
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NOSSOS AGRADECIMENTOS

Recebemos o apoio de muitas pessoas, empresas, parlamentares, governo, instituições 
e imprensa, que acompanharam como os recursos estão sendo investidos em benefício 
dos pacientes. A transparência de nossas ações e a entrega das prestações de contas 
têm sido fundamentais para o fortalecimento da imagem e credibilidade junto aos 
parceiros e sociedade.

Por isso, queremos agradecer aos nossos doadores que acreditam no trabalho 
desenvolvido pela Santa Casa de São Paulo e que abraçam com carinho a nossa causa.
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Aché Laboratórios Farmacêuticos

Ambev

Amyris Biossance

Anhumas Seguros

Associação Budista de Benefi cência e 

Assistência Social Tzu Chi no Brasil 

Associação Casazul

Atento Logistics Group

Banco J.P. Morgan

Banco Safra

Bank of America

Barilla

Boehringer Ingelheim

Brilia

Bristol Myers Squibb

Bunzl

CBMM

Cellera Farmacêutica

Cirúrgica Fernandez

Colégio Dante Alighieri

Colgate-Palmolive

Comunidade Taiwanesa

Contamac

CooperVision

CPOH Importadora Odonto Hospitalar

Cruz Vermelha

Às empresas que apoiaram a 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,

recebam nossa profunda gratidão!
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Daibase

Delta Plus

DuPont Brasil

Duratex

Ecolab

Espaço da Audição

Essilor

Eurofarma

Fitesa

Fundação Filantrópica Joseph Safra

Fundação Prada de Assistência Social

Fundação Rotária

Fundação Salvador Arena

Fundación MAPFRE

GFE do Brasil

GSK

Guardian Glass

Hero Brasil

Ibope

Insider Store

Instituto Ajinomoto

Instituto FIAP

Johnson & Johnson

Katayama Alimentos

Korin Agropecuária

Kuka Produtos Infantis

Laboratoires Expanscience

Leroy Merlin

Look Vision
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Lorenzetti

Louis Dreyfus Company - LDC

Magazine Luiza

Mediphacos

MedLevensohn

Medmont

Mesa Brasil - Sesc São Paulo

Metropolitan Life

Pierre Fabre

Polar Fix

Polem

Politex

Propileu Saneamento e Construções

Qualicorp

Rede D’Or São Luiz

Rotary Club da Alemanha - Hohenkarpfen-Tuttlingen Distrito 1930

Rotary Club de São Paulo - Pacaembu Bom Retiro Distrito 4563

Senac

Sociedade Benefi cente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein

Sociedade Brasileira de Coluna

Solótica

SulAmérica Seguros

Suntech Supplies

Telhanorte

Textil Mn Comércio de Tecidos e Confecções

Tokio Marine Seguradora

TV Doutor

Unilever

Vitrais Baptista

Voluntariado Banco do Brasil
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SENADORES

Giordano

Mara Gabrilli

Major Olimpio

Agradecemos aos Senadores e Deputados Federais

(mandato 2018 - 2022) pela destinação da Emenda de Bancada 

para o Hospital Central e o Hospital São Luiz Gonzaga, nos anos de 2020 e 2021.

Adriana Ventura

Alexandre Frota

Alexandre Padilha

Arlindo Chinaglia

Baleia Rossi

Capitão Derrite

Celso Russomanno

Cezinha de Madureira

David Soares

Eli Corrêa Filho

General Peternelli

Gilberto Nascimento

Guiga Peixoto

DEPUTADOS FEDERAIS
Joice Hasselmann

Kim Kataguiri

Luiz Flávio Gomes

Luiza Erundina

Maria Rosas

Paulinho da Força

Paulo Teixeira

Policial Katia Sastre

Pr. Marco Feliciano

Roberto Alves

Tiririca

Vinicius Poit

Aos parlamentares que apoiaram a 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,

recebam nossa profunda gratidão!

in memoriam

in memoriam
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VEREADORES

Aurélio Nomura

Danilo do Posto de Saúde

Eli Corrêa

Faria de Sá

Janaína Lima

Rute Costa

Adalberto Freitas

Alex de Madureira

André do Prado 

Ataide Teruel

Antonio Salim Curiati

Coronel Nishikawa

Coronel Telhada

Daniel José

Daniel Soares

Douglas Garcia

Dr. Jorge do Carmo

Edna Macedo

Estevam Galvão

DEPUTADOS ESTADUAIS

Gil Diniz

Gilmaci Santos 

Heni Ozi Cukier

Jorge Wilson 

Major Mecca

Marina Helou

Marta Costa

Ricardo Mellão

Roberto Morais

Rodrigo Moraes

Tenente Coimbra

Wellington Moura
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Mais de quatro séculos 

a serviço da saúde da população

de São Paulo e de todo o País!



EXPEDIENTE

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 112 - Vila Buarque
CEP 01221-020   São Paulo/SP
Telefone: (11) 2176-7000

Redes Sociais oficiais
• Facebook: santacasasp
• Instagram: @santacasasp
• Linkedin: company/santacasasp
• Youtube: santacasadesp

Coordenação
Julia M. Povoas Ferreira - Diretora de Relações Institucionais

Apoio
Roberto Pereira de Souza - Supervisor de Comunicação
Vanderley José Pereira - Analista de Comunicação
Adriano Freitas - Assistente de Comunicação

Projeto Gráfico
Vanessa Laís Capechi - Assistente de Comunicação

Fotos
Arquivos da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

52



.



santacasasp.org.br


