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RESUMO 

No decorrer deste artigo, abordaremos conteúdos relacionados à gestão de 

crise, ilustrados através do relato de situações reais enfrentados pelo Hospital 

Evangélico de Londrina, quando em novembro de 2013 fechou as portas da sua UTI 

Neonatal e Pediátrica. O Objetivo deste trabalho é mostrar a importância da 

comunicação em um gerenciamento de crise, contribuindo para a preservação da 

imagem e a reputação das organizações. 

Retrataremos o dia-a-dia do hospital desde o anúncio do fechamento da UTI 

até a sua reabertura, e todos os acontecimentos importantes que aconteceram nestes 

10 dias de crise. 
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INTRODUÇÃO 

Nenhuma empresa está suscetível às crises. O Hospital Evangélico de 

Londrina, fundado há 65 anos e desde então mantém-se entre maiores e melhores 

hospitais da região norte do paraná, em Novembro de 2013 enfrentou um momento 

de crise, quando por 10 dias teve sua Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e 

Pediátrica fechada por falta de médicos pediatras intensivistas dispostos a assumir a 

escala de plantão. 

Durante este período vivenciado pela empresa, o hospital se tornou o foco das 

atenções da imprensa local. Diariamente a assessoria de imprensa era contatada por 

                                                            
1Reilly Alberto Aranda Lopes é graduado em Administração de Empresas pela Fecea 
(Apucarana-PR). Atualmente trabalha como supervisor do departamento de Comunicação da 
AEBEL (Associação Evangélica Beneficente de Londrina), mantenedora do Hospital Evangélico 
de Londrina, que vivenciou os acontecimentos relatados neste artigo. Com este Artigo conclui o 
curso de Pós Graduação em Assessoria de Comunicação: Jornalismo, Publicidade e Relações 
Públicas e simultaneamente cursa MBA em Gestão Hospitalar nesta mesma instituição de ensino. 
E-mail: contato@reillylopes.com 



2 
 

jornalistas ávidos por novas notícias. Durante este período, pôde-se perceber na 

prática a importância da figura do Assessor de Imprensa em uma instituição, que 

inserido nos processos atua como fonte geradora de informação para a mídia, e auxilia 

a alta administração na elaboração de medidas preventivas e na manutenção da 

imagem corporativa.  

Em um primeiro momento, abordaremos uma fundamentação teórica, que nos 

dará embasamento técnico para uma análise crítica dos fatos acontecidos e aqui 

relatados. Em seguida, um memorial descritivo do dos momentos vividos pela 

Assessoria de Comunicação do Hospital Evangélico de Londrina, e as ações tomadas 

para o gerenciamento da crise. 

 

A ASSESSORIA DE IMPRENSA 

A Assessoria de Imprensa - do Inglês “Publicity”- é um instrumento de 

comunicação criado com a principal tarefa de propiciar um bom relacionamento entre 

uma empresa ou pessoa física e a imprensa. 

Diferente da publicidade, que utiliza-se de espaços pagos (anúncios) em mídia, 

a assessoria de imprensa é uma forma de se conquistar cobertura editorial nestas 

mesmas mídias, mas sem o apelo comercial. 

Enquanto o espaço publicitário é pago, o que, para o público, pode ser 
interpretado como um lugar em que a instituição só diz o que lhe 
convém, a divulgação de notícias e reportagens sobre a empresa na 
imprensa é gratuita e, dessa maneira, assume caráter de 
imparcialidade, o que, consequentemente, aumenta a credibilidade do 
que é dito sobre a instituição.  (MONTEIRO, 2006, p.150) 
 

Um assessor de imprensa trabalha para um “assessorado”, seja ele um cliente 

particular ou uma instituição. Os objetivos do assessor são estabelecer uma relação 

confiável com os meios de comunicação, tornando-se fonte de informação respeitada 

e requisitada, alcançar e manter (em alguns casos recuperar) uma boa imagem de 

seu assessorado junto à opinião pública, e também capacitá-lo para lidar com a 

imprensa. Pode-se dizer então que o papel do assessor de imprensa é servir como 

uma “ponte” entre seu cliente e a mídia. 

