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Em nome do Instituto Mário Penna, uma instituição de-
dicada ao ensino, à pesquisa, à prevenção, ao tratamen-
to e ao combate do câncer, apresento o nosso relatório 
de gestão dos últimos dois anos. A publicação pretende 
dar transparência aos principais temas que permearam 
a nossa atuação desde setembro de 2019. 
 
Idealizado para demonstrar a retomada da cinquente-
nária organização filantrópica, esse documento traz 
a evolução do nosso trabalho, norteado pelo foco na 
sustentabilidade e pela perenidade das nossas ativida-
des. Nele, vocês poderão acompanhar o andamento do 
plano de recuperação emergencial do IMP e conhecer 
os projetos, as parcerias, campanhas, as ações e os re-
sultados deste período. 

MENSAGEM 
DA DIRETORIA

COM A PROFISSIONALIZAÇÃO 
DA GESTÃO E O SUPORTE DE 
UMA IMENSA REDE DO BEM, 
CONSEGUIMOS IMPLEMENTAR 
O PLANEJAMENTO E MINIMIZAR 
O DÉFICIT, COM A EXPECTATIVA 
DE NOS RECUPERARMOS 
TOTALMENTE EM ALGUNS ANOS.

http://www.mariopenna.org.br/
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Quando assumimos a diretoria, o cenário era desafia-
dor, com a renúncia dos gestores anteriores, sete anos 
de déficit orçamentário, endividamento acima de R$ 100 
milhões, uma ação impetrada pelo Ministério Público 
de Minas Gerais, salários atrasados, desabastecimento 
de medicamentos e o risco iminente de paralisação dos 
atendimentos. 

Mesmo diante desse quadro, não desanimamos e, ime-
diatamente, iniciamos o saneamento da instituição, com 
o desenvolvimento de um plano de recuperação financei-
ra, assistencial e de credibilidade da instituição.  Como o 
valor do Mário Penna sempre foi muito além dos ativos 
econômicos, sendo uma das instituições mais respeita-
das e admiradas do Brasil, felizmente, as ações logo co-
meçaram a surtir efeito. 

Com a profissionalização da gestão e o suporte de uma 
imensa rede do bem, formada por doadores, parceiros, 
gestores públicos e equipe de colaboradores, consegui-
mos implantar um novo modelo de gestão e minimizar 
o déficit, com a expectativa de nos recuperarmos total-
mente em alguns anos. Dessa maneira, sentimos que 
podemos voltar a focar no nosso objetivo maior, que é 
acolher, de forma digna e humanizada, as pessoas que 
nos procuram em busca de um tratamento.

Como somos responsáveis por realizar o maior núme-
ro de cirurgias oncológicas, assim como fazer o maior 
número de sessões de quimioterapia e radioterapia em 
Minas Gerais e trabalhamos, majoritariamente, com 
recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, o nosso 
compromisso com a sociedade é imenso. Por isso, para 
nós, a renovação que tem acontecido no instituto nes-
tes últimos dois anos é tão significativa. Acreditamos 
que é esse movimento que permitirá a continuidade do 
atendimento diferenciado e humanizado que sempre 
fez parte da nossa história. Queremos honrar isso e ain-
da apostar no sonho de ampliar a nossa atuação. 

Este relatório é uma forma de agradecer a todos os que 
acreditaram na nossa proposta e não mediram esforços 
para fazer o Instituto Mário Penna renascer. Sabemos 
que cada doador que nos apoia o faz de coração aberto, 
pensando em ajudar ao próximo; que cada gestor que 
acredita em nossos projetos o faz para que permane-
çamos firmes no nosso propósito e que cada vida que 
passou pelas nossas mãos é única e valiosa. Estamos 
em cada um: nos que acreditam, nos que lutam, nos que 
necessitam e até nos que partiram após uma dura bata-
lha. Afinal, estamos juntos, o que nos deixa muito con-
fiantes, gratos, esperançosos e cheios de energia para 
fazer o que recomenda o apóstolo Paulo: “Combater o 
bom combate”.

JUNTE-SE A NÓS! 

