
Paraná Clínicas



No mercado desde 1970, a Paraná Clínicas foi a primeira empresa de

medicina de grupo a usar o conceito de Gestão da Saúde. O foco é

promover a prevenção, a mudança de atitudes e a adoção de hábitos

saudáveis. Com isso é possível oferecer mais qualidade de vida aos seus

colaboradores. O resultado é o aumento da produtividade, benefício que

já vem sendo comprovado pelas mais de 2000 empresas parceiras e

clientes da Paraná Clínicas em todo Brasil. Quem oferece plano de saúde

aos colaboradores, retém talentos. Prova disso, é que a média de

permanência dos clientes na Paraná Clínicas é de 9 anos.

A Paraná Clínicas

Missão

Visão

Valores

Cuidar da saúde, atendendo com excelência 
empresas e pessoas.

Ser a maior operadora de planos de saúde
empresariais do Paraná, com a maior
rentabilidade.

▪ Sentimento de dono;
▪ Agilidade;
▪ Sinergia;
▪ Ética;
▪ Superação;
▪ Disciplina.



Nossa Estrutura

7 CIMS (Curitiba e Região Metropolitana)

+ 420 Colaboradores

+ 500 Clínicas e Consultórios Credenciados

+ 65 Hospitais Credenciados

+ 93.000 Vidas



Planos com atendimento somente em unidades

próprias – CIMs (Centro Integrado de Medicina),

localizados em pontos estratégicos, ou planos com

atendimento em rede credenciada.

Oferecemos planos de saúde de acordo com as 

necessidades de sua empresa.

1. CIM Água Verde e Hospital Dia
2. CIM Araucária

3. CIM CIC (24 horas)
4. CIM Fazenda Rio Grande

5. CIM Rio Branco do Sul
6. CIM São José dos Pinhais

7. CIM Unidade Infantil (24 horas) 
8. Hospital Santa Cruz

Nossa Rede de Atendimento





Infraestrutura moderna e planejada criada para que o paciente
tenha todos os atendimentos em um único local;

Corpo Clínico altamente capacitado;

Laboratório de análises clínicas em todas as unidades;

Prontuário eletrônico em todas as nossas unidades, aos quais os
médicos têm acesso à todas as consultas e resultados de exames
realizados, facilitando o atendimento sem a necessidade de
impressão de exames realizados nos CIMs.

Saúde completa em um só lugar.





Inaugurado em 2008, localizado em área de fácil acesso, no Água Verde, em frente

à estação tubo Petit Carneiro;

São 7 andares com atendimento de 40 especialidades médicas, exames de

imagem, bem como a coleta de exames laboratoriais e Hospital Dia;

Principais Especialidades e Atendimentos

Anestesiologia

Angiologia 

Audiometria 

Cardiologia 

Clínica Geral 

Cirurgia Geral 

Cirurgia Plástica 
Coloproctologia
Dermatologia 
Endocrinologia 
Fonoaudiologia 
Ginecologia e Obstetrícia

Gastroenterologia

Geriatria

Hematologia

Homeopatia

Mastologia

Nefrologia

Neuropediatria

Neurocirurgia

Neurologia

Nutricionista

Oncologia

Otorrinolaringologia

Ortopedia

Oftalmologia

Pediatria

Planejamento Familiar

Pneumologia

Psicologia

Proctologia

Psiquiatria

Pequenas Cirurgias

Reumatologia

Urologia

Terapia Ocupacional

36 mil atendimentos/mês
40 especialidades médicas

Mais de 80 consultórios



Além do atendimento eletivo, de segunda a sexta-

feira, o atendimento de Clínico Geral também é

ofertado por ordem de chegada – sempre no

mesmo dia.

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira 
das 7h às 19h e sábado, das  7h às 13h.



Estacionamento
Gratuito!

Aos sábados, o CIM Água Verde possui atendimento

em algumas especialidades, serviços e realização de

exames.