Desde o surgimento das civilizações, as pessoas sempre sentiram necessidade 

de divulgar seus feitos e realizações. Na Roma Antiga (que data do ano 69 a.C.) por 

exemplo, Júlio César criou a “Acta Diurna”, uma espécie de informativo do fórum 
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Romano que era afixado nos espaços públicos e tratava de diversos assuntos como 

notícias, obituários, entre outros. (KOPPLIN & FERRARETO, 2001) 

Podemos observar também a presença da assessoria de imprensa com o 

surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra. Na época, as assessorias surgiram 

para amenizar o descontentamento dos trabalhadores em relação às indústrias onde 

trabalhavam. Surgiu nesta época o jornalismo empresarial, que segundo Kopplin & 

Ferraretto (2001, p.18-19), era uma “forma de atenuar o descontentamento interno 

nas grandes corporações industriais e em resposta à influência crescente das 

ideologias anarquista e comunista”, ou seja, uma forma de alienar o trabalhador, 

mostrando que ele tinha o melhor trabalho do mundo e que muitos gostariam de estar 

no seu lugar. 

No entanto, para Maristela Mafei a função de assessor de imprensa passou a 

existir apenas no início do século XX. Com a consolidação do processo capitalista, em 

1906, o jornalista norte-americano Ivy Lee “passou a oferecer ao mercado serviços 

inéditos: informações empresariais que as próprias empresas autorizavam ser 

apuradas e divulgadas, com o objetivo de atingir a opinião pública”. (MAFEI, 2005, 

p.33). 

Como percebemos, a assessoria de imprensa não é nada recente, porém, ela 

vem se moldando aos dias de hoje, não ficando mais restrita apenas ao trabalho de 

intermediar informações, mas também de criar sempre novas notícias de interesse 

público, sempre com o compromisso ético. 

De acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas (2007, p.7), Assessoria 

de Imprensa é o “serviço prestado a instituições públicas e privadas, que se concentra 

no envio frequente de informações jornalísticas, dessas organizações, para os 

veículos de comunicação em geral”.  

No Brasil, segundo Mafei (2005 p. 36), a prática da assessoria de imprensa foi 

conhecida durante a gestão do presidente da República Nilo Peçanha (1909-1910), 

com publicações informativas do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. 

Para Kopplin & Ferraretto (2001 p. 22), o Brasil só veio a se preocupar, 

oficialmente, com o atendimento à imprensa em 1938, quando foi promulgado o 

Decreto nº 3.371, de 1º de dezembro, que atribuía esta função ao secretário da 

Presidência da República, como chefe do Gabinete Civil.  
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A IMAGEM DA INSTITUIÇÃO NA CRISE 

 

Embora alguns autores defendam a ideia de que a crise costuma dar sinais de 

que está por vir, percebe-se uma características predominante em cada crise, o “fator 

surpresa”, pois na maioria dos casos, antes mesmo das lideranças tomarem 

conhecimento ela já está fora de controle. 

Qualquer crise pode afetar a imagem de uma instituição. Assuntos negativos 

geram matérias negativas, que podem aumentar ainda mais a crise. “No mercado, 

admite-se como crise (do ponto de vista da comunicação) acontecimentos que, pelo 

seu potencial explosivo ou inesperado, têm o poder de desestabilizar organizações e 

governos e suscitar pauta negativa”. (FORNI, 2002, p.373). 

Em uma crise, ao contrário do que se pensa, o papel da assessoria de imprensa 

é essencial, pois ela tem uma função estratégica na hora de gerenciar uma crise, 

evitando maiores estragos na reputação de seu assessorado. Empresas e grande 

lideres devem ter consciência da importância da assessoria durante a elaboração de 

um planejamento, pois uma comunicação bem planejada funciona como aliada e evita 

maiores danos no desencadear de uma crise, desta forma, o assessor deve ser 

encarado como um aliado. 