Marco Antônio Viana Leite
Diretor-Presidente do Instituto Mário Penna
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QUEM SOMOS
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Fundado em 1971, o Instituto Mário Penna é uma as-
sociação filantrópica de saúde especializada em tra-
tamentos contra o câncer. Sua história de 50 anos é 
marcada pela solidariedade e por resultados imen-
suráveis. A estrutura do IMP engloba o Hospital Lu-
xemburgo, o Centro de Referência Oncológico Mário 
Penna, a Casa de Apoio Beatriz Ferraz, o Núcleo de Es-
pecialidades Oncológicas – NEO e o Núcleo de Ensino 
e Pesquisa – NEP.  

O instituto é uma das quatro associações de saúde de 
Minas Gerais com a classificação CACON – Centro de 
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, conce-
dida pelo Ministério da Saúde.
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A história do Instituto Mário Penna começou com o 
atendimento de pacientes carentes acometidos por di-
versos tipos de câncer, na Faculdade de Medicina da 
UFMG, no final da década de 1960. No início dos anos 
1970, muitos desses pacientes oncológicos eram aco-
lhidos em um abrigo improvisado pela Prefeitura de 
Belo Horizonte. 

Esse contexto despertou a atenção de um grupo de ci-
dadãos que se movimentaram para oferecer a esses 
pacientes condições dignas de cuidado e assistência, 
fundando assim a Associação dos Amigos do Hospital 
Mário Penna. 

O INSTITUTO 
MÁRIO PENNA

SAIBA MAIS

1
2
3

Acesse nosso 
site e conheça  
a nossa história

Conheça 
as nossas 
campanhas

Assista ao nosso  
vídeo institucional

O Instituto Mário Penna – que recebe esse nome em ho-
menagem ao incansável médico, pioneiro do tratamento 
do câncer em Minas Gerais – completou 50 anos no dia 
28 de julho de 2021.  

VOCÊ 
SABIA?

11
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Com uma sólida trajetória de luta e sonhos por um aten-
dimento de qualidade para os pacientes oncológicos, o 
Instituto Mário Penna celebrou o cinquentenário com 
um memorial, espaço dentro do Hospital Luxemburgo, 
no qual a história da instituição é contada em painéis 
e totens interativos. Outras ações foram o lançamento 
de um vídeo institucional, com personagens que fazem  
parte da trajetória da instituição, retratando as instala-
ções e unidades de tratamento e acolhimento ao pacien-
te e uma live com o músico Flávio Venturini. O estádio 
Mineirão, parceiro de longa data do Mário Penna, foi o 
palco escolhido para que a música do grande artista mi-
neiro celebrasse os 50 anos de história.

Grandes canções para uma causa maior ainda.

50 ANOS: 
UMA HISTÓRIA
DE ESPERANÇA

Representando este novo momento, o Instituto Mário 
Penna tem uma nova marca, que veio para representá-lo 
de forma mais ampla. O seu foco são as pessoas, o valor 
mais importante da instituição. No conceito, os pacien-
tes e familiares, que buscam a instituição, esperançosos 
pela cura. A equipe, que trabalha de forma incansável, su-
perando os próprios limites para cumprir a missão de sal-
var vidas. E os apoiadores, que se desdobram para que 
o legado dos fundadores continue vivo. Todos unidos e 
de mãos dadas pela cura. A renovação, marco da gestão 
atual, e a força da instituição para enfrentar os desafios 
também estão representadas na marca.

https://www.youtube.com/watch?v=KaJY548gpQc
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Renovação
Essa é a palavra de ordem 

depois de tempos tão difíceis. 

E o Mário Penna está levando 

tão a sério essa palavra 

que renovou até a sua marca. 

Tudo para que 2022 seja 

diferente, tenha muito mais 

amor, carinho e solidariedade. 

Porque, juntos, faremos 

um ano novo de verdade.

Doe
0800 039 144

No Natal, 
presenteie com 
a agenda 2022.

mariopenna.org.br
institutomariopenna

SAIBA MAIS
Garanta a sua!

Missão

Assistir com excelência, e de forma humanizada, os 
pacientes com câncer.

Nossa Visão

Ser uma instituição de referência em prevenção, 
diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa em câncer.

