
Pronto atendimento 24 horas;

Equipe altamente qualificada;

Contamos com um estrutura de 33 leitos de CTI e
144 leitos de internação. 

 Acreditação ONA;

 Procedimentos de alta complexidade;

Atendimento humanizado;

Localização privilegiada;

Atendimento particular e convênios;

Av. Tito Fulgêncio, 1.045 - Jardim Industrial
Contagem - MG - CEP: 32215-000

santaritahospital/

CONSULTAS                          
PRONTO ATENDIMENTO  
EXAMES                                   
OUVIDORIA                          

www.santaritahospital.com.br

Sinta-se bem aqui.

Referencia em contagem e região

ESPECIALIDADES 
ATENDIDAS NO HSR

Anestesiologia;
Angiologia;
Cardiologia;
Cirurgia Bariátrica;
Cirurgia Bucomaxilofacial;
Cirurgia de Cabeça e Pescoço;
Cirurgia Cardíaca;
Cirurgia de Mão;
Cirurgia Geral;
Cirurgia Ginecológica;
Cirurgia Ginecológica/Oncológica;
Cirurgia Plástica;
Cirurgia Vascular e Endovascular;
Clínica Médica;
Clínica da Dor;
Coloproctologia;
Dermatologia;
Fisioterapia;
Fonoaudiologia;
Gastroenterologia;
Ginecologia e Mastologia;
Hematologia;
Infectologia;
Medicina Intensiva;
Nefrologia;
Neurocirurgia;
Neurologia Clínica;
Nutrição Clínica;
Oftalmologia;
Ortopedia e Traumatologia:
                   Ortopedia de Coluna;
                   Ortopedia de Joelho;
                   Ortopedia de Ombro;
                   Ortopedia de Pé e tornozelo;
                   Ortopedia de Quadril;
                   Ortopedia Geral;
Oncologia;
Otorrinolaringologia;
Pneumologia;
Psicologia Clínica ;
Urologia.

Anatomia patológica;
Centro de Tratamento de Feridas e Medicina Hiperbárica;
CETUS Oncologia;
Citologia;
Diagnóstico por imagem:
                Duplex Scan;
                Ecocardiograma;
                Ressonância Magnética;
                 Tomografia Computadorizada;
                Ultrasonografia;
Endoscopia Digestiva:
                 CPRE;
                 Colonoscopia;
                 Endoscopia Digestiva Alta;
Hemodinâmica:
                 Angioplastia;
                 Arteriografia;
                 Cateterismo;
Laboratório de Análises Clínicas;
Polissonografia e Espirometria;
Psicologia Clínica;
Raio-x.

SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA 

Contatos
(31) 3329-1240    
(31) 3329-1174
(31) 3329-1100     
(31) 3329-1216

Há mais de 50  anos cuidando de você e sua família.

Sinta-se bem aqui.

ouvidoria@santaritahospial.com.br



VOCÊ
SABIA?

No Hospital Santa Rita os cuidados com a saúde 
dos seus pacientes  estão em primeiro lugar!

O HSR conta com uma equipe de emergencistas 
e intensivistas capacitada,  que garante 
diagnósticos precisos e uma alta performance 
nos atendimentos, desde os mais simples até os 
mais complexos.

Em situações de emergência o tempo pode ser
o seu melhor aliado!

ATENÇÃO

CONHEÇA ALGUMAS LINHAS
DE CUIDADOS DO HSR HIPERBÁRICA

Tratamento de Feridas e Medicina Hiperbárica 

Oxigenoterapia hiperbárica é uma modalidade terapêutica na 
qual o paciente respira oxigênio puro (100%), enquanto é 
submetido a uma pressão 2 a 3 vezes maior que  pressão 
atmosférica ao nível do mar, no interior de uma câmara 
hiperbárica. O oxigênio produzirá uma série de efeitos de 
interesse terapêutico trazendo  melhoras significativas no 
pacientes.

INDICAÇÕES GERAIS DE TRATAMENTO
Feridas de difícil cicatrização;
Infecções graves com destruição muscular, de pele, ou 
gordura subcutânea;
Lesões de bexiga, intestinos, ossos e cérebro, causadas 
tardiamente por radioterapia;
Esmagamentos e amputações traumáticos;
Infecção crônica dos ossos;
Procedimentos de cirurgia plástica reparadora;
Presença de bolhas de ar na corrente sanguínea (embolia 
gasosa arterial);
Complicações após a realização de alguns procedimentos 
médicos;
Queimaduras extensas;
Coleção de pus ou ar no cérebro, causados, espectivamente, 
por processo infeccioso e trauma;

Agende conosco a sua avaliação:
(31)3329-1240 ou (31)97146-1769 (Whatsapp)

No Pronto Atendimento  do Hospital  Santa Rita, os  pacientes que 
chegam em caráter de emergência são prontamente  atendidos por uma 
equipe de especialistas para diagnostico imediato e solução adequada. 

AVC - Acidente Vascular Cerebral
Os pacientes que chegam ao Pronto Atendimento 
do HSR  são encaminhados para o emergencista 
para avaliação imediata com sintomas e suspeita 
de AVC . Após a devida avaliação o paciente é 
s u b m et i d o  a  exa m e  d e  t o m o g rafi a  p a ra 
confirmação  do  d iagnóst ico  e  cu idados 
necessários.

SCA - Síndrome Coronariana Aguda (Infarto)

Fratura do Fêmur

O paciente com queixa de dor torácica típica é 
encaminhado  para  o  emergenc ista  para 
atendimento imediato. O ECG - Eletrocardiograma é 
realizado em caráter emergencial e, caso seja 
necessário, o paciente é encaminhado para 
tratamento adequado.

Pacientes com idade acima de 65 anos com  quadro 
de fratura do fêmur são encaminhados  para a 
equipe de emergencistas para avaliação e 
realização de exames laboratoriais. Posteriormente 
o direcionamento é feito  para o CTI para  o preparo 
pré cirúrgico.

Sepse ou SE
A Sepse que é uma resposta descontrolada do 
sistema de defesa do organismo às infecções, sendo 
responsável pela principal causa de morte da 
população, precisando de tratamento imediata e 
início de antibiótico em até uma hora. Nosso serviço 
de urgência tem uma equipe capacitada para 
diagnosticar e tratar estes casos em tempo 
adequado.  

EM CASO DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
DIRIJA-SE AO

 PRONTO ATENDIMENTO

24H DO HSR
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