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Quem Somos

lucrativos. Possui um papel importante em todo o Médio Paraíba, se destacando por ser um hospital de 
referência. Está localizada no Centro de Barra Mansa, próxima à Rodovia Presidente Dutra, principal 
acesso entre Rio de Janeiro e São Paulo.

pacientes a melhor experiência de cuidado, com atendimento humanizado, conforto, comodidade, 

A qualidade e agilidade do atendimento é resultado de um trabalho em conjunto, que compreende a 
integração das atividades médicas com diversas áreas como enfermagem, infraestrutura, 
administrativa, manutenção e apoio técnico.

Cuidar e oferecer solução de 
excelência em saúde, promovendo 
bem-estar, qualidade de vida e o 
ensino dentro dos princípios 

MISSÃO

Ser a rede de serviços de saúde mais 

referência em ensino, treinamento e 
pesquisa dentro dos princípios 

VISÃO

Ética, humanização, excelência, 
tecnologia e sustentabilidade.

VALORES
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Hotelaria
As nossas acomodações foram 
projetadas para garantir conforto, 
comodidade, acessibilidade e 
segurança aos nossos pacientes e 
acompanhantes. Tudo isso para 
proporcionar a melhor experiência 
de cuidado.
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Para a direção da Santa Casa, uma das 
principais marcas desses novos tempos é 
inovar e valorizar os seus colaboradores, e 
fazemos questão de mostrar a cada equipe, a 
importância do seu trabalho para a instituição, 
para dar dignidade às pessoas por meio da 
humanização, que é o principal foco de um 
atendimento hospitalar. 

Pertencimento
e humanização
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O centro médico da Santa Casa é 
referência em toda a região por 
oferecer serviços especializados e 
atendimento exclusivo aos nossos 
clientes além de exames e tratamentos 
complexos. 

Centro Médico
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Nossas Especialidades

Exames
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Serviços de Excelência

O nosso novo Pronto Socorro Convênios já está em funcionamento com uma 
estrutura mais confortável e moderna. Ampliamos também o atendimento com a 
criação de um consultório de procedimentos. Tudo isso para que nossos clientes 

tenham um atendimento cada vez mais humanizado e de excelência.

Novo Pronto Socorro Convênios
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Serviços de Excelência

Com o objetivo de aprimorar e oferecer 
cada vez mais excelência no atendimento, 
inauguramos um laboratório exclusivo para 
atendimento particular e convênio.

Laboratório de
Análises Clínicas
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Anexo à Santa Casa, no centro de Barra 
Mansa, o nosso laboratório conta com 
instalações modernas para a realização 
de exames com mais comodidade.

Nossa Estrutura
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Conheça os diferenciais
do nosso laboratório

CONFIABILIDADE
O nosso laboratório é um dos mais 
completos e bem estruturados da região. 

de protocolos que garantem a segurança e 
saúde de seus clientes e colaboradores 
durante os atendimentos.

PROFISSIONAIS QUALIFICADOS
Investimos também na contratação e 

atendimento de excelência, desde o 
agendamento do exame à entrega ágil dos 
resultados.

EQUIPAMENTOS MODERNOS
Adquirimos equipamentos precisos e de alta 
qualidade, desenvolvidos com tecnologia de 
ponta, para oferecer sempre o melhor 
produto, soluções e serviços para atender 
todas as necessidades dos nossos clientes.

SERVIÇOS DE QUALIDADE
O Controle Externo da Qualidade é um 
elemento importante para a excelência e 
exatidão dos laudos laboratoriais. Por isso, 
participamos efetivamente dos programas 
de controle de qualidade nacional.
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Comodidade

Nós vamos
até você!