Nossos Valores

– Acolhimento humanizado a pacientes 
    e acompanhantes;
– Atuação ética e transparente;
– Gratidão aos apoiadores, doadores e voluntários;
– Reconhecimento do bom profissional;
– Compromisso com a perenidade da instituição 
    e sua sustentabilidade financeira;
– Respeito à qualidade de vida;
– Amor a Deus e ao próximo.
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NOSSOS ATIVOS 
E COMPROMISSOS

16 17
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As pessoas são o principal ativo das organizações. Isso 
porque os processos só funcionam se houver profissionais 
comprometidos a entregar um resultado e clientes dispostos 
a confiar naqueles serviços. Como o IMP nasceu da vontade 
de ajudar ao próximo e tem como principal objetivo salvar 
vidas, além de valorizar ao máximo esse ativo imaterial, o ser 
humano, existe o compromisso em prover os melhores ser-
viços de saúde. Conheça melhor nossos ativos.

Hospital Luxemburgo

Mais de 300 
leitos, sendo  
40 leitos de  
terapia intensiva. 

Inaugurado em 1986, o Hospital Luxemburgo é voltado 
para o atendimento de pacientes oncológicos, além de 
ofertar o tratamento para diversas outras especialida-
des, com moderna infraestrutura e parque tecnológico 
de exames de imagem. O hospital conta com mais de 
300 leitos, sendo 40 leitos de terapia intensiva, mais 
de 500 médicos e 1.291 colaboradores. Desde 2001, o 
Hospital Luxemburgo oferece o Programa de Residên-
cia Médica, que forma, a cada ano, novos profissionais 
em 11 especialidades.

Mais  
de 500  
médicos

1.291 
colaboradores
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Centro de Referência Oncológico Mário Penna

O centro, localizado no mesmo espaço onde nasceu a 
obra do IMP, no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizon-
te, é a unidade mais nova do instituto e tem a finalidade 
de proporcionar o aumento do número de atendimentos 
pelo SUS e Saúde Suplementar, além de oferecer mais 
comodidade e agilidade aos diagnósticos e tratamentos. 

Excepcionalmente, em 2020, com a pandemia, a unida-
de ficou aberta para atender pacientes infectados pelo 
novo coronavírus. Uma parceria entre a Federação das 
Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e o estado de Minas 
Gerais permitiu equipar 60 leitos para receber pacientes 
acometidos pela doença. 

Atualmente, um dos prédios abriga o Instituto de Olhos 
Ciências Médicas e os outros dois prédios estão em re-
forma. O atendimento oncológico retornará em 2022, no 
local em que será implantado o centro de referência on-
cológico Mario Penna.

Casa de Apoio Beatriz Ferraz

A Casa de Apoio Beatriz Ferraz surgiu em 2006, da união 
dos lares Célia Janotti e Januário Carneiro, para acolher 
pacientes carentes, principalmente do interior do estado, 
em tratamento nas unidades do Instituto Mário Penna. 
Conta com mais de 43 camas e oferece alimentação, ati-
vidades recreativas, biblioteca, espaço Reiki, lavanderia, 
sala de TV, transporte e outros recursos aos hóspedes. 
Com o suporte de doações e voluntários, em 2020, a 
casa contabilizou seis mil diárias em suas instalações.

Núcleo de Especialidades Oncológicas - NEO 

O instituto inaugurou o NEO - Núcleo de Especialidades 
Oncológicas Mário Penna em 2020 para oferecer ao pa-
ciente um atendimento ainda mais humanizado, uma 
das bandeiras do IMP, desde o primeiro dia de sua con-
sulta até o final do tratamento. A unidade é composta 
por 12 consultórios para atendimentos médicos e mul-
tidisciplinares, incluindo nutricionistas, psicólogos, fono-
audiólogos e fisioterapeutas. 

Núcleo de Ensino e Pesquisa - NEP 

O NEP existe desde 2014 e tem como objetivo contribuir 
para a inovação tecnológica a serviço dos pacientes 
com câncer, sendo responsável pelo desenvolvimento 
de pesquisas de novas tecnologias que impactem na 
prevenção, diagnóstico, tratamento e monitoramento 
da doença. O Núcleo é uma das principais apostas da 
atual gestão do Instituto Mario Penna. Em reformulação 
do seu funcionamento, ele conta com um corpo profis-
sional multidisciplinar exclusivo e membros do corpo 
clínico do Hospital Luxemburgo, que atuam na investi-
gação e produção de dados, gerando conhecimento e 
avanços no campo da oncologia.

Perspectiva  
do novo Centro 
de Referência
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ATENDIMENTO 
HUMANIZADO

22 23
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Um dos diferenciais do Instituto Mário Penna é o tra-
tamento humanizado. Neste momento de dor do pa-
ciente, a equipe da instituição se desdobra para fazer 
a melhor acolhida, com apoio em todas as etapas  
do processo. 

Além de possuir uma área com esta finalidade, várias 
ações são realizadas para tornar mais leve a jornada de 
cada um que confia na experiência do IMP para cuidar da 
sua saúde.

SAIBA MAIS

Acesse e conheça 
algumas iniciativas!

ATENDIMENTO 
HUMANIZADO 
FAZ PARTE DA 
NOSSA ESSÊNCIA

Coral de Laringectomizados do Mário Penna

Dentre elas se destacam o projeto Música no Hospital, o 
Coral de Laringectomizados do Mário Penna, a atuação 
da Pastoral da Saúde, o programa de voluntariado Vol-
mape - Associação de Voluntárias da Associação Mário 
Penna, o toque do sino no final da quimioterapia e a Co-
missão de Humanização e Qualidade de Vida. 

Para motivar também aqueles que trabalham no ins-
tituto, ações internas também são realizadas. Alguns 
exemplos: o projeto Maternidade Real, a sala de lac-
tação, a decoração junina dos setores e a premiação  
Estrelas Mário Penna.
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O Instituto Mário Penna, por meio do 
Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica - PRONON, subsidiado pelo 
Governo Federal, com o apoio de empre-
sas privadas parceiras, deu início, no final 
de 2020, ao Serviço de Cuidados  
Paliativos – SCP em suas unidades. 

No IMP, especialistas de diversas áreas 
trabalham em conjunto para garantir que 
pacientes com doenças graves e amea-
çadoras da vida sejam tratados de forma 
integral nas diversas dimensões de sofri-
mento (físico, psíquico, social e espiritual), 
visando à qualidade de vida e respeitando 
os valores das pessoas atendidas. 

27

A DINÂMICA DO INSTITUTO

Para que os propósitos do Mário Penna sejam integral-
mente alcançados, algumas mudanças foram feitas e 
os seguintes projetos estão em execução:

- Expansão das linhas de cuidado - Fundo do Idoso e 
Cuidados Paliativos;

A região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri 
é a 2ª em número de atendimentos no IMP.VOCÊ 

SABIA?

- Criação do Centro de Referência Oncológico Mário Pen-
na, estrutura com a finalidade de proporcionar o aumento 
do número de atendimentos que já oferecemos pelo SUS 
e Saúde Suplementar, além de oferecer mais comodidade 
e agilidade nos diagnósticos e tratamentos daqueles que 
cuidamos com tanta dedicação há 50 anos.

19 consultórios ambulatoriais oncológicos

- Reforma do Hospital Luxemburgo, com expansão da 
quimioterapia, integração do hospital e reforma da sede.

- Reforma do Hospital Mário Penna; 

- Reestruturação do Núcleo de Ensino e Pesquisa – NEP,-
com reformulação do modelo de negócio;

Objetivo: ser referência em pesquisas 
clínica, principalmente oncológicas;

- Concessão, implantação e gestão compartilhada do 
Hospital Regional de Teófilo Otoni.

Missão de assistir com excelência  
e de forma humanizada o paciente  
com câncer.

https://docs.google.com/presentation/d/1A0UKWY9EjUJdX8LjXnV1RhjZl7Fh56L5/edit#slide=id.p25
https://mariopenna.org.br/seu-imposto-de-renda-pode-ser-uma-declaracao-de-solidariedade/
https://mariopenna.org.br/conheca-o-servico-de-cuidados-paliativos-do-imp/
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GOVERNANÇA

28 29
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GESTÃO RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE 

O Instituto Mário Penna tem investido constantemente 
em melhorias na gestão, com o objetivo de evidenciar seu 
compromisso com as melhores práticas de compliance. 
Para isso, toda a gestão tem sido repensada e reorganiza-
da, com a definição de unidades de negócio, a adoção de 
rituais de gestão, a criação de uma grade de treinamento 
e capacitação de gestores, a proposição de melhorias nos 
processos de comunicação interna, auditoria interna, qua-
lidade e requisitos legais. O objetivo é promover e impul-
sionar uma execução e prestação de serviços pautadas 
em critérios, normas e rotinas, bem como na legalidade, 
eficiência, moralidade e impessoalidade na gestão admi-
nistrativa. A ideia é garantir a continuidade dos excelentes 
resultados dos últimos dois anos.

Para isso, tem sido necessário traçar novos objetivos es-
tratégicos, obedecendo à tradição de uma construção co-
letiva e representativa, para profissionalizar cada vez mais 
a gestão. Com o pensamento em uma gestão isonômica 
e transparente, o envio periódico de relatórios e presta-
ções de contas está se tornando uma realidade no IMP. 
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PREMISSAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O Planejamento Estratégico do Mário Penna tem 
como premissa a satisfação do cliente, em primei-
ro lugar. Por isso, o foco para os anos de 2020-
2021 concentrou-se em quatro pilares, escolhidos 
para acrescentar robustez e solidez às mudanças 
e aos resultados positivos observados: Susten-
tabilidade; Qualidade e eficiência operacional; 
Cliente e mercado; Aprendizado e crescimento.

Com o objetivo de melhorar ainda mais a relação com 
parceiros e doadores, essenciais para os resultados e a 
missão do instituto, foram escolhidos profissionais com 
notório conhecimento técnico para compor a diretoria e 
as gerências do IMP. Essa atitude demonstra a importân-
cia da tomada de decisão embasada em conhecimento 
técnico, números e resultados.

SAIBA MAIS

Conheça a Diretoria do 
Instituto Mário Penna

Alta gestão comprometida 
com o futuro

O INSTITUTO MÁRIO PENNA 
AVANÇA EM SEU COMPROMISSO 
COM O RESTABELECIMENTO  
DE SUA SAÚDE FINANCEIRA,  
COM AÇÕES VOLTADAS À PRESTAÇÃO 
DE CONTAS, REVISÃO DE CONTRATOS E 
CONVÊNIOS, APLICAÇÃO DE RECURSOS 
E PARCERIAS, DE FORMA AMPLA. 
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PLANO DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL 

Uma das primeiras ações realizadas pela atual gestão, 
em 2019, foi a elaboração e a execução de um plano 
para sanear o IMP, que inclui as seguintes medidas: 

Recuperação assistencial e econômico-financeira;

Aumento da produção e da receita hospitalar;

Análise de compras e regularidade no abastecimento 
de medicamentos, com mapeamento de itens críticos;

Renegociação da dívida bancária;

Economia global de dívida bancária renegociada de 
aproximadamente R$ 31,44 milhões;

Equilíbrio das contas, incluindo a regularidade fiscal;

Reestruturação de cargos e setores, simultaneamen-
te à adequação de custos contratuais e de pessoal. 

Renegociação e pagamento de todas as dívidas com 
as clínicas médicas;

Melhoria e redesenho de processos;

Otimização na captação de recursos;

Conciliação e revisão do contas a receber da instituição;

Realização de obras e adequações estruturais para 
garantia da excelência dos serviços de saúde;

33
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Medidas para cumprir as solicitações da Ação Civil 
Pública, movida pelo Ministério Público:

• Contratação de Auditoria Externa para análise 
dos contratos da Instituição;

• Adequação das não conformidades diagnosti-
cadas por meio da implementação de Comissão de 
Análise de Contratos da Associação;

• Apresentação de relatórios devidamente em-
basados em pareceres técnicos da Auditoria Inter-
na, Externa e da Assessoria Jurídica esclarecendo 
todas as medidas adotadas para sanar as irregula-
ridades abordadas na ação civil pública;

A ASSOCIAÇÃO MÁRIO PENNA 
NÃO FIGURA MAIS COMO RÉ 
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, POIS 
OBTEVE SENTENÇA FAVORÁVEL 
PELOS AJUSTES REALIZADOS.
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Presença em mais de
600 municípios mineiros

Maior número de cirurgias oncológicas de 
Minas Gerais

Maior número de cirurgias urológicas e 
de cabeça e pescoço de Belo Horizonte

Exames de imagem de ponta

Maior prestador do SUS em 
radioterapia e quimioterapia

em Minas Gerais:

Mais de 34 mil sessões  
de quimioterapia

Mais de 270 mil sessões  
de radioterapia por ano

EXCELÊNCIA EM SAÚDE

36 37
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SERVIÇOS 

Imagens e Diagnósticos

Para o atendimento e tratamento aos pacientes ainda me-
lhor e mais ágil, o Instituto Mário Penna reúne o que há de 
mais moderno em medicina diagnóstica, como radiologia 
geral e contrastada, ultrassonografia geral, biópsias guia-
das por ultrassom, métodos gráficos (com eco simples, 
transesofágico, transtorácico e estresse), duplex scan ar-
terial e venoso, mamografias e agulhamentos, tomografia 
computadorizada de 128 canais, ressonância magnética 
e PET-CT (Oncológico). Os exames por imagem são usa-
dos para fins de diagnóstico e terapêuticos, sendo um dos 
recursos mais poderosos para cuidar dos pacientes, prin-
cipalmente os oncológicos, nossa especialidade.

Radioterapia 

A radioterapia é um tratamento que utiliza radiações 
para destruir um tumor ou impedir que suas células au-
mentem. Estas radiações não são vistas e, durante a 
aplicação, o paciente não sente nada. A aplicação é rea-
lizada em um dos três aparelhos (aceleradores lineares), 
que possui toda a tecnologia para realização de técnicas 
modernas, como a radioterapia de intensidade modula-
da (IMRT), a radiocirurgia, a radioterapia a estereotáxica 
e a radioterapia intraoperatória. O departamento conta 
também com equipamento de braquiterapia de alta taxa 
de dose, sendo um dos serviços com maior número de 
tratamento de tumores ginecológicos com essa técnica 
em Minas Gerais. O IMP realiza mais de 270 mil ses-
sões de radioterapia por ano.

Quimioterapia

A quimioterapia, ou terapia antineoplásica, é um trata-
mento que utiliza medicamentos, na maioria venosos, 
para combater o câncer. Também ministradas via oral, 
intramuscular, subcutânea, tópica e intratecal, essas 
medicações se misturam com o sangue e são levadas 
a todas as partes do corpo, destruindo células doentes 
que estão formando o tumor e impedindo que elas se 
espalhem pelo organismo. 

O Instituto Mário Penna faz mais de 2.400 sessões de qui-
mioterapia mensais em um ambiente climatizado, propor-
cionando mais conforto ao paciente durante o tratamento.

Além disso, toda medicação quimioterápica e as pré-me-
dicações são preparadas em uma farmácia própria do 
setor na Capela de Fluxo Laminar, cumprindo todas as 
exigências da Vigilância Sanitária e órgãos competentes.
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EQUIPE  
MULTIDISCIPLINAR 

O Instituto Mário Penna possui uma Equipe Multidisci-
plinar hospitalar, que tem como objetivo ampliar o cui-
dado, aperfeiçoar o tratamento e a qualidade de vida 
dos pacientes atendidos nas unidades da instituição. A 
equipe é composta por profissionais de áreas distintas, 
que atuam de forma conjunta para tratar o paciente com 
o máximo de eficiência e de forma humanizada. Fazem 
parte do grupo profissionais da Farmácia Clínica, Nutri-
ção Clínica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, 
Psicologia, Terapia Ocupacional e do Serviço Social.

O cuidado com o paciente oncológico envolve um olhar 
para várias dimensões e cada profissional da área de saú-
de deve enxergar a pessoa acometida com a doença de 
forma integral. Essa sinergia, estabelecida entre os espe-
cialistas, é fundamental para o êxito do tratamento.

RESIDÊNCIA E  
ESPECIALIZAÇÃO

O Instituto Mário Penna carrega não só a missão 
de acolher com excelência os seus pacientes, mas 
também a de formar médicos capacitados para 
atender com maestria e de forma humanizada. O 
primeiro Programa de Residência Médica da ins-
tituição foi realizado em 2001, após ser aprovado 
pela Comissão Nacional de Residência, na espe-
cialidade de Clínica Médica. De lá para cá, o IMP 
foi reconhecido e credenciado para formar novos 
médicos em outras 11 especialidades. Atualmente, 
são capacitados pelo corpo clínico do Instituto, mé-
dicos especialistas em Anestesiologia, Cancerolo-
gia Cirúrgica, Oncologia Clínica, Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço, Cirurgia Geral, Hematologia, Mastologia, 
Medicina Intensiva, Radioterapia e Urologia. O pro-
grama também possui o curso de formação em Gi-
necologia Oncológica.



42 43

O MÁRIO PENNA 
EM NÚMEROS

BALANÇO ASSISTENCIAL

Um dos principais pilares da atual gestão nesses dois 
anos foi o aumento da produção hospitalar. Para isso, 
a atual gestão intensificou a divulgação da Instituição e 
do seu portfólio de serviços para o mercado. Os dados a 
seguir evidenciam essa expansão das atividades e, prin-
cipalmente, a grandeza, o impacto e a importância do 
trabalho feito pelo IMP.

262.454

55

ATENDIMENTOS SESSÕES DE 
QUIMIOTERAPIA

EXAMES DE 
DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM

SESSÕES DE 
RADIOTERAPIA

TRANSPLANTES 
DE MEDULA 
ÓSSEA*

* Dados de 2020

CONSULTAS 
REALIZADAS

EXAMES DE 
MAMOGRAFIA

PROCEDIMENTOS 
CIRÚRGICOS

35.136

61.970

CERCA 
DE 47 MIL

10.086

17.051

MAIS DE 
128 MIL

300

CERCA  
DE 550

MAIS DE 
6 MIL

LEITOS  
DISPONÍVEIS

LEITOS DE CTI

FUNCIONÁRIOS 
EM 2020

CAMAS  
DISPONÍVEIS

RESIDENTES 
FORMADOS

MÉDICOS DE 
VÁRIAS  
ESPECIALIDADES

DIÁRIAS

PACIENTES 
ATENDIDOS/ANO

CASA DE APOIO:

40

1.291

43

MAIS 
DE 550

MAIS DE 
115 MIL

4342
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PARCERIAS  
E CAMPANHAS

APOIO DE PARLAMENTARES
Uma instituição filantrópica 
depende do apoio de vários 
segmentos da sociedade. 
Aqui destacamos os legisla-
dores públicos que contribu-
íram com o Instituto Mário 
Penna, por meio de projetos 
de lei, emendas e doações.

Conheça os parlamentares 
que fizeram a diferença 
por meio de projetos de lei, 
emendas e doações.

* Entre 2019 e 2021
DEPUTADOS 
FEDERAIS

SENADORES

DEPUTADOS 
ESTADUAIS

Atualmente, o Instituto Mário Penna possui 300 leitos 
no total, sendo 29 de CTI e 60 de enfermaria. Com 
uma parceria com a Federação das Indústrias de Mi-
nas Gerais – Fiemg, envolvendo também outros doa-
dores, foi possível implantar mais 9 leitos de CTI e 20 
de enfermaria. Os nossos pacientes agradecem.

LUCAS 
GONZALEZ

LUIS
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ROGERIO
CORREIA

REGINALDO
LOPESPINHEIRINHO

PADRE
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MOREIRA
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LEO
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MITRAUD
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JÔ
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PETTERSEN
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GREYCE
ELIAS

IGOR
TIMO

JULIO
AMARAL

MARCELO
ARO

STEFANO 
AGUIAR

SUBTENENTE
GONZAGA

SARAIVA
FELIPE

ZÉ
SILVA

SARGENTO
RODRIGUES

PROFESSOR 
IRINEU

RAFAEL
MARTINS

SÁVIO 
SOUZA CRUZ

VIRGÍLIO 
GUIMARÃES

VANDERLEI
MIRANDA

BRUNO 
ENGLER

CARLOS 
HENRIQUE

CLÁUDIO DO
MUNDO NOVO

LEANDRO 
GENARO

LAURA
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JOÃO
LEITE

JOÃO VITOR
XAVIER

ANA PAULA 
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MAURO 
TRAMONTE
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LEMOS
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PINHEIRO

PROF. WENDEL 
MESQUITA
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PARCEIROS DE TROCO
Algumas empresas do varejo mineiro abraçaram a causa 
do Mário Penna e implantaram em suas lojas pontos em 
que os clientes podem destinar o seu troco ao tratamen-
to de milhares de pacientes. Agradecemos às Lojas REDE, 
parceira desde 2009, ao Supermercados BH e à Verdemar, 
conosco desde 2015, à LOPS Atacado e Varejo, que entrou 
em 2020, e à Droga Clara, que se uniu a nós em 2021.
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CAMPANHAS DE PREVENÇÃO

A equipe do IMP não mede esforços para cum-
prir a sua missão na luta contra o câncer, sendo 
a prevenção uma das suas principais bandei-
ras. Por isso, o Instituto promove várias cam-
panhas, dentre elas, Julho Verde (câncer de 
cabeça e pescoço), Outubro Rosa (câncer de 
mama) e Novembro Azul (câncer de próstata). 
O coral de Laringectomizados do Instituto Má-
rio Penna, o evento do Dia Nacional do Câncer 
e a repercussão das ações anuais do Outubro 
Rosa são exemplos de como o tema é tratado 
de forma sensível e abrangente pela instituição.

Em 2021, por exemplo, a tradicional campanha 
“Outubro Rosa” do Mário Penna buscou ser mais 
universal, diversa e inclusiva, dando protagonis-
mo a todas as mulheres. Com o tema “A preven-
ção é de todas as cores”, quatro modelos foram 
clicadas sob o olhar do renomado fotógrafo 
Márcio Rodrigues. O resultado desse trabalho 
ímpar foi transformado em uma exposição.

SAIBA MAIS

Acompanhe 
em nossas 
redes sociais

https://www.instagram.com/p/CWx1AEAshjQ/?utm_medium=copy_link%20%20%20%20https://youtu.be/pRNRLEt-ASo%20%20%20%20https://fb.watch/9xVG-lFPBh/
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OUTRAS AÇÕES

A gestão do Instituto Mário Penna é pensada de forma 
integrada e busca a excelência em todos os proces-
sos. Nessa perspectiva, destacamos algumas ações:

• Cuidado com o Meio Ambiente, com iniciativas 
voltadas para o público interno e comunidade; 

• Oportunidades profissionais, por meio de estágios 
curriculares de enfermagem. O Instituto Mário 
Penna tem uma parceria de estágio junto à UNA, 
Faculdade Universo e Escola Técnica Conhecer, 
que tem por finalidade formar profissionais para 
a área de enfermagem. Internamente, uma vez na 
equipe, todos os colaboradores têm a oportunida-
de de se manterem atualizados e em linha com os 
melhores indicadores do setor.

• A Educação Continuada tem como principal objetivo 
capacitar o profissional da assistência e proporcionar 
experiências constantes para que ele possa se apri-
morar e melhorar a sua atuação junto aos pacientes.

50 51

MÁRIO PENNA CONECTA

Em 2021 foi lançado o programa Mário Penna Conecta, 
lives com especialistas do Instituto Mário Penna, para 
levar segurança e tranquilidade a quem está enfrentan-
do o câncer em tempos de coronavírus.

REUNIÕES MULTIDISCIPLINARES

A Comissão de Residência Médica (COREME) do Insti-
tuto Mário Penna vem realizando Reuniões Multidisci-
plinares virtuais com intuito de promover discussões de 
casos clínicos atendidos na instituição e, assim, propor-
cionar a atualização dos médicos.

O objetivo é aproximar o corpo clínico, fomentar a resi-
dência médica, planejar tratamentos de forma multidis-
ciplinar, atualizar e promover conhecimento.

https://mariopenna.org.br/gestao-de-meio-ambiente-imp-recebe-premios-e-mencao-honrosa/
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Na luta contra a pandemia, 100% da equipe foi vacinada, 
a população foi devidamente atendida e houve a criação 
de conexão com os pacientes por meio da live Mario 
Penna Conecta.

Alta COVID - Paciente Renato Marcelo

ENFRENTAMENTO 
DA COVID-19

O Hospital Luxemburgo 
ganhou uma nova ala para 
atendimentos exclusivos 
de pacientes com o co-
ronavírus, com 13 novas 
enfermarias e 44 leitos.

Abertura de 30 leitos de 
UTI no Hospital Luxem-
burgo para atendimento a 
pacientes com a Covid-19.

O Hospital Mário Penna 
reabriu com 60 leitos para 
atender exclusivamente 
pacientes em tratamento 
da Covid-19. 

https://mariopenna.org.br/lives-do-mario-penna-conecta-atingem-mais-de-10-500-visualizacoes-nas-redes-sociais-2/
https://mariopenna.org.br/lives-do-mario-penna-conecta-atingem-mais-de-10-500-visualizacoes-nas-redes-sociais-2/
https://mariopenna.org.br/hospital-mario-penna-reabre-para-tratar-pacientes-com-a-covid-19/
https://mariopenna.org.br/hospital-mario-penna-reabre-para-tratar-pacientes-com-a-covid-19/
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