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Isomar Sadi Kasper
Presidente da Sociedade Hospitalar Angelina Caron

Mensagem do Presidente

A  Sociedade  Hospitalar   Angelina   Caron  reconhece  a  responsabilidade  social  como marca  
de  sua concepção  e existência.  Esta  verdadeira  missão pode ser traduzida tanto nas estratégias 
de promoção à saúde quanto no planejamento de atividades de atenção integral ao bem-estar 
de seus pacientes.
O comprometimento com a excelência em nossas ações médicas, com a qualidade de vida de 
nossos pacientes e seus familiares e com o desenvolvimento humano integral dos colaboradores 
e corpo clínico é meta a ser  buscada  sem  descanso.
Atender às necessidades das pessoas e da coletividade em que estamos inseridos, garantindo um 
atendimento igualitário e fraterno é um compromisso que materializamos a cada dia, a cada ano. 
Agradecemos a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram conosco para que                                           
alcançássemos os promissores resultados obtidos em 2012 e apresentamos, a seguir, nosso               
balanço social com as ações realizadas e seus números representativos.
Esperamos continuar com o apoio e o comprometimento de todos que, como nós, primam pela 
excelência nos serviços, humanização no atendimento e fortalecimento da instituição.
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Fundada em 28 de abril de 2004, a Sociedade Hospitalar Angelina Caron, pessoa jurídica de 
direito privado,  com  sede  em  Campina  Grande  do  Sul  (PR),  traz  consigo o ideal de servir 
de seus fundadores, visionários ligados à área da saúde. Essa cultura vai sendo disseminada 
dentro do hospital com o cuidado em preservar seus valores e princípios institucionais.
Priorizamos o propósito de nos tornarmos referência entre as entidades  beneficentes  na  área  
hospitalar. Prezamos  pela excelência e sustentabilidade em nossas ações de atenção à saúde, 
educação e assistência social.
Organizamos e empreendemos ações responsáveis de maneira integrada às políticas de saúde 
pública definidas  pelas  autarquias  municipal,  estadual  e  nacional do setor, sempre atentos 
às necessidades da comunidade em que estamos inseridos. 
A Sociedade Hospitalar Angelina Caron constrói sólidos alicerces, pronta para responder aos 
desafios impostos pela sociedade na área da saúde e assistência integral.

Apresentação
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Atender plenamente seus diversos públicos, de     
forma plena, integral  e  humanizada, fortalecendo  
os  princípios  éticos  e  o compromisso social para 
melhor qualidade de vida e desenvolvimento pleno.

Missão

Ser uma instituição de interesse social de excelência 
e referência estadual e nacional, autossustentável, 
capacitada par atuar nas áreas  de  saúde,  educação,  
assistência social e pesquisa médico-científica.

Visão

A Sociedade Hospitalar Angelina Caron acredita que os resultados obtidos por uma instituição 
devem representar muito mais do que metas alcançadas ou índices atingidos. Devem repre-
sentar o comprometimento com os valores e preceitos organizacionais que alicerçam toda e 
qualquer ação pessoal ou corporativa. Por isso, temos como princípio e valores:

* Respeito ao ser humano
* Humanização
* Formação e capacitação profissional
* Qualidade, higiene e segurança no atendimento
* Inovação tecnológica
* Cidadania e Responsabilidade social
* Fomento ao ensino e à pesquisa
* Compromisso com resultados
* Compromisso com as gerações futuras
* Respeito com o meio ambiente e com a natureza 

Valores
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A Sociedade Hospitalar Angelina Caron é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter                      
humanístico, que nasceu a partir das diversas necessidades de uma comunidade. Sua                                  
filosofia, portanto, é a de olhar para fora, ouvir e incorporar as demandas da sociedade em seu          
planejamento estratégico, com o objetivo de assegurar o padrão de excelência que a fez ser 
reconhecida como um centro de referência em suas áreas de atuação.
Elas estão assim divididas:

* Atenção à Saúde
* Humanização
* Saúde do Trabalhador
* Responsabilidade Social
* Gestão Hospitalar
* Ensino e Pesquisa
* Formação de Recursos Humanos
* Sustentabilidade

Perfil
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Sociedade Hospitalar Angelina Caron – Pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a 
forma de Sociedade Civil, com personalidade jurídica própria, sem fins econômicos, políticos 
ou partidários.
Possui caráter humanitário e filantrópico. Atua na área de assistência integral, do ensino e da 
pesquisa, com ênfase na assistência integrada em saúde.