Coleta domiciliar

Coleta de exames na instituição, para um 
número maior de pacientes/funcionários
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Garantimos também a agilidade no 
atendimento e resultado:

Agilidade

Entrega de resultados no mesmo 
dia. Quando nescessário, em casos 
de urgência, dentro de um prazo 
mais curto

Atendimento de clientes em 
menos de 20 minutos com 
agendamento prévio
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Para cuidar
ainda melhor

Funcionamento também aos sábados

Gratuidade no estacionamento
válido para 30 min de permanência

Nossa tabela de valores, com
condições exclusivas para
nossos clientes

ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS E PARTICULAR.
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Beta H.C.G. (teste de gravidez)
Covid-19
Dengue
Exame Parasitológico
Exames de Sangue
Exame de Urina
HIV
Teste do Pezinho

Sexagem fetal
Paternidade
E outros

Nossos Exames
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Centro de Diagnóstico
por Imagem
Resultado do investimento em infraestrutura, 
tecnologia e inovação, seguindo as diretrizes 
do planejamento estratégico, a Santa Casa 
possui agora um Centro de Diagnóstico por 
Imagem Próprio.

Centro de Diagnóstico
por Imagem
Resultado do investimento em infraestrutura, 
tecnologia e inovação, seguindo as diretrizes 
do planejamento estratégico, a Santa Casa 
possui agora um Centro de Diagnóstico por 
Imagem Próprio.
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Novo Tomógrafo
Adquirimos um equipamento com tecnologia de 
ponta, o primeiro do município. Com 64 canais, a 

Computadorizada, proporciona mais precisão e 
agilidade, garantindo uma experiência única para 
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 I M A G E N S  E M  A L T A  R E S O L U Ç Ã O
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• Exames de radiologia
geral e contrastados

• Abdômen

• Articulações

• Colangiogr

• Coluna

• Crânio

• Face

• Urogr

• Uretrocistogr

• Tórax

Raios-X
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Ultrassonografia
O exame permite a visualização de imagens 
dinâmicas e não possui efeitos nocivos ao 
organismo. Pode ser utilizado em pacientes 
de qualquer idade.

Serviços de

• Ecodopplercardiograma

• Ecodoppler Colorido
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Nosso complexo de Serviço de Oncologia possui 
equipamentos de última geração, os mesmos 
usados nos principais hospitais do país, estando à 
disposição para a população da região. O 
tratamento do câncer é eminentemente 
multidisciplinar, sendo que participam da equipe: 
médicos(as), enfermeiros(as), farmacêuticos(as), 

físicos(as) médicos(as), técnicos(as) entre outros.

Serviços de
Oncologia
Serviços de
Oncologia
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Serviços de
Oncologia

• Quimioterapia;
• Radioterapia;
• Branquiterapia;
• Biópsias;
• Hematologia;
• Consultas em
especialidades 
Oncológicas.

Parceiro: Oncobarra

para dar a cada paciente o melhor 
tratamento humanizado, sendo que 
o investimento na sua formação e 
desenvolvimento tem sido essencial 
para a qualidade da assistência.
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A Santa Casa de Barra Mansa é 
referência em Serviços de em Alta 
Complexidade Cardiovascular da 
região Sul Fluminense.

Hemodinâmica
e Cirurgias
Cardiovasculares

• Cateterismo cardíaco;

• Angioplastia coronariana;
• Angioplastias periféricas;
• Cirurgias vasculares;
• Cirurgias endovasculares.

Parceiro: Angio Barra
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Contamos com uma nova estrutura para 
atendimento e realização de hemodiálise.  
Com equipe especializada e instalações 
confortáveis, individuais e climatizadas, o 
serviço oferece um ambiente diferenciado 
para um melhor tratamento, e ainda conta 
com equipamentos modernos.

Hemodiálise

Parceiro: Renalth
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Estamos preparados para cuidar do seu 
bem mais precioso! Nossa estrutura conta 
com tecnologia de ponta, treinamento 
contínuo de toda a equipe e, acima de tudo, 
a humanização para atingir o padrão de 
excelência em cada procedimento.