Localizado no 7º andar do CIM - Água Verde, possui estrutura 

completa para realização de cirurgias de pequena e média 

complexidade;

Média de 3.800 procedimentos por ano;

4 salas cirúrgicas;

4,7 mil procedimentos endoscópicos;

19 leitos de recuperação pós-cirúrgica;

Central de Materiais e Esterilização.



2.420
Procedimentos

Realizados em 2017

0,5%
Taxa de Infecção 
Hospital Dia

6% Taxa de Infecção 
Média Nacional

Todos os procedimentos realizados 
no Hospital Dia são eletivos, não 

considerados de urgência ou 
emergência. Para assegurar o menor 

tempo de internação, as técnicas 
aplicadas nas cirurgias também são 

adaptadas.



O laboratório de Patologia Clínicas da Paraná Clínicas, conta com
profissionais altamente qualificados, além de equipamentos de alta
tecnologia que garantem segurança, rapidez e alta precisão de
resultados.

▪ Média de 78.000 exames/mês;

▪ Posto de Coleta em todos os CIMs.





Localizada em região estratégica onde há grande concentração de empresas;

Pronto Atendimento 24h para Clínico Geral e Pediatria, inclusive finais de semana

e feriados.

Especialidades

Angiologia

Cardiologia

Clínica Geral 

Dermatologia
Endocrinologia
Fonoaudiologia

Fisioterapia

4.000 mil  atendimentos/mês
14 especialidades médicas

Unidade 24h
Liberação de Guias

6 Leitos de Observação
2 Leitos de Isolamento

Sala de Emergência

Ginecologia e Obstetrícia

Neurologia

Nutricionista

Ortopedia

Otorrinolaringologia

Pediatria

Regulação de Guias:

Liberação de guias, exceto internamento, dentro do horário de funcionamento da unidade.

Laboratório:

Coleta em jejum de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30 e sábado, das 7h às 12h.

Raio-X:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 21h e sábados e domingos, das 7h às 19h.





Unidade Infantil 24 horas anexa ao Hospital Santa Cruz.

Rápido atendimento – somente beneficiários Paraná Clínicas e particular.

Unidades de internamento exclusivos no Hospital Santa Cruz.

Média de 2.700 atendimentos/mês.

Em 2018, a unidade de internação infantil foi inteiramente ambientada para que as crianças tenham melhor acolhimento durante o

período em que estiver internado, cada quarto recebeu uma temática diferente, assim, tanto as crianças quanto os acompanhantes,

encontram diferentes elementos, a fim de diminuir a ansiedade e a agitação causados pela internação.



Especialidades e Atendimentos

Clínica Geral

Ginecologia e Obstetrícia

Nutricionista

Pediatria

Pequenas Cirurgias

Cardiologia

Dermatologia

Angiologia

Gastro

Otorrinolaringologia

Urologia

Ecografia

Planejamento Familiar

Eletrocardiograma

Ortopedia

Pneumologia Pediátrica

Fonoaudiologia

Psicologia

3.500 atendimentos/mês
18 especialidades médicas

Liberação de Guias
7 Consultórios

2 Leitos de Observação

Localizado em uma das principais cidades da região metropolitana.

Realiza coletas de exames laboratoriais, Ecografia, Eletrocardiograma, serviços 
administrativos, sala de pequenos procedimentos e regulação de guias.

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira das 7h às 19h e sábado, das  7h às 11h.

Regulação de Guias: Liberação de guias,  exceto internamento, dentro do horário de funcionamento 
da unidade.

Laboratório: Coleta em jejum de segunda a sexta-feira das 7h às 12h e sábado, das 7h às 11h.



Além do atendimento eletivo, de segunda a sexta-

feira, o atendimento de Clínico Geral também é

ofertado por ordem de chegada – sempre no

mesmo dia.

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-

feira das 7h às 19h e sábado, das 7h às 11h.