Uma ação rápida da assessoria de imprensa pode até evitar o desencadear de 

uma crise, apurando o que foi solicitado pelo jornalista e oferecer respostas 

convincentes, evitando publicações indevidas sobre o assunto abordado, seja ele qual 

for, sempre com atenção e agilidade, evitando maiores problemas em virtude de uma 

informação errônea. Como diz Forni, “nunca devemos desprezar uma pauta do 

jornalista, por mais adiantado que seja o horário ou por mais difícil que seja o tema”. 

(FORNI, 2002, p. 369). 

Ignorar uma solicitação de pauta aumenta a possibilidade de a matéria ser 

divulgada sem ouvir a versão da empresa, pois se omitindo damos o aval ao jornalista 

para escrever a versão que ele bem quiser. Quanto mais a empresa participar da 

apuração da notícia, melhor para a sua imagem. “A omissão nas pautas negativas dá 

ao jornalista o direito de escrever o que bem entende. As fontes devem, portanto, 

interferir na matéria, se tiverem explicações plausíveis”. (FORNI, 2002, p. 370). 

Cabe ao Assessor de Imprensa abordar os veículos de comunicação sempre 

com muita honestidade, passando aos mesmos a confiança necessária para que as 
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matérias escritas pelos jornalistas sejam sempre as mais verdadeiras possíveis, não 

permitindo erros que possam ser ainda mais prejudiciais ao assessorado. 

Uma das maneiras de se manter a confiança da mídia é 
aborda-la com abertura e honestidade. Tentar ganhar tempo 
escondendo informações da mídia é um dos piores erros a ser 
cometido. Ao invés de ganhar tempo, a empresa perde a credibilidade 
e aguça a antipatia da mídia, o que fomenta matérias desfavoráveis. 
(SUSSKIN e FIDLD Apud SOUSA, 2006, p. 16) 

 
Uma situação de crise é um prato cheio para mídia, pois torna-se uma notícia 

atraente. Para Forni (2002, p. 367-368) “A mídia alimenta-se da crise. E há uma 

tendência, sobretudo nos meios audiovisuais, para que a informação dê lugar à mídia 

espetáculo”. Os veículos de comunicação buscam investigar, explorar e até mesmo 

supervalorizar pautas com essas características.  

Quando uma eventualidade acontece, ações devem ser tomadas rapidamente. 

Vale lembrar que em momentos difíceis a mídia não perdoa, pelo contrário, o assédio 

aumenta, daí a importância da agilidade e da transparência. Segundo Forni, 

O mercado está apreendendo - e na prática se confirma - que uma 
organização deve informar da maneira mais rápida e completa 
possível as ocorrências negativas e prejudiciais à sua imagem. Além 
de exercer o controle da informação, acalma o público atingido e 
mostra respeito pelo consumidor, acabando com os boatos e 
restaurando a confiança”. (FORNI, 2002, p. 383) 

 
Além disso, como esses conflitos exigem pensamento ágil e respostas rápidas, 

aqueles que estão sob pressão são muitas vezes movidos tanto pela razão quanto 

pelas emoções. Nestas situações, a empresa deve então sempre manter a crise sobe 

controle, não deixando que a mídia tome conta da situação. Crises não ocorrem 

apenas quando acontecem calamidades, devemos nos preocupar também com fatos 

aparentemente simples que podem assumir dimensões bem maiores. 

Qualquer empresa está sujeita a uma crise, é errado pensar que ela só 

acontece em pequenas instituições, basta que algum fator negativo tome maiores 

projeções para que ela aconteça, e quanto maior e mais consolidada for a empresa, 

maior será a repercussão do problema. Como já dito anteriormente, nenhuma 

empresa, por mais sólida que seja, está imune à crise, mas muitas vezes percebemos 

que esse princípio básico da administração de crise ainda continua esquecido por 

muitas organizações. (FORNI, 2002, p. 363). 

Pode-se dizer então que é importante que a assessoria de comunicação da 

organização participe intensamente em tudo que envolve a crise, pois ela fará o 
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contato direto com a mídia e também com o público interno. Não podemos esquecer 

da importância da comunicação interna, pois este público (funcionários) também 

precisa ser comunicado dos acontecimentos, para que trabalhem à favor da 

instituição, pois caso contrário, os próprios colaboradores podem ajudar a destruir a 

imagem da empresa. 