Natureza Juridica
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Atendimentos realizados pelo SUS

PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS - Evolução
2012 - 2011 - Evolução

ATENDIMENTO AMBULATORIAL
Exames
Consultas
Hemodiálise
Radioterapia e Quimioterapia

INTERNAMENTOS
Tipos de Atendimentos
Cirurgia Geral
Cirurgia Médica
Total

SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO
RADIODIAGNÓSTICO
Raio X
Hemodinâmica
Tomografia
Ultrassom (eco-mamo)

Números

Principais Indicadores de Atendimento 
na Saúde
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CIRURGIAS REALIZADAS
ESPECIALIDADE / TIPO 2012 2011
Cardíaca 1.794 1.740
Mediastinotomia 31 4
Geral 4.483 3.954
Bariátrica 1.242 1.142
Ortopedia 1.626 1.560
Neurocirurgia 530 541
Vascular 866 1.044
Otorrinolaringologia 1.008 823
Bucomaxilofacial 27 19
Cirurgia Plástica 144 132
Urologia 595 522
Oncologia 1.173 981
Oftalmologia 1.778 1.738
Cirurgia Pediátrica 349 346
Retirada de Órgãos 47 21
Retirada de Córnea 40 ---
G.O. 2.363 1.954
Transplante Pâncreas 6 8
Transplante Renopancreático 12 16
Transplante Renal 57 36
Transplante Hepático 44 18
Transplante Cardíaco 7 4
Transplante de Córneas 12 22
Transplante de Esclera 0 0
Eletrofisiologia (Exames)

387
57

Eletrofisiologia (Procedimento) 46
Aneurisma / ATC 306 68
Arterioplastias / Angiografias 205 ---
Endoproteses 38 ---
Pneumologia 9 ---
Dermatologia 28 30
TOTAL 19.207 16.826

TRANSPLANTES

ESPECIALIDADE / TIPO 2012 2011
Transplante Pâncreas 6 8
Transplante Renopancreático 12 16
Transplante Renal 57 36
Transplante Hepático 44 18
Transplante Cardíaco 7 4
Transplante de Córneas 12 22
Transplante de Esclera 0 0
TOTAL 138 104
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RESUMO ATENDIMENTOS POR TIPO DE EVOLUÇÃO

RESUMO ATENDIMENTOS
TIPO DE ATENDIMENTO 2011 2012 Crescimento
Ambulatorial 141.057 147.247 4,39%
Externo 39.219 37.045 -5,54%
Internado 31.722 35.866 13,06%
Pronto Socorro 99.703 111.435 11,77%
TOTAL 311.701 331.593 6,38%

INTERNAÇÕES

TIPO DE CLÍNICA
2011 2012

SUS OUTROS
(CONV + PART)

TOTAL SUS OUTROS
(CONV + PART)

TOTAL

Cirurgia Geral 17.568 7.473 25.041 14.182 4.647 18.829
Clínica Médica 2.236 4.348 6.584 16.382 1.501 17.883
Total de Internamentos 19.804 11.821 31.625 30.564 6.148 36.712
PACIENTES DIA 81.654 15.006 96.660 85.771 15.567 101.338

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

2011 2012
SUS OUTROS TOTAL SUS OUTROS TOTAL

Exames 19.731 19.488 39.219 17.183 24.748 41.931
Consultas 126.529 14.528 141.057 128.112 9.348 137.460
Hemodiálise 14.176 538 14.714 16.554 735 17.289
Rádio e Quimioterapia 2.406 817 3.223 9.544 182 9.726
TOTAL 162.842 35.371 198.213 171.393 35.013 206.406

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO

2011 2012
SUS OUTROS TOTAL SUS OUTROS TOTAL

Raio-X 27.904 22.189 50.093 42.768 27.074 69.842
Hemodinâmica 5.948 372 6.320 6.486 133 6.619
Tomografia 3.498 588 4.086 3.734 607 4.341
Exames de Imagem  
(Ultra - Eco - Mamo)

30.790 7.376 38.166 20.114 16.931 37.045

TOTAL 68.140 30.525 98.665 73.102 44.745 117.847

OUTROS SERVIÇOS DE APOIO

2011 2012
SUS OUTROS TOTAL SUS OUTROS TOTAL

Exames Laboratoriais 
(Nº Exames)

506.715 22.047 528.762 503.052 21.833 524.885

Nutrição e Dietética 
(Nº Refeições)

745.585 745.585 986.648 986.648

Fisioterapia 
(Nº Atendimentos)

66.208 3.887 70.095 62.052 3.639 65.691

(1)

(1)

(1) Número de Pacientes
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INTERNAÇÕES POR ESPECIALIDADE
ESPECIALIDADE 2011 2012
Cirurgia Buco Maxilo Facial 32 4
Cirurgia Angioplastia 904 1.181
Cirurgia Cardiovascular 2.648 1.818
Cirurgia do Aparelho Digestivo 1.862 1.354
Cirurgia Geral 8.046 4.349
Cirurgia Bariátrica --- 1.242
Cirurgia Oncológica 799 931
Cirurgia Pediátrica 325 349
Cirurgia Plástica 45 185
Cirurgia Torácica 300 555
Cirurgia Vascular 2.050 698
Cirurgia Transplante 104 138
Ginecologia e Obstetrícia 2.780 2.470
Neuro Cirurgia 846 670
Neurologia Clínica 373 1.688
Oftalmologia - Cirúrgica 890 721
Oncologia 508 1.751
Ortopedia / Traumatologia 1.664 1.787
Otorrinolaringologia 657 640
Urologia 540 658
Cardiologia 3.050 6.354
Clínica Geral 550 157
Clínica Médica / Gastrológica 66 1.901
Clínica Transplante 232 340
Dermatologia 41 15
Eletrofisiologia 335 400
Hematologia 47 63
Nefrologia 616 583
Pediatria 833 971
Pneumologia 198 842
Outras 284 1.898
TOTAL 31.625 36.713

Nota:
1) Foi desmembrado de Cirurgia Geral a Cirurgia Bariátrica
2) Chamamos de “Outras” as especialidades que ocorreram poucos eventos, ou que ocorreram eventos apenas em um ano
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Especialidades Oferecidas
Gastroenterologia
Ginecologia e Obstetrícia
Hematologia
Infectologia
Neurologia
Neurologia Pediátrica
Neurocirurgia
Nefrologia
Nutrição
Oftalmologia
Ortopedia
Ortopedia Pediátrica
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia
Psiquiatria
Quimioterapia
Radioterapia
Terapia Intensiva
Transplantes
* Cardíaco
* Renal
* Pancreático
* Córneas
* Fígado
Tratamento vascular
Tratamento Endovascular
Urologia

Análises Clínicas
Buco-Maxilo-Facial
Cardiologia Clínica
Cardiologia 
* Cirúrgica
* Pediátrica
* Ecocardiografia
* Hemodinâmica
* Teste de Esforço
* Mapa da Pressão Arterial
Cirurgia Geral
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Clínica Médica
Dermatologia
Endocrinologia
* Exames por Imagem 
* Endoscopia Digestiva
* Eco Vascular
* Ecografia
* Mamografia
* Radiologia
* Medicina Nuclear
* Tomografia Computadorizada
Fisioterapia
Fonoaudiologia
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Relacionamento com a Comunidade

Projeto Motorista Cegonha

O Caron tem Talento

Menor Aprendiz

Profissionalização

Surgiu de uma parceria firmada entre a Sociedade Hospitalar Angelina Caron (SHAC) e o IP-
TRAN (Instituto Paz no Trânsito). O objetivo é fazer com que os recém-nascidos assistidos pelo 
“Programa Cuidando da Maternidade” recebam dispositivos de segurança na alta hospitalar, 
auxiliando na prevenção de acidentes de trânsito.

Iniciativa destinada a revelar a potencialidade criativa dos colaboradores da Sociedade Hospi-
talar Angelina Caron em todas as áreas culturais. Cumpre importante papel aglutinador, trans-
formador e motivacional, estimulando a convivência entre os setores. Em 2012, na segunda 
edição do programa, mais de 500 pessoas lotaram o auditório municipal de Campina Grande 
do Sul para aplaudirem os “Talentos do Caron”. 