Pensando no bem estar e melhor 

experiência dos nossos clientes, a Paraná 

Clínicas irá inaugurar em 2.021 o novo 

CIM São José dos Pinhais.

Contará com uma estrutura moderna, 

novas especialidades de atendimento, além 

de uma localização privilegiada, ao lado do 

Shopping São José.





Especialidades e Atendimentos

Clínica Geral

Ginecologia e 
Obstetrícia

Pediatria

Otorrinolaringologia

Urologia

Psicologia

Eletrocardiograma

Ortopedia

3.600 atendimentos/mês
17 especialidades médicas

Liberação de Guias
3 Leitos de Observação

Cardiologia

Dermatologia

Ecografia-US

Fisioterapia

Gastro

Nutrição

Oftalmologia

Neurologia

Inaugurado em 2016, o CIM Araucária conta com uma estrutura moderna e

ótima localização próximo a grandes empresas.

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira das 7h às 19h e sábado, das 7h às 11h.

Regulação de Guias: Liberação de guias, exceto internamento, dentro do horário de funcionamento da unidade.

Laboratório: Coleta em jejum de segunda a sexta-feira das 7h às 10h e até as 16h exames que não precisem de jejum. Sábado, das 7h

às 10h.



Atendimento de Medicina de Família – Conceito amplo de atendimento 
familiar independente da necessidade.

Especialidades e Atendimento da Unidade: Clínico Geral, Dermatologia, 
Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Regulação de Guias (exceto internamento) 
e Coleta de Exames.

Média de 750 atendimentos/mês.

Especialidades e Atendimento da Unidade: Clínico Geral, Pediatria,
Ginecologia e Obstetrícia, Regulação de Guias (exceto internamento) e
Coleta de Exames.

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 
das 13h às 17h.

Regulação de Guias: Liberação de guias, exceto internamento, dentro 
do horário de funcionamento da unidade.

Laboratório: coleta de segunda a quinta-feira das 8h às 13h30 e na 
sexta-feira das 8h às 15h.

Horário de Funcionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Regulação de Guias: Liberação de consultas/exames com apoio da Regulação de Guias.

Laboratório: Coleta nas quartas-feiras das 8h às 11h.



Atendimento no Litoral

A Paraná Clínicas também pensa nas suas férias, são diversos 

prestadores nas principais cidades do litoral paranaense. 

Atendimento aos planos Standard Plus, Standard Ouro, 

Executivo, Premium, Supreme e Supreme Black.

Guaratuba – Paranaguá – Matinhos

Cidades Atendidas



A Paraná Clínicas também disponibiliza ambulatórios

alocados nas empresas. Atualmente, temos

ambulatórios em seis empresas, que contemplam os

seguintes serviços:

Ambulatórios

▪ Médico do Trabalho;

▪ Serviço de Enfermagem;

▪ Grupo Multidisciplinar.



HOSPITAL 

REFERÊNCIA



HOSPITAL 

REFERÊNCIA



Hospital referência para todos os nossos planos

+ de 731 Colaboradores

+ de 2 mil Médicos

220 Leitos

+ de 13 mil atendimentos por mês

Fundado em 1966, o Hospital Santa Cruz se apresenta como um dos melhores hospitais particulares do sul do
Brasil.



O FastER é um sistema de Pronto

Atendimento que utiliza as mais modernas

evidências científicas na área da Emergência

para triagem de pacientes graves,

potencialmente graves, e os não graves.



Maternidade Hospital Santa Cruz

A Maternidade do Hospital Santa Cruz é

referência quando se fala em cuidados para a mãe

e seu filho. Aqui você vai encontrar os melhores

profissionais, acomodações confortáveis e

equipamentos de última geração, proporcionando

segurança e tranquilidade na hora do parto.



Padrão de Conforto

Apartamento

1 Leito | Sofá Cama | TV por Assinatura | Telefone 
| Banheiro | Wi-Fi | Frigobar | Armário

Enfermaria

2 Leitos | Armário Coletivo | TV por Assinatura 
| Telefone | Banheiro Coletivo | Wi-Fi





O Priori é uma ferramenta de gerenciamento de casos
clínicos e monitoramento de beneficiários.

