
 

 

 

Tendo em vista o estado de calamidade pública mundial, devido à pandemia 
da COVID – 19, a Operadora de Planos de Saúde Evangélico Saúde segue o 
protocolo determinado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de 
Saúde do Paraná, e visando a integridade de seus beneficiários, colaboradores e 
prestadores de serviço, entende por bem tomar as seguintes medidas por tempo 
indeterminado; a partir de segunda-feira dia 23/03/2020: 

1. O adiamento de cirurgias e exames complementares eletivos em todas as 
especialidades médicas, evitando a sobrecarga das unidades hospitalares. Os 
procedimentos serão programados posteriormente, conforme acordado entre 
médicos e pacientes. 
 
2. As consultas eletivas em todas as especialidades médicas em nossos 
ambulatórios próprios em Curitiba, Campo Largo e Paranaguá, estão sendo 
canceladas e serão listadas em cada unidade ambulatorial, priorizadas para 
reagendamento em momento oportuno. 
 
3. Só devem buscar o atendimento de saúde as pessoas com sintomas respiratórios 
agudos (falta de ar ou febre persistente por mais de 24 horas). Para esses casos, 
encontram-se disponíveis as Unidades Básicas de Saúde, UPAs,  Hospital do 
Trabalhador, Hospital Regional do Litoral e o nosso Hospital de referência, Hospital 
Universitário Evangélico Mackenzie. 
- Em caso de dúvida sobre os locais de atendimento, a Prefeitura Municipal e o 
Governo do Estado do Paraná disponibilizam os telefones: 

ü GRANDE CURITIBA: (41) 3350 9000 / 99876-2903 (WhatsApp) 
ü PARANAGUÁ : (41)  3420 2806  / 3420 2807   
ü Todo o Paraná: (41) 3330-4414 / (41) 99117-3500 e 0800 644 4414 

4. Casos especiais: gestantes, imunossuprimidos, pacientes oncológicos ou em 
hemodiálise, poderão entrar em contato pelo whatsapp para orientações: 
Curitiba          (41) 99984 0398 
Paranaguá     (41) 99984 0395 
Campo Largo (41) 99270 5590 
 
5. Liberação de guias para consultas e exames:  
      atendimento@evangelicosaude.com.br  
 
6. Setores Administrativos estarão disponíveis através dos e-mails: 
Comercial – comercial@evangelicosaude.com.br  whatsApp  (41) 99946-0654  
Cadastro – cadastro@evangelicosaude.com.br  
Faturamento – faturamento@evangelicosaude.com.br  
Contabilidade – contabilidade@evangelicosaude.com.br 



 

 

Financeiro – financeiro@evangelicosaude.com.br  
Credenciamento – credenciamento@evangelicosaude.com.br 
Recrutamento – recrutamento@evangelicosaude.com.br  
Secretaria – secretaria@evangelicosaude.com.br  
 
Neste momento difícil, de conscientização e responsabilidade diante da vida e pelo bem de 
todos, pedimos a compreensão para que juntos possamos vencer essa crise mundial e o 
mais breve possível retomarmos às nossas atividades. 
 
 

Quem ama, cuida. 
 

Administração do Evangélico Saúde 
    Curitiba 23 de março de 2020. 
 
 