UTI Neonatal
e Pediátrica

• Visita de avós
• Visita de irmãos com apoio do psicólogo 
• Visita de familiares
• Projeto Mãe Canguru
• Projeto Polvo do Amor
• Visitas religiosas
• Visitas de personagens infantis 
• Comemoração de aniversários e 
mêsversários 
• Ações em datas comemorativas
(natal, dia das crianças, festa junina)
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Nossa estrutura conta com um dos 
principais centros de atendimento à 
mulher, por meio de métodos de 
imagem, garantindo o diagnóstico e o 
tratamento de patologias.

Vídeo
Histeroscopia
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Parceiro: Trinity



Com um atendimento humanizado e 
exclusivo, nosso corpo clínico é formado 

diversas áreas, entre elas: Refrativa, 
Retina, Catarata, Glaucoma, Estrabismo 
e Transplante de Córnea. Com aparelhos 
da mais alta tecnologia oferecemos o 
diagnóstico mais preciso para as 
doenças oftalmológicas, assim como 
possibilitar, de forma personalizada, o 
pré-operatório dos pacientes.

Serviços de

Oftalmologia
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• Cirurgias oftalmológicas;
• Fundoscopia;
• Campimetria;
• 
• Mapeamento de retina;
• Tonometria;
• Potencial de acuidade visual;
• Biomicroscopia;
• Gonioscopia.

Parceiro: PLGA



Nossa estrutura foi totalmente 
reformada para proporcionar 
um atendimento exclusivo dar 
mais conforto e comodidade 
para a realização de exames e 
procedimentos. 

Endoscopia

Diagnóstica
• Videoendoscopia digestiva alta;
• Videocolonoscopia;
• Retosigmoidoscopia;
• Biópsias;
• Videoendoscopia Intervencionista;
• 
• Polipectomia;
• Escleroterapia;
• Ligadura elástica;
• Dilatação endoscópica;
• Gastrostomia endoscópica;
• Retira de corpo estranho;
• Pesquisa de helicobacter pylori.

Parceiro: Endodiag
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Nosso caminhar
para o futuro

Ampliação
Obras de
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Para oferecer mais acessibilidade, 
ambientação e acomodação, além de 

proporcionar mais conforto, humanização 
e segurança às pessoas, tornando a 
experiência mais acolhedora e agradável 
possível.

Reformas e 
ampliação da
fachada
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Central de
Internação Convênio
Para assegurar mais qualidade nos serviços 

em momentos de alta incidência de 
atendimentos. Além de aperfeiçoar a 
estrutura do local, garantindo mais 
conforto para o paciente.
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Com o objetivo de criar um ambiente de 
acolhimento para aumentar a satisfação 
do paciente e acompanhante durante o 
atendimento. No hall, há televisores 
usados como painel informativo, local 
onde são exibidos dados em tempo real 
dos procedimentos que estão sendo 
realizados no centro cirúrgico.

Construção do
Hall de Espera
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Aumento da oferta de leitos, 
atendimento de qualidade, maior 
comodidade aos pacientes e equipe 
médica e mais disponibilidade para 
cirurgias.

Ampliação UTI
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Construir novas salas de cirurgia, 

espera, ampliação na oferta de 
cirurgias e revitalização do espaço. 
Atualmente, o centro cirúrgico 
possui seis salas de cirurgia e com a 
construção passarão a ser dez.

Centro Cirúrgico
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Projeto de construção de uma nova 
UTI com maior oferta de leitos, 
concedendo aumento na capacidade 
de internações, comodidade aos 
pacientes e disponibilidade para 
cirurgias que necessitam de vagas em 
UTI.

Projeto de Nova
UTI 20 leitos
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Nova UTI
20 leitos
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Nosso caminhar
para o futuro
Só é possível seguir adiante cuidando das pessoas. É por isso, que
r nosso compromisso com a sociedade em promover
soluções em saúde, aspirando qualidade de vida e das nossas
relações. Os novos tempos da Santa casa promovem superação de 

apenas o começo. Daremos continuidade a inúmeros projetos que 
garantirão um crescimento sustentável e duradouro.