Através dos seus programas de saúde, o Priori tem como
objetivo direcionar cuidados específicos de acordo com as
necessidades de cada população alvo, aumentando a
efetividade clínica do seguimento proposto e aumentando a
adesão aos cuidados.

O Priori não realiza atividades de medicina do trabalho e
não tem a função de realizar ou priorizar agendamentos de
consulta.



PROGRAMAS 
DE SAÚDE: 1. Programa Gestar Bem

2. Programa de Emagrecimento

3. Programa Bem Saudável

4. Programa Bate Aqui

5. Programa Em Frente

6. Programa Viva Mais Viva Melhor

7. Programa Tá Na Mesa

8. Programa Apague Essa Ideia

9. Programa Prevenir

10. Programa Nosso Momento

11. Programa Meu Médico



O Gestar Bem realiza o acompanhamento da 
gestante durante toda sua gravidez, com o 

intuito de reduzir a taxa de prematuridade, dar 
mais conforto para a mãe e para o bebê.

A gestante tem auxílio de médicos 
especializados e equipe de enfermagem para 
monitorar os casos que exigem um cuidado 

maior. 



Nesse programa o paciente receberá orientações para 
cuidar do peso, sendo avaliado por uma equipe médica 

e de nutricionistas. Cuidando não somente do corpo, 
mas também da mente. Alguns casos são 
acompanhados por um Endocrinologista. 



O Programa Bem Saudável compreende um conjunto 
de ações voltadas para atender os beneficiários com 

hipertensão arterial e Diabetes Mellitus. 

Esses beneficiários recebem a atenção de 
profissionais de referência para um melhor 
acolhimento e direcionamento dos casos. 



Doenças cardiovasculares são responsáveis por 
29,4% de todas as mortes no país. Com isso, a 

necessidade de acompanhamento médico para 
beneficiários com doenças cardiovasculares é 

garantida. 

O Programa Bate Aqui permite a reabilitação do 
beneficiário a partir de um episódio de internação 

hospitalar por doença cardiovascular, 
acompanhamento médico e ambulatorial. 



O Programa Em Frente busca atender os pacientes 
que necessitam de suporte para sua saúde mental, 

onde terá ajuda de uma equipe formada por 
psicólogos, médicos psiquiatras e assistente social, e 

receberá as orientações necessárias para superar 
situações e melhorar seu dia a dia.



O Viva Mais Viva Melhor atende beneficiários 
acima de 59 anos e tem a finalidade de prevenir e 

tratar doenças específicas dessa faixa etária. 
Sempre após avaliação médica, o paciente será 
acompanhado por uma equipe especializada. 



O Programa Tá Na Mesa promove um encontro 
lúdico mensal, a fim de conhecer novos hábitos 

alimentares saudáveis. Tem o intuito de 
combater a obesidade infantil e outros 

transtornos alimentares, sempre recebendo 
acompanhamento de profissionais 

especializados. 



Este programa é indicado para fumantes em 
qualquer faixa etária. Através de profissionais 
especializados os pacientes receberão ajuda 

para parar de fumar. Por meio de tratamentos 
e terapias motivacionais.



O Programa Prevenir contempla quatro 
modalidades de prevenção ao Câncer, 

sendo Câncer de Mama, Colo de Útero, 
Próstata e Intestino. 



Câncer de Mama
Mulheres com idade = ou 
superior à 40 anos
Ausência de mamografia nos 
últimos 12 meses.

Câncer Colo de Útero
Mulheres com idade = ou 
superior à 25 anos
Ausência de Preventivo nos 
últimos 3 anos.

Câncer de Próstata
Homens acima dos 50 anos. 
Rastreamento interno.

Câncer de Cólon
Homens e mulheres acima 
dos 50 anos.



Este programa ajuda famílias na organização de 
sua estrutura familiar, informando sobre 

métodos contraceptivos, prevenindo assim 
gravidez indesejadas. Conta com atividades 

educativas além de informar sobre a prevenção 
de doenças sexualmente transmissíveis. 



O Programa Meu Médico foi criado para ajudar o 
beneficiário a ter um médico para chamar de seu! 

Esse médico prestará as informações sobre a sua 
condição de saúde e orientará o beneficiário sobre 
as ações necessárias para mantê-la e promovê-la. 



Rede de Credenciada

Cobertura: Grupo de Municípios.

Padrão Conforto: Enfermaria.

Segmentação Assistencial: Ambulatorial + Hospitalar COM OBSTETRÍCIA

Opções: Com e Sem coparticipação.

O plano CIM Mais tem como característica principal o mecanismo de "Porta de Entrada aos Serviços de Saúde" que tem
como objetivo privilegiar a atenção primária à saúde, incentivando a fidelização do beneficiário ao profissional de saúde
primária.

O atendimento eletivo inicial do beneficiário deve ser realizado por profissionais das seguintes áreas:

▪ Clínica Geral
▪ Pediatria
▪ Ginecologia e Obstetrícia
▪ Cirurgia Geral

▪ Ortopedia Geral
▪ Oftalmologia
▪ Nutricionista



Para o 

RH



A Paraná Clínicas conta com um setor exclusivo
para que sua empresa tenha assistência que
necessita através de um Executivo de Relações
Empresariais. Esse profissional irá auxiliar o
setor de Recursos Humanos, oferecendo
consultoria necessária e especializada para
utilização do benefício.

Além disso, o site da Paraná Clínicas conta com
uma ferramenta de indicadores de utilização.
Através dessa ferramenta, é possível consultar
gráficos e informações sobre o desempenho do
contrato.

▪ Incluir, excluir, alterar e transferir beneficiários;

▪ Solicitar 2º via de carteirinhas;

▪ Acompanhar relação de beneficiários ativos;

▪ Acompanhar relatórios de coparticipação (se existir);

▪ Acompanhar  indicadores de consultas;

▪ Acompanhar indicadores de exames SADT;

▪ Acompanhar indicadores de internações por 
beneficiários;

▪ Verificar Sinistralidade;

▪ Acompanhar  demonstrativos de faturamento, boletos e 
notas fiscais;

▪ Acompanhar planilha de desempenho.

Serviços Disponíveis



Canais de 

Comunicação



• Rede Credenciada;

• Cartão Virtual;

• Agendamento e cancelamento de Consultas;

• Extrato de utilização;

• Revistas e Manuais;

• Notícias;

• E muito mais.

Nossos clientes dispõem de um portal
exclusivo com diversas ferramentas para
auxiliarem no seu dia a dia. São vários
serviços disponíveis:



• Rede Credenciada – conheça através do APP toda a rede
credenciada do seu plano;

• Cartão Virtual – caso o beneficiário esqueça a carteirinha, não
deixará de ser atendido;

• Agendamento de Consultas – uma maneira rápida e fácil de
agendar e cancelar consultas;

• Extrato de utilização – com ele, o beneficiário acompanha o
extrato de coparticipação de seu plano;

• Manuais – manuais de utilização do plano, CIMs, etc.;

• Notícias – acompanhamento de notícias do plano e informações

da Paraná Clínicas;

• Alarmes – indispensável nos dias de hoje, para que o beneficiário
não esqueça a data da consulta e exame.

A Paraná Clínicas possui também um aplicativo gratuito.
Essa é mais uma facilidade para o dia a dia dos nossos
beneficiários. Confira os serviços disponíveis em nosso
APP:



Teleconsultas

SAC

(41) 3340.3030

Curitiba | (41) 4020.1015
Demais Regiões | 0800 203 3000

Paraná Clínicas
(41) 3340.3000




