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E vamos continuar
com as boas notícias.

Estamos
de volta!

Foram dois anos longe e, em 2022, a equipe 
da Divisão de Assessoria de Comunicação do 
Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC) se 
alegra em dizer que O Costinha está de volta, 
com seus conteúdos especiais, quadros 
exclusivos e, em breve, muitas novidades. Leia, 
compartilhe e nos ajude, afinal, além de nós, 
você também faz O Costinha!

Envie suas sugestões e, quem sabe, na 
próxima edição você apareça por aqui!

imprensa@hmcc.com.br

Confira os destaques desta edição!
Marcas da covid-19 Retrospectiva 2021 Plano Diretor de Obras

Tempos difíceis, mas de muito 
aprendizado e com marcas que 

serão eternas.

Fatos, histórias e momentos não 
faltaram em 2021. A retroscpectiva 

reúne tudo em um lugar só.

Obras para lá e para cá. O que já 
mudou e o que ainda vem por aí no 

HMCC?
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Passamos por tempos difíceis, mas 
2022 nos traz esperança de tempos 
melhores.

Além da pandemia prometendo se 
afastar, muitas novidades e desafios 
também farão parte do Hospital Costa 
Cavalcanti (HMCC).

Já iniciamos um canteiro de obras 
no HMCC, o projeto que visa a expan-
são do Costa Cavalcanti, começou! Já 
finalizamos a Endoscopia, O Centro de 
Medicina Tropical e agora é a vez do 
Centro Clínico e do Centro de Oncolo-
gia.

O plano diretor de obras veio a 
partir de um estudo que nos indicou 
horizontes muito claros para continu-
armos relevantes no segmento, para 
crescermos em áreas de ponta e 
correspondermos às expectativas de 
nossos pacientes, corpo clínico, 
colaboradores e terceirizados, unindo 
a tradição à inovação.

E para que tudo isso aconteça, 
contamos com uma equipe de profis-
sionais dedicados, que sonham os 
nossos sonhos e nos ajudam a realizá-
-los!

O Conselho Diretor conta com 
todos vocês para continuarmos cum-
prindo nossa Missão: Promover a 
saúde e cuidar das pessoas, valorizan-
do e salvando vidas! Porque indepen-
dente do setor que trabalhamos, seja 
ele administrativo ou assistencial, de 
alguma forma contribuímos para 
salvar vidas.

Que em 2022 os nossos sonhos 
sejam tão grandes quanto a vontade 
de realizá-los.

Editorial
TEMPO DE
ESPERANÇA

Fernando Cossa,
diretor-superintendente

Marcas da covid-19
2020 e 2021 foram 

anos que deixaram 
cicatrizes profundas. 
Foram mais de 4 milhões 
de perdas durante estes 
dois anos de pandemia. 

Ao longo desse perío-
do, outros milhares 
estiveram nos hospitais e 
conseguiram vencer, 
mesmo após muito 
sofrimento e dor.

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), com apoio da Itaipu Binacional, 
foi um importante soldado nesta guerra. Por trás do imponente hospital, mais de 
1500 colaboradores, das mais diversas áreas, e 400 médicos, além dos terceiros, 
lutaram bravamente para que o maior número de vidas fossem salvam e pudessem 
voltar para suas famílias.

Com tanto cuidado, a luta começou a ter fim em janeiro de 2021, quando a tão 
sonhada e esperada vacina chegou. O enfermeiro Fernando Zarth foi o primeiro do 
HMCC a receber a imunização na instituição. De lá para cá, mais de 467 mil doses 
já foram aplicadas na cidade.

1.700internações 1.300altas

realizados pelo Centro de Medicina 
Tropical, primeiro laboratório de 
saúde única a ser habilitado em Foz 
para realizar RT-PCR.

92 milexames

15lives realizadas para levar informação 
a quem estava em isolamento.

Grandes Números

Motivo de emoção, 
orgulho e reconheci-
mento.
“

Fernando Zarth



“As equipes que me atenderem, todos os médicos e colaboradores, 
obrigado pela atenção dispensada, carinho e pela competência no tratamen-
to que fornecido a mim, e que Deus os abençoando para que continuem 
salvando outras vidas. Mais um milagre em minha vida” - 3º paciente a 
receber alta.

Ligar para as telefonistas do nosso hospital é sentir 
uma saudade sem tamanho no coração de muitos do 
HMCC. Jussara Garcia, nossa eterna telebonita, nos 
deixou ainda em 2020, em decorrência da covid-19.

Na data do primeiro ano de falecimento, ela foi 
homenageada pelos colegas e familiares com o plantio 
de um Ipê Amarelo, árvore formosa e de grande desta-
que, assim como ela era. Jussara ainda ganhou uma 
pequena biografia para que sua memória seja mantida 
sempre.

Nossa eterna “telebonita”

“Agradeço muito a Deus por me dar um pulmão novo. Sei que as orações 
e a fé da minha família e de meus amigos, foram muito importantes. Quero 
agradecer a dedicação de todos deste Hospital, que direta ou indiretamente 
participaram para o processo da minha melhora. Agradeço também pelo 
carinho e pela forma que fui tratado por essa equipe maravilhosa do HMCC. 
Serei eternamente grato e com certeza mudarei alguns conceitos da minha 
vida” - 1º paciente a receber alta.

“Muito obrigado pelo atendimen-
to prestado e a todo carinho que a 
equipe de profissionais disponibili-
zou para mim” - 9º paciente a 
receber alta.

“Queria agradecer as equipes 
que me atenderem, vocês me 
deram a oportunidade de ter vida. 
Eu venci” - 192º paciente a rece-
ber alta.

Corações agradecidos

Palavras de quem viu e viveu
Uma doença invisível, mas que muitos puderam ver, não aos olhos humanos, mas na dor e no sofrimento de cada 

paciente atendido no Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), na alegria e na felicidade de quem ganhou alta e teve 
a oportunidade de recomeçar.

Um vírus desconhecido, assustador, mas que uniu todos em um só propósito: a vida!
E o que dizem aqueles que estiveram na linha de frente da covid-19?

“Não tem como falar de covid se não for pelo início, um momento muito 
assustador, de muito medo e insegurança. Saber que tenho a oportunidade 
de, mínimamemte, ajudar com minha profissão na recuperação da população 
acometida por essa doença, me faz querer entrar e seguir em frente nessa 
direção.

Foram dias muito corridos e agitados, não existia uma padrão ou uma 
ordem dos sinais e sintomas que pudessemos esperar, os leitos sempre 
cheios, muito trabalho, muito tensão, muita inquietude de alma. Vi nesses dias 
muita torcida da equipe, muito carinho, muito entrega, muita dedicação.

Eu aprendi nesse tempo o quanto a vida é passageira, aprendi a valorizar 
ainda mais a família e os amigos, a vida é uma só e temos que viver, amar, 
sonhar e lutar para realizar nossos sonhos agora, hoje, porque o amanhã pode 
não acontecer.” - Enfermeira Evelin Kalaf - no HMCC desde mar-
ço/2021.

"Eu acho que a principal dificulda-
de foi a patologia desconhecida, a 
falta de informação, por ser algo 
novo, diferente, era uma doença que 
ninguém estava habituado. E hoje, o 
maior sentimento é o de gratidão. 
Foi durante a pandemia que o 
Hospital me deu a oportunidade, 
abriu as portas, e pude ter a experi-
ência na linha de frente. A pandemia 
segue todo dia me ensinando." - 
Enfermeiro Adriano Zandonai - 
no HMCC desde novem-
bro/2020.



2021RETROSPECTIVA

DGB no HMCC
O diretor-geral brasileiro de Itaipu, general 

João Francisco Ferreira, visitou o novo setor 
de endoscopia do Hospital Ministro Costa 
Cavalcanti. O espaço de 114 m² foi o primei-
ro bloco reformado previsto no Plano de 
Expansão do HMCC, que conta com um 
investimento total de R$ 64,8 milhões da 
Itaipu Binacional.

E para deixar o atendimento aos 
pacientes ainda mais completo e facilita-
do, o centro hospitalar lançou o app 
HMCC Agendamentos, que permite a 
marcação de consultas no Centro Clínico 
do HMCC, com um dos mais de 160 
médicos disponíveis, nas mais de 35 
especialidades.

O Hospital Costa Cavalcanti recebeu, pela segunda vez consecutiva, o reconhe-
cimento de um dos melhores hospitais do Brasil, de acordo com a Revista 
Newsweek. O complexo hospitalar foi considerado o 1º melhor do Paraná, 3º do 
Sul do Brasil e ficou com a 16ª posição no Brasil.

O melhorA tecnologia
a nosso favor

Eterno Dr. Valmir
Querido por todos, Dr. Valmir Pineli será lembrado por seu 

profissionalismo, mas principalmente, ficará na memória de 
quem o conhecia pela alegria de viver, pelo riso contagiante, e por 
ser um ser humano sensível e amável com todos.

Pensando nisso, o Hospital Costa Cavalcanti prestou uma 
homenagem ao médico do corpo clínico que faleceu por covid-
-19 em 2021, dando nome a Unidade Neonatal de Dr. Valmir 
Pineli Alves.

Dr. Valmir tinha 72 anos e fazia parte da Família HMCC desde 
1994. Por três anos — 2002 a 2005 — foi diretor médico do 
corpo clínico, e logo na sequência, de 2005 a 2009, assumiu a 
diretoria técnica do hospital.

Faça o download na
sua loja de aplicativos:

Foto: Rubens Fraulini



Last wish

Acreditado
com Excelência

Costa Cavalcanti passou pela visita de 
manutenção, e manteve o certificado de 
Acreditado com Excelência (Nível 3) pela 
Organização Nacional de Acreditação (ONA). 
“Nossos colaboradores, médicos e terceiros 
se comprometem na tarefa de salvar vidas, 
com ética, humanização e sustentabilidade. 
Todas estas conquistas de 2021 só foram 
possíveis graças ao comprometimento e 
dedicação de todos”, destacou o diretor supe-
rintendente, Fernando Cossa.

Com ITAMED
sua vida segue
em frente

E o Plano de Saúde ITAMED chegou a 
novos cantos de Foz do Iguaçu, oferecendo 
cadeiras de rodas nos shoppings centers da 
cidade, com empréstimo gratuito. Um cuida-
do a mais para a sua vida seguir em frente!

Quais seriam seus últimos desejos ou vontades se soubesse que sua vida 
estivesse no fim?

Pensando em oferecer um atendimento cada vez mais humano, com um 
olhar amoroso e personalizado, o HMCC criou o Programa de Cuidados 
Paliativos Hope, que trabalha com uma metodologia surpreendente, e se 
dedica a oferecer um atendimento que proporcione mais conforto aos 
pacientes.

O cuidado é oferecido ao paciente e seus familiares a partir do momento 
da identificação de não proposta curativa da doença de base. Só em 2021, 
mais de dez pacientes realizaram uma vontade de comer algo diferente, 
assistir um programa especial, ver seu animalzinho de estimação, ou 
receber uma visita que há tempos não via, o Last Wish.

DAY Medical Center
Outro marco importante do mês foi o lançamento da parceria entre o DAY 

Medical Center, HMCC e ITAMED. O evento aconteceu nas obras do DAY, 
que deverá ser inaugurado em 2023, com um Talk Show, que está gravado 
no YouTube do @hospitalcostacavalcanti.

Nosso superintendente, Fernando 
Cossa, recebeu a condecoração da 
Ordem do Rio Branco, no grau de 
Comendador, concedida pelo 
Ministério das Relações Exteriores 
como reconhecimento ao valoro-
so trabalho desenvolvido à frente 
da Fundação. “Dedico essa honra-
ria à minha família, em especial à 
minha esposa Aracely e ao meu 
filho Felipe, mas também a todos 
os meus colegas de trabalho que 
compartilham comigo a nobre e 
incansável missão de valorizar e 
salvar vidas!”

Honraria

Foto: Kiko Sierich



Plano Diretor de Obras
2021 foi um ano marcante para o Hospital 

Ministro Costa Cavalcanti. 
As obras de reforma e ampliação do Hospi-

tal Ministro Costa Cavalcanti (HMCC) inicia-
ram com a construção do novo espaço do 
serviço de endoscopia, que agora conta com 
114 m² de uma estrutura moderna e comple-
ta para atender a todos.

Com o investimento previsto, de R$ 64,7 
milhões, o HMCC irá aumentar o número de 
leitos dos atuais 202 para 260. A área cons-
truída, de 25 mil metros quadrados (m²), 
ganhará outros 12 mil m², além da reforma 
de 8 mil m² da estrutura atual.

As outras obras que avançaram em 2021, 
foi do Centro de Medicina Tropical, que já 
está sendo encaminhada para inauguração, o 
Centro Clínico e o novo laboratório de Análi-
ses Clínicas.

Nova endoscopia, com 114 m² de uma estrutura moderna e completa.

Reforma e ampliação do Centro Clínico e integração ao novo 
Laboratório de Análises Clínicas Costa Cavalcanti.

Nova unidade materno-infantil e recepção de internação.



Aproveitamos este espaço para pedir a colaboração e paciência de todos os médicos, 
colaboradores, pacientes e familiares, pois durante três anos o complexo hospitalar passa-
rá por obras, e teremos barulho e algumas mudanças. Será por uma boa causa, acredi-
tem!

Para 2022, a expectativa é simultaneamente iniciar a principal estrutura do Plano 
Diretor a ser construída, a nova Unidade Materno-Infantil, uma edificação que terá aproxi-
madamente 8 mil metros quadrados.

Estão previstos ainda o aumento das salas cirúrgicas. O plano prevê ainda a construção 
de mais dez leitos de UTI geral e dez de UTI Neonatal.

Para o CMT, a ideia é transformar o novo espaço em um 
centro de referência para diagnóstico de alimentos e de sanida-
de animal, que são pilares para a economia rural, oferecendo 
exames de biologia molecular, microbiológicos e físico-químicos 
de alta qualidade.

O convênio entre a Itaipu e a Fundação prevê a ampliação 
dos serviços do CMT, incluindo 345,19 m² de reformas na atual 
estrutura localizada na Avenida Araucária, na Vila A, e 74,25 m² 
de novas edificações, além de aquisição de equipamentos, 
mobílias e insumos. Com a ampliação, o CMT poderá atender a 
agroindústrias de laticínios, importadoras de alimentos, abate-
douros, entre outras cooperativas que atuam no setor do agro-
negócio.

Outra importante obra é a reforma geral da 
Oncologia, com a expansão dos serviços de 
quimioterapia e radioterapia, com a inclusão 
de um novo acelerador linear.

Reforma e ampliação da Oncologia, com novo acelerador linear.



Papai Noel radical
A magia do Natal tomou conta do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC) em 2021.
De rapel o Papai Noel chegou no HMCC numa noite de festa para alegrar os pacientes, 

acompanhantes, colaboradores e médicos do complexo hospitalar.
Para emocionar os presentes, a cantata de Natal ficou sob a responsabilidade da Orques-

tra Cadenza, tudo organizado pela Comissão de Humanização. “Foi lindo, espetacular!”, disse 
a psicóloga organizacional do HMCC, Aline Deprá, que trouxe a afilhada Larissa para acom-
panhar a chegada.

No dia seguinte, o Bom Velhinho aproveitou o passeio 
pelas redondezas da Vila e voltou até o HMCC para deixar 
a internação dos nossos pacientes mais felizes.

Os colaboradores e acompanhantes também participa-
ram desse lindo momento.

Foi um tempo de alegria, e um misto de emoções. 
Estamos ansiosos para saber como será a chegada dele 
neste ano!

Se você não conseguiu participar, tudo 
foi gravado e está no @hospitalcostaca-
valcanti, no Youtube. Assista apontando a 
câmera do seu celular para o qr-code:

Aproveite para se inscre-
ver em nosso canal e ficar 
por dentro de tudo!

Quer
ficar por
dentro

de tudo
que acontece

noHMCC?
Siga-nos nas
mídias sociais.

@hospitalcostacavalcanti
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