Programa em parceria entre a Sociedade Hospitalar Angelina Caron e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – SENAC), cujo objetivo é estimular mão-de-obra especializada, pre-
parar jovens para o mercado de trabalho e para a promoção da cidadania. Graças à iniciativa, 
novos aprendizes ganham a chance de adquirir conhecimento, de realizar tarefas básicas, de 
começarem a projetar o seu futuro.

Programa destinado a oferecer capacitação aos colaboradores, também em parceria com o 
SENAC. A primeira etapa foi realizada com o apoio de unidade móvel do Senac que esteve in-
stalada no estacionamento do Hospital, oferecendo treinamento aos colaboradores do Serviço 
de Cozinha e Diétetica. 
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Programa Cuidando da Maternidade

PAPS (Programa de Acompanhamento ao Paciente Sequelado)

Enxoval da Solidariedade

Outubro Rosa

Palestra mais Mulher

Realizado bimestralmente, tem por objetivo promover encontros com as gestantes, abordando 
temas de cuidados gestacionais e com recém-nascidos. Durante as reuniões, são realizadas 
oficinas de amamentação, o banho do bebê, etc, oferecendo às futuras mamães a possibilidade 
do aprendizado que auxiliam as questões que envolvem a maternidade. O programa beneficia 
gestantes de Campina Grande do Sul e Quatro Barras inscritas no pré-natal no hospital.

Realizado bimestralmente, tem por objetivo promover encontros com as gestantes, abordando 
temas de cuidados gestacionais e com recém-nascidos. Durante as reuniões, são realizadas 
oficinas de amamentação, o banho do bebê, etc., oferecendo às futuras mamães a  possibili-
dade do aprendizado que auxiliam as questões que envolvem a maternidade. O programa ben-
eficia gestantes de Campina Grande do Sul e Quatro Barras inscritas no pré-natal no hospital.

Através da parceria estabelecida com a ONG “ABC Vida”, gestantes de baixa renda, que são 

beneficiadas com entrega de enxoval, fraldas e cartilhas “bê-á-bá da Mamãe”.

A Sociedade Hospitalar Angelina Caron e a Academia Life realizaram em parceria palestra de 
prevenção do câncer de mama, apresentação da dança das vitoriosas com depoimento de       
superação da doença e ginástica aeróbica trabalhando qualidade de vida com a população 
campinense.

Trabalhado a temática do planejamento familiar, a palestra tratou questões como métodos 
contraceptivos, prevenção segura, DST, AIDS e gravidez indesejada, garantindo qualidade de 
vidas às trabalhadoras.
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Palestra Mulher Triunfadora Transformando Seus 
Sonhos em Realidade

Dia Mundial da Saúde

Saúde Mental

Programa Saúde da Criança

Programa Cuidando de Quem Cuida

No dia Internacional da Mulher o “Programa de Quem Cuida” realizou palestra educativa abor-
dando temática de autoestima e motivação profissional da mulher no Século XXI.

Como ação educativa o Programa de Humanização, Medicina do Trabalho e SESMT realizaram o 
“Dia da Saúde Preventiva”, no qual a comunidade que frequenta o hospital teve a oportunidade 
de verificar pressão arterial e realizar exame de glicose. Os problemas de saúde detectados 
foram triados e encaminhados para atendimento. Foi realizada também palestra com tema de 
alimentação para diabetes e hipertensão, sendo entregue folder com orientações e cuidados 
preventivos.

Em ação conjunta com o CAPS da região a comunidade participou do “Encontro da saúde Men-
tal”. No evento foram divulgados programas e projetos de Humanização da Sociedade Hospi-
talar Angelina Caron, por meio de barracas expositivas do tema. Realizada ainda pintura facial 
e entrega de balões as crianças da comunidade. O principal foco desta ação foi à participação 
do Laboratório da Alegria com “contação” de história abordando a importância da inclusão e a 
apresentação musical complementando o tema.

O Programa “Saúde da Criança”  realiza atividades  lúdicas semanais, com ações direciona-
das a saúde e higiene, qualidade nutricional, preparo para cirurgias, integração no ambiente 
e afetividade com a equipe, buscando amenizar possíveis situações traumáticas causadas pela 
hospitalização.

O Programa “Cuidando de Quem Cuida” surgiu com o intuito de cuidar do trabalhador da 
saúde, utilizando palestras, eventos e oficinas, visando à melhoria da qualidade de vida dos 
profissionais.
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Programa de Acolhimento ao Idoso

Dia do Trabalhador

Festa Julina

Dia das Mãe

Dia das Pais

Festa de Páscoa

Realizado o vídeo de orientações de acompanhamento ao idoso fornecendo informações para 
permanência durante a internação, abordando a prevenção de acidentes domésticos na 3ª 
idade e exposto a tirinha do amor que encantou o mundo falando do senso de utilidade do 
idoso, bem como a importância do cuidado familiar.

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, foi realizada a palestra “Integração Família x                        
Empresa” através da ONG “Criança Feliz”, trabalhando relações humanas e relações de tra-
balho.

A festa realizada na Pediatria tem como finalidade preservar a tradição e oferecer as crianças 
um ambiente que propicie música, dança e brincadeiras, descontraindo o ambiente. A tradi-
cional “Festa Julina do Arraiá do Caron” tem como objetivo trabalhar a integração do colabora-
dor, sendo um espaço reservado à integração da família no âmbito profissional.

Apresentado as usuárias internadas esquete “Valor de Mãe não tem Preço” pelo grupo do 
Laboratório da Alegria. Lembranças foram entregues às mães internadas, acompanhantes e 
colaboradoras. O significado da data comemorada tem como intenção propiciar um ambiente 
mais acolhedor e humano.

No Dia dos Pais o Programa de Humanização realizou atividades comemorativas e entrega de 
lembranças a usuários internados, mostrando a importância do papel do pai na família e na 
sociedade.

A festa da Páscoa teve a presença do Sr. Coelho e D. Coelhita, distribuindo chocolates aos 
usuários internados. Na pediatria, além da visita com distribuição de lembranças da páscoa, 
realizou-se pintura de ovos, trabalhando interação pais e filhos. Aos colaboradores foram           
sorteadas cestas de páscoa, buscando a adesão nos eventos da humanização.
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Mês da Criança

Natal no Hospital

Programa “Voluntário da Amizade”

Curso Descubra seu Palhaço Interior

Projeto Música no Hospital 

Em Outubro o a Sociedade Hospitalar Angelina Caron realiza o Mês da Criança com diversas 
atividades: Na Pediatria: “Contação” de histórias, visita musical com entrega de presentes pelo 
Laboratório da Alegria e apresentação musical Arca de Noé. No Teatro Municipal de Campina 
Grande do Sul, quatrocentas crianças dos CEMEIS da comunidade também assistem ao musical 
“A Arca de Noé”, realizado pelos integrantes do coral do hospital e participam da contação de 
história do tema pelo Laboratório da Alegria. O evento teve a participação especial do Instituto 
Kasper, onde 65 crianças também se apresentaram durante o festival; e crianças internadas no 
hospital com possibilidade de locomoção foram prestigiar o evento.

Em Dezembro a Unidade Pediátrica recebeu a visita do Papai Noel e Doutor Noel com en-
trega de presentes, e temáticas natalinas levadas pelo Laboratório da Alegria. As crianças do 
Instituto Kasper não ficaram de fora, recebendo também a visita do Papai Noel, como nosso 
compromisso social à comunidade. Usuários do sistema puderam ser presenteados com foto 
personalizada com os bons velhinhos. Aos colaboradores foi oferecido pela Família Caron o 
tradicional churrasco gaúcho de final de ano como reconhecimento e valorização pelo tra-
balho.

Os voluntários tiveram a oportunidade de participar de cursos e palestras educativas, como for-
ma de aperfeiçoamento e profissionalização do trabalho. Como reconhecimento aos serviços 
prestados, no final do ano a Sociedade Hospitalar Angelina Caron realizou a confraternização 
de todos no Santa Mônica Clube de Campo. O dia teve animações como apresentação musical, 
caça ao tesouro, dinâmicas motivacionais e outras atividade que estimulam a participação e 
criatividade do voluntário nos programas realizados pelo hospital.

O curso teve por objetivo capacitar e captar novos voluntários para atuar no ambiente hospital-
ar como palhaços, fornecendo arte e alegria na ambiência, gerando mudança comportamental: 
da hostilidade do sistema de saúde à hospitalidade na internação.

Participa ativamente das datas comemorativas com a presença do coral da SHAC. O Projeto 
semanalmente realiza visita musical nas unidades hospitalares proporcionando um ambiente 
mais harmonioso e descontraído.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
ENCERRADOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
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