Empregados, controladores da empresa, acionistas e clientes, nessa ordem, 

precisam receber as primeiras informações quando ocorrem crises mais graves. 

(FORNI, 2002, p. 380). 

 

A ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO DE CRISE 

 

Uma perspectiva interessante sobre crise é como ela é encarada pelos 

Chineses. Em chinês, “crise” é expressa por dois símbolos, um significa ameaça e o 

outro oportunidade (Anexo I). Já no Moderno Dicionário da Língua Portuguesa 

Michaelis, crise é um 

Momento crítico ou decisivo; Situação aflitiva; Conjuntura perigosa, 
situação anormal e grave; Momento grave, decisivo; Situação de um 
governo que se defronta com sérias dificuldades para se manter no 
poder; complicação ou embaraço nas relações sociais decorrente da 
falta de serviços em que se empregam as classes menos abastadas. 
(MICHAELIS, 2014) 

 

O Jornalista Alexandre Caldini afirma que “um problema, por mais grave que 

seja, enquanto é interno à organização, é apenas um problema. Quando atravessa os 

portões e se escandaliza, quando chega à imprensa e ao público, torna-se uma crise”, 

e é nessa hora que muitas empresas percebem que não possuem um assessor de 

imprensa, um profissional preparado para resgatar a credibilidade da imagem 

organizacional. Quando isso acontece, é necessário realizar um planejamento de 

administração de crises, mas não há uma fórmula padrão para isso. (CALDINI, 2000) 

O importante é ter em mente que a crise apresenta uma enorme 
possibilidade de desgaste, mas oferece uma grande oportunidade 
para a demonstração cabal de competência. Tal demonstração tem 
um elevado valor político. Vencer as dificuldades – e não somente 
acusá-las ou apontá-las – é o que define uma ação política de primeira 
grandeza. (ROSA Apud LIMA, 2011, p.26). 

Quando a empresa possui um setor de comunicação ou assessoria de 

imprensa, no momento da crise caberá a este setor apurar todas as informações o 
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mais rápido possível e criar uma resposta convincente para a imprensa, convertendo 

o momento de crise em um momento de oportunidades. 

João José Forni defende que a melhor estratégia nesta situação é “conte tudo 

e depressa, embora isso não assegure a publicação da versão correta, pelo menos 

tenta interromper a continuação do assunto como pauta”. O professor mostra ainda 

que 

A opinião da imprensa estará baseada no conhecimento que tem da 
empresa, dos seus valores e credibilidade. O problema, para algumas 
organizações, é que esse é um trabalho que se conquista com o 
tempo, por meio de estratégias de relacionamento com a mídia [...] se 
os jornalistas não conhecem a empresa e nunca falaram com seus 
principais dirigentes, dificilmente conseguirão idealizar uma imagem 
dessa organização. (FORNI, 2002, p. 368 e 21) 

 
Uma vez que a assessoria possui um bom relacionamento com a imprensa, 

esta pode transformar-se em uma grande aliada em crises, pois podem mostrar que 

a organização está se empenhando em corrigir o erro. “Com a mídia, a relação 

transparente, segura e ética, poderá amenizar o problema” (FORNI, 2002, p.387). Por 

outro lado, a falta de informações pode criar um novo conflito. 

 

A UTI NEONATAL E PEDIÁATRICA DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE LONDRINA 

De acordo com o Ministério da Saúde,    

O hospital é parte integrante de uma organização Médica e Social, 
cuja função básica, consiste em proporcionar à população Assistência 
Médica Sanitária completa, tanto curativa como preventiva, sob 
quaisquer regime de atendimento, inclusive domiciliar, cujos serviços 
externos irradiam até o âmbito familiar, constituindo-se também, em 
centro de educação, capacitação de Recursos Humanos e de 
Pesquisas em Saúde, bem como de encaminhamento de pacientes, 
cabendo-lhe supervisionar e orientar os estabelecimentos de saúde a 
ele vinculados tecnicamente. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1977, p. 9) 

 
Fundado em 1948, o Hospital Evangélico de Londrina possui infraestrutura 

diferenciada, com modernos conceitos de hotelaria, proporcionando mais conforto e 

agilidade aos pacientes. É um hospital referenciado, ou seja, atende pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), além de convênios e particular. É referência no atendimento 

de urgência e emergência para o norte do Paraná e atende por mês cerca de 5 mil 

pessoas no pronto-socorro. É um hospital de alta complexidade, com 269 leitos, 40 

leitos de Unidade de Terapia Intensiva para Adultos e Unidade Coronariana, e mais 

10 leitos de UTI Neonatal e Pediátrica. Em 2012 foi classificado pelo Governo do 

Estado do Paraná como hospital referência no atendimento à gestante de alto risco, 
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por possuir uma infra-estrutura e equipe especializada no atendimento de UTI Adulto 

(para a mamãe), Neonatal e Pediátrica (para o bebê), e atende gestantes de alto risco 

de todo o norte do Paraná. Em 2008, o hospital figurou na lista das as melhores 

maternidades do país pela revista Pais & Filhos, e desde 2010 figura o Anuário do 

Bebê Caras, como uma das 20 melhores maternidades do país. (AEBEL, 2011, p. 17-

21) 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica, ou apenas “UTI Neo”, é 

uma importante unidade de prestação de serviços de saúde para bebês que nascem 

prematuros e/ou com complicações respiratórias e que dependem de cuidados 

especiais para sua sobrevivência. A unidade recebe pacientes na faixa etária de zero 

a dois meses de idade, normalmente imediatamente após o parto. 

O setor é um importante recurso para o tratamento de recém-nascidos de alto 

risco, proporcionando aos mesmos a assistência para garantir melhores condições 

para sua sobrevivência, pois neste setor os pacientes são observados 

constantemente, e ao menor sinal de complicações, ocorrem intervenções visando 

melhores condições para o bebê. Este atendimento imediato faz toda diferença para 

a sobrevivência do recém-nascido. De acordo com Druon,  

A qualidade da sobrevivência do bebê geralmente depende dos 
primeiros instantes: com alguns minutos de vida, logo que chega ao 
centro de medicina neonatal, o bebê é monitorado e, quando 
necessário, colocado no respirador e depois instalado numa 
incubadora, pesado, medido e submetido a múltiplos exames”. 
(DURON, 1999, apud VALANSI e MOSH, 2004) 

 
A UTI neonatal do Hospital Evangélico de Londrina (HE), foi fundada em 10 de 

Dezembro de 1992 e conta com dez leitos. Sua taxa de ocupação média é de 130% 

e nos últimos 15 anos (desde que se tem registro) já internou mais de 1200 recém 

nascidos. (Fonte: Departamento de Estatística e Prontuário do Hospital Evangélico de 

Londrina). 

 

  



9 
 

O FECHAMENTO 

Assim como acontece em diversos hospitais filantrópicos do país, os médicos 

plantonistas do HE são autônomos, ou seja, sua remuneração depende 

exclusivamente de sua produtividade e do repasse dos convênios que atendem. 

Depois de 20 anos de atividades e mais de 1200 crianças assistidas, a Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica do Hospital Evangélico de Londrina fechou 

as portas em novembro de 2013.  

Uma característica da crise é o fator surpresa. A crise não é algo 
esperado. Ela acontece de repente e muitas vezes até os próprios 
dirigentes da empresa são pegos de surpresa e tomam conhecimento 
do problema através da mídia, quando a crise já está fora de controle. 
“Não existe uma regra básica para dizer como a crise aporta nas 
empresas ou ameaça personalidades públicas. Sua característica 
mais perigosa é a surpresa” (FORNI, 2002, p. 363). 

 
Alegando "descontentamento de toda equipe, que resulta na dificuldade 

extrema de confecção de escalas de plantão devido à saída progressiva de 

plantonistas", o grupo de médicos que já trabalhava no limite - 6 médicos quando o 

ideal seriam 11 - enviou um documento à direção do hospital informando o fechamento 

da unidade por falta de profissionais preparados para compor a escala de plantões. 

Os médicos alegaram que “trabalhavam irregularmente”, pois a UTI vinha 

comportando persistentemente um número de pacientes maior do que o 

recomendado, pois a unidade tem capacidade para receber até 10 crianças, mas 

recebia em média 14. Este número elevado, associado ao número reduzido de 

médicos para compor as escalas de plantão geraram uma sobrecarga de trabalho.  

Segundo Marian Trigueiros, em sua reportagem para a Folha de Londrina do 

dia 9 de Novembro de 2013, a baixa remuneração dos plantões e o atraso nos repasse 

de pagamentos dos atendimentos do SUS por conta do município também foram um 

fator determinante para esta decisão. Além do valor recebido pelos médicos estar 

defasado, o município de Londrina tem repassado os honorários médicos e 

hospitalares com atrasos constantes. Em Novembro, no momento do fechamento da 

UTI, os repasses estavam atrasados desde Abril, ou seja, os médicos estavam 

trabalhando sem receber o seu salário há oito meses. (TRIGUEIROS, 2013)  

Além disso, a município também é responsável pela criação do conceito “Vaga 

Zero”, uma pedra no sapato dos hospitais terciários (Hospital Evangélico, Irmandade 

Santa Casa e Hospital Universitário de Londrina). Através deste recurso, a central 

reguladora de leitos do município envia pacientes aos hospitais terciários mesmo que 
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os mesmos não tenham vagas disponíveis para internar o paciente, o mesmo é 

encaminhado para o hospital e geralmente fica aguardando vaga alocado em alguma 

sala de emergência ou corredores, contribuindo para a superlotação dos mesmos. 

Todos esses problemas recorrentes culminaram para a decisão dos médicos 

em fechar da unidade neonatal do hospital Evangélico, pois não estavam mais 

dispostos a trabalhar diante destas condições. Então, no dia 21 de Novembro de 2013 

acontece o encerramento das atividades e a suspensão do atendimento. 

Na época, o então secretário de saúde do Município de Londrina, Francisco 

Eugênio de Souza, em entrevista para o jornalista Danilo Marconi (RicTV, 

13/11/2013), admitiu o atraso no repasse, porém, lembra que o credenciamento do 

hospital com o sistema público de saúde está vinculado ao funcionamento da UTI: 

“Para receber os repasses, o hospital precisa mantê-la (a UTI) funcionando”, o que 

em resumo quer dizer que “se a UTI fechar, o hospital não recebe”. (MARCONI, 2013) 

Na véspera do fechamento, a UTI contava com 12 crianças internadas. Nesta 

data, o hospital optou por deixar de receber bebês e também gestantes de alto risco, 

uma vez que possivelmente os bebês destas gestantes necessitariam do serviço. A 

partir desta decisão, uma série de ações foram tomadas para que as crianças 

internadas continuassem em tratamento de terapia intensiva. 

Em Londrina, além do HE (que conta com 10 vagas na UTI neonatal), apenas 

o Hospital Infantil (este com 10 leitos) e o Hospital Universitário (com 7 leitos) possuem 

esta especialidade, por isso a dificuldade em transferir todas estas crianças, afinal, os 

demais hospitais também estavam lotados. (DATASUS, 2013) 

O promotor de Direitos Constitucionais e de Saúde Pública de Londrina, o Sr. 

Paulo Tavares, comentou em entrevista à Jornalista Juliana Gonçalves (Jornal de 

Londrina, 14 de Novembro de 2013) que esta “É uma situação muito séria porque 

essa UTI é referência na região, tem baixos índices de mortalidade e seu fechamento 

traria consequências terríveis”. (GONÇALVES, 2013) 
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A TENTATIVA DE REABERTURA 

O papel dos líderes de uma empresa no momento de crise é muito 
importante. Eles devem participar diretamente dos esforços do 
gerenciamento de crise. “Se uma corporação é o centro de um 
acidente ou desastre, seus executivos devem se esforçar 
especialmente para conseguir o apoio de líderes do governo”. 
(SUSSKIND ; FIELD. 1997,p. 95 Apud SOUZA, 2006).  

 
A direção do hospital por sua vez, durante todo o tempo buscou formas para 

evitar que o serviço fosse suspenso, procurando conseguir novos profissionais que 

estivessem dispostos a assumir as escalas de plantão, evitando assim que o serviço 

fosse suspenso. O Prefeito de Londrina, Sr. Alexandre Lopes Kireeff também se 

envolveu no caso, unindo esforços para evitar o fechamento, afinal, os principais 

problemas - atraso no repasse, tabela de valores de procedimentos e o sistema “vaga 

zero” - são de total responsabilidade da prefeitura. 

Médicos e diretores do Hospital compareceram à prefeitura para uma reunião 

com o prefeito e o secretário de saúde, onde sugeriram que médicos especialistas que 

hoje atendem na unidade básica da rede municipais - unicamente por melhores 

salários e por trabalhos mais “tranquilos” e menos estressantes que em uma UTI - 

usassem parte de sua carga horária semanal para atender também no hospital 

Evangélico, evitando assim o fechamento. A Procuradoria Geral do Município em nota 

ao Jornal de Londrina do dia 27/11/2013 se mostrou favorável à sugestão do hospital, 

mas desde que não houvesse prejuízos no atendimento à população ou aos cofres 

públicos. Esta seria uma medida provisória, pois no começo de cada no, novos 

médicos terminam suas residências médicas, tornando-se especialistas e o hospital 

já manteve contato com estes para que eles venham a integrar a equipe do setor. 

Para não onerar os cofres públicos tampouco o atendimento da população nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), a Secretaria de Saúde compensaria a saída 

desses médicos pagando horas extras para outros médicos. Estas horas extras 

seriam pagas através dos valores repassados pelos convênios médicos referente aos 

atendimentos desses profissionais no HE. (CALSAVARA, 2013) 

 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Enquanto a situação parecia não ter fim, um grupo de famílias se mobilizou nas 

redes sociais e organizou um protesto silencioso em frente ao hospital. Os 

participantes protestaram contra o fechamento da unidade, mostrando seus filhos que 
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foram salvos graças aos serviços prestados, com o objetivo de sensibilizar a 

comunidade médica e órgãos de saúde sobre a importância da manutenção dos 

serviços. O protesto contou com aproximadamente trinta pessoas e mobilizou toda a 

imprensa local. 

Durante o manifesto, a assessoria de imprensa do Hospital Evangélico deu total 

apoio aos manifestantes e à imprensa, procurando deixar os veículos de comunicação 

à favor do hospital, mobilizando a sociedade para a importância da manutenção da 

UTI Neonatal, pois segundo Forni, “a mídia, de uma ameaça, pode-se transformar em 

aliada, [...] reconhecendo que a empresa [...] está tentando corrigir o erro”. (FORNI, 

2002, p. 378). 

 

TRANSFERÊNCIAS 

Enquanto os manifestos e as negociações aconteciam, alguns bebês que 

estavam na UTI tiveram alta médica, outros foram transferidos para a UCI (Unidade 

de Cuidados Intermediários, que possui estrutura semelhante à da UTI, porém, sem a 

presença de médico), e outros três bebês que ainda necessitavam cuidados intensivos 

foram transferidos para o Hospital Infantil, sendo dois deles pacientes de convênios e 

um do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

ÓBITO 

Alguns bebês ficaram internados na UCI do Hospital Evangélico, dentre eles, 

trigêmeos prematuros de uma família de Apucarana (há 60 quilômetros de Londrina), 

que já estavam internados há cinco dias. Prestes a dar a luz, mãe e filhos não 

conseguiram vaga em Apucarana e foram transferidos para Maringá, mas o hospital 

da cidade não comportou o caso, então transferiram a paciente para Londrina, onde 

os bebês nasceram prematuros e precisaram de um atendimento intensivo na UTI 

Neonatal. 

Na manhã do dia 24 de Novembro, domingo, a UTI já estava desativada há 4 

dias, e alguns bebês estavam internados no espaço onde antes funcionava a UTI, 

mas recebendo tratamento da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). 

Na manhã deste dia, um dos trigêmeos apresentou uma rápida piora, que 

imediatamente identificada pