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Editorial

COLHENDO FRUTOS

Sandro Scarpetta,
diretor assistencial

Entre os Melhores do Brasil
Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital Ministro Costa 

Cavalcanti (HMCC) foi reconhecido pela revista Newsweek 
como um dos Melhores Hospitais do Brasil. O ranking, 
divulgado no início de março, mostrou que o HMCC é o 15º 
do país, o 3º da região Sul e o 1º do Paraná.

O levantamento foi feito pela Revista Americana, em 
parceria com o World’s Best Hospitals 2022. Desde 2020, 
quando recebeu a primeira premiação, o HMCC já subiu três 
posições no ranking nacional (18ª em 2020; 16ª em 2021; 
e 15ª em 2022).

“Trabalhamos muito para garantir um atendimento seguro 
e de qualidade”, afirmou o diretor administrativo-financeiro 
do HMCC, Sidney Franco.

É    com grande alegria e orgu-
lho que a Fundação de Saúde 
Itaiguapy, e reconhecida pela 
terceira vez consecutiva como 
melhor hospital do Estado do 
Paraná, segundo a Revista 
Newsweek. Além disso melhora-
mos nossa posição no ranking 
nacional ficando como 15º melhor 
hospital do Brasil.

Esses resultados são frutos de 
trabalho em equipe, comprometi-
mento, dedicação, ética, compe-
tência, busca incessante pela 
excelência, tendo o paciente 
como centro de todos os proces-
sos. Aproveito para agradecer e 
reconhecer o esforço das equipes, 
que tem superados dos desafios 
diários, além de se reinventar 
durante a pandemia.

Nessa edição também temos a 
reportagem do ITAMED, que com-
pleta 27 anos de existência em 
2022, sempre proporcionado 
melhorias e benefícios aos usuá-
rios. Completam a edição as 
matérias relacionadas a linda 
cerimônia de formatura dos 
nossos residentes, e belas histó-
rias dos funcionários Maria Afonsa 
Alves e Élcio Oliveira dos Santos.

 “Esta é uma grande conquista, que certifica o alto nível no atendimento prestado aos nossos pacientes. Estamos orgulhosos 
de, pelo terceiro ano, estarmos nesta nobre lista, ao lado de outros grandes hospitais”, destacou o diretor-superintendente do 
HMCC, Fernando Cossa.

“Receber um reconhecimento como esse mostra o nosso compromisso com a assistência dada aos pacientes”, celebra o 
diretor assistencial, Sandro Scarpetta. “Não é uma premiação qualquer, é uma lista de análise internacional que nos equipara 
com grandes centros”, disse o diretor técnico, Rodrigo Romanini.



26 anos de cuidado para a sua vida seguir em frente. É 
este o compromisso do Plano de Saúde   que, hoje, já soma 
mais de 25 mil beneficiários em Foz do Iguaçu e região. 
Criado para ser referência de qualidade na prestação de 
serviços de saúde, o plano de saúde próprio do Hospital 
Ministro Costa Cavalcanti trabalha continuamente para 
manter o cuidado com a vida de seus clientes. 

Quem tem ITAMED tem tudo: a estrutura moderna e 
profissionais capacitados do HMCC, com Pronto Socorro e 
Pronto Atendimento 24 horas, centro de oncologia, serviço 
de hemodinâmica e cardiologia intervencionista, serviços de 
diagnóstico por imagem, laboratório de análises clínicas e 
um Centro Clínico com diversas especialidades e médicos 
credenciados, além de uma grande rede de clínicas 
parceiras.

ITAMED
Pra sua vida seguir em frente

Para ajudar você a escolher o ITAMED, reunimos 
algumas dúvidas frequentes:

Por que ter ITAMED?
Sua saúde nunca teve hora marcada. Poder contar 

com um plano de saúde completo e com uma estrutura 
disponível 24 horas, é primordial. Além disso, só o 
ITAMED oferece a estrutura completa do HMCC, uma 
ampla rede de parceiros credenciados e o cuidado 
próximo de cada beneficiário.

O ITAMED é do HMCC?
Sim! O ITAMED é o plano de saúde próprio do Hospi-

tal Costa Cavalcanti, vinculado à instituição e com tudo 
do hospital disposto aos beneficiários.

Além da estrutura completa, quais os outros 
benefícios de ter ITAMED?

O cuidado com a saúde vai além de um hospital. 
Quem tem ITAMED tem desconto em diversas lojas, 
óticas, farmácias, faculdades e escolas de idiomas e 
tecnologias.

Como faz para contratar o plano?
Para contratar o ITAMED é fácil. Você pode vir direta-

mente ao nosso escritório (Avenida Gramado, 623 – 
Vila “A”), ou solicitar um atendimento com um dos 
nossos consultores via WhatsApp. Basta acessar o QR 
CODE e conversar com eles.

Fale com um consultor:

Acesse o site e conheça mais sobre o 
ITAMED: www.itamed.com.br, e siga nas 
mídias sociais: @planodesaudeitamed.



No dia 25 de fevereiro, o Hospital 
Ministro Costa Cavalcanti formou 
mais uma turma de residentes 
médicos. Seis novos profissionais 
foram certificados nas áreas de 
Anestesiologia, Cardiologia, 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
e Ginecologia e Obstetrícia. A 
cerimônia reservada ocorreu na Casa 
do Chef.
O diretor-técnico, Dr. Rodrigo 
Romanini, disse que, “poder 
concluir uma residência é muito 
louvável. Todos passaram por lutas, 
desafios enormes, foram residentes 
durante a pandemia da Covid-19, e 
agora  saem fortes, especialistas, 
provados e aprovados para a vida”.

A médica Liliane Magalhães falou 
em nome dos formandos e deixou 
um recado aos colegas: 
“Humildade para perguntar sempre 
que não souber, e paciência para 
ensinar sempre que for preciso”. O 
HMCC parabeniza os profissionais!

Com a cara da instituição

Novos residentes
E no dia 02 de março, 14 novos 

médicos chegaram ao Hospital Costa 
Cavalcanti para iniciar a residência 
médica. Os profissionais fazem parte dos 
programas de Anestesiologia, 
Cardiologia, Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem e Ginecologia e Obstetrícia, 
Neonatologia, Cirurgia Oncológica e 
Medicina Intensiva.

Conheça os novos residentes. Dá esquerda para a direita: Rabih Hussein Hachem (Ginecologia e Obstetrícia), Márcio 
de Siqueira Silva Dianin (Cardiologia), Jessica Leal Marins (Ginecologia e Obstetrícia), Kattielen Sousa Ferreira 
(Ginecologia e Obstetrícia), Mery Helen Bleil (Neonatologia), Bárbara Alice Carvalho Gomes (Medicina Intensiva), 
Arthur Dias Mendoza (Medicina Intensiva), Sara Silvia Isbrecht Ferreira (Cirurgia Oncológica), Sancha Caroline 
Cavalcante Espinola Mangueira (Anestesiologia), Flavia Raiane da Silva de Oliveira (Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem), Giovanna Martins Szczypior de Souza (Medicina Intensiva), João Eduardo Souza Samek (Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem), Diego Camilo Arial (Ginecologia e Obstetrícia). Não está na foto: Fernanda Adrielli Granero 
Dianin Silva (Cardiologia).

“É um desafio diário. Parabéns aos nossos 
formandos e esperamos que vocês 

permaneçam fazendo parte de nossa 
instituição.”

Fernando Cossa, diretor-superintendente do HMCC.
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Enredo de filme? Porco de estimação? A história parece surreal, mas é 
verdadeira e a primeira do nosso novo quadro aqui no Costinha. Quem 
vê a gerente do Centro Clínico, Maria Afonsa, coordenando sua grande 
equipe, nem imagina que, em casa, ela já cuidou de uma porquinha, a 
Mileidi.

“É uma paixão de infância e difícil de explicar, mas começou aos seis 
anos, quando meus pais compraram um porquinho para criar para 
abate”, conta Maria.

Ela lembra que todo dia cumprimentava o animal e daí nasceu esse 
amor. “Eu criei um vínculo e, desde então, uma paixão. Até que um dia 
um amigo me mandou foto dos porquinhos que nasceram na chácara 
do irmão dele e eu pedi para trazer um pra mim. E ele trouxe”, fala a 
colega.

Mas Maria explica que, na hora em que fez o pedido ao amigo, não 
pensou em espaço para a porquinha viver, nem nos cuidados que seriam 
necessários, e precisou devolver o animal 26 dias depois. “Sofri muito 
quando devolvi ela, e não sei nem explicar esse sentimento, mas é algo 
muito forte. Hoje ela está bem e crescendo saudável, e eu continuo com 
minha paixão”, disse. Que história, eihn?!

E quem diria que uma compra renderia 
uma poupança de 10 mil reais. O colega da 
manutenção do HMCC, Elcio Oliveira Santos, 
foi o ganhador da campanha de aniversário de 
um supermercado aqui de Foz. A notícia foi 
dada aqui mesmo no hospital, pelo gerente 
do mercado, Fabio Carmona. Os colegas 
ficaram felizes e ressaltaram o merecimento. 
Parabéns, Sr. Elcio!

Compra da sorte

Tem alguma história 
assim para compartilhar 
conosco? Envie no e-mail 
imprensa@hmcc.com.br. 
Estamos esperando!

Assista o vídeo da
revelação do ganhador aqui:


