
NOVA SANTA CASA

Conheça a infraestrutura da

NOVA SANTA CASA,

comparada aos mais modernos

hospitais do Brasil.



A renovação do parque tecnológico do principal 

Centro Cirúrgico da região significa um grande 

avanço para a população, que passou a contar 

com todos os recursos dos maiores hospitais do 

país bem mais perto, na própria Baixada Santista, 

na Nova Santa Casa de Santos.

RENOVAÇÃO DO PARQUE
TECNOLÓGICO DO CENTRO CIRÚRGICO



Com a compra do robô Da Vinci Xi, 

a Santa Casa realizará, ainda em 2021, 

o primeiro procedimento da Baixada 

Santista utilizando o robô cirurgião. 

CIRURGIA ROBÓTICA



Em breve, a Santa Casa entregará o maior 

Complexo de Radioterapia da Baixada 

Santista, com o acelerador linear Halcyon,

um dos mais modernos do mercado mundial, 

além de tomógrafo e demais aparelhos 

necessários para os mais avançados 

tratamentos de pacientes oncológicos.

COMPLEXO DE RADIOTERAPIA



Com a intenção de suavizar a dor da perda de um 

ente querido, a Santa Casa de Santos preparou um 

projeto de apoio completo ao luto, primando pela 

humanização do atendimento aos familiares. Até o 

final de 2021, o Serviço contará também com o 

espaço para o cerimonial de cremação.

Serviço de Luto da Santa Casa: (13) 3202-0669

SERVIÇO DE LUTO



Em um espaço de 2000 m2, toda a estrutura foi 

reformulada, otimizando a logística de assistência ao 

paciente em todos os momentos do ato cirúrgico. 

O Bloco Cirúrgico da Santa Casa de Santos é o maior 

e mais completo da região, contando também com os 

Centros Obstétrico, Oftalmológico e Serviço de 

Hemodinâmica, totalizando 25 salas operatórias. 

CENTRO CIRÚRGICO



Totalmente reformulado, o serviço passou a contar 

com 3 aparelhos modernos, ganhando agilidade e 

qualidade no atendimento. O novo tomógrafo tem 

capacidade para atender pacientes de até 230kg, e 

pode reconstruir 70 imagens por segundo, garantindo 

maior precisão de diagnóstico. Os outros dois 

tomógrafos atendem pacientes de até 180kg.

TOMOGRAFIA



Novas instalações, e capacidade de 

atendimento ampliada, o serviço conta 

com 2 equipamentos modernos, 

oferecendo maior assistência e 

qualidade em medicina diagnóstica.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA



CENTRO DE IMAGEM

Com capacidade para realizar até 10 mil 

exames mensais, o novo Centro de Imagem 

reúne ultrassonografia, ecocardiograma e 

mamografia, para assistência diagnóstica de 

pacientes internados, casos de urgência e 

emergência e também pacientes agendados. 



Assistência completa 24 horas aos beneficiários 

dos convênios credenciados e particulares, 

em uma dinâmica de fluxo único, que prioriza 

agilidade e qualidade, amparadas por tecnologia 

de ponta, garantindo a segurança do paciente e 

as informações do atendimento.

PRONTO SOCORRO
PARTICULAR ADULTO



Assistência completa 24 horas às crianças de

zero a 12 anos, beneficiárias dos convênios 

credenciados e particulares. A decoração foi 

escolhida com todo cuidado, pensando no 

entretenimento dos pequenos pacientes, e tornando 

o ambiente bem diferente da ideia que muitas 

crianças pensam de um hospital.

PRONTO SOCORRO
PARTICULAR INFANTIL



Totalmente dedicado ao SUS, com ampla retaguarda 

para os casos encaminhados pelo SAMU – Serviço de 

Atendimento Móvel, o espaço de 2000 m2 conta com 

a estrutura de leitos para os casos graves, leitos de 

urgência e emergência para os casos clínicos e 

consultórios para Traumatologia e Ortopedia.

COMPLEXO DE URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA



Em ambientes climatizados, as 

acomodações dispõem de todos os 

recursos para o melhor tratamento, 

com conforto e comodidade.

ACOMODAÇÕES



Aumento de 30% da capacidade

de atendimento.

AMPLIAÇÃO DA UTI



OFTALMOLOGIA

O novo espaço para atendimento 

dos usuários do SUS conta com 

6 consultórios e equipamentos 

modernos para a realização de 

consultas, exames e procedimentos.



Espaço totalmente dedicado aos 

atendimentos da especialidade, com 

7 consultórios, sala de espera 

acolhedora, e todo o conforto para uma 

avaliação adequada e humanizada.

CENTRO PSIQUIÁTRICO


