
Histórico do Hospital 

O Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha é uma entidade filantrópica 

beneficente, sem fins lucrativos, fundada em 8 de junho de 1956, sendo também qualificada como 

de Utilidade Pública nas esferas federal, estadual e municipal.  Para fazer jus a esta qualificação, o 

Hospital atende à legislação vigente,  

destinando 60% de sua capacidade de serviços aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo, assim, o CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Além disso, 

cumpre as finalidades estatutárias, sendo elas o suporte das decisões em todas as esferas de ação. 

O Hospital é considerado no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, como Nível 

de Atenção de Média Complexidade.  

No decorrer dos anos sofreu uma série de modificações para melhor atender a demanda de 

pacientes do município e região, mas principalmente para adequar-se às normas da ANVISA. 

A Instituição conta com Pronto Socorro 24 horas, quatro salas no Centro Cirúrgico, Sala de 

Recuperação com 10 leitos sendo um de Semi-UTI, Centro de Diagnóstico por  

Imagem (exames de radiologia, ecografia, mamografia e tomografia computadorizada) Centro 

Obstétrico e Berçário.  

O Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima é o único Hospital da cidade de Flores da Cunha, 

RS é referencia para os municípios, Nova Pádua, Antonio Prado, Ipê, Nova Roma do Sul, Campestre 

da Serra e São Marcos que juntos aproximam-se de 100.000 habitantes.  

Sua área construída é de 3.171m2, conta com 51 leitos, 98 funcionários, 30 médicos no Corpo 

Clínico, 12 médicos no Pronto Atendimento e 4 médicos no Centro de Diagnostico. Os serviços 

compreendem 22 especialidades médicas (Cardiologia, Ginecologia/Obstetrícia, Cirurgia Geral, 

Oftalmologia, Otorrinolaringologista, Pediatria, Clinica Médica, Cirurgia Plástica, Gastroenterologia, 

Traumatologia/Ortopedia, Anestesia, Neurologia, Psiquiatria, Urologia, Buco Maxilo Facial, 

Pneumologista, Mastologia, Vascular e Mastologia). Os serviços de Laboratório de Analises Clínicas, 

Clínica de Fisioterapia, Exame de Endoscopia, Exame de Colonoscopia, e Serviços de Cardiologia 

(Teste de Esteira, Mapa e Holter) são prestados por empresas terceirizadas, completando o 

atendimento à população. 

No ano de 2017 foram registrados: 45.000 atendimentos no Pronto Socorro 24 horas, 2.600 

internações, 2.104 cirurgias, 322 nascimentos e 20.800 exames de imagem. 

Com o crescente aumento das necessidades de saúde e bem estar da população atendida, tem-se 

uma imprescindível necessidade de adequação e modernização das soluções disponibilizadas pelo 

Hospital. 

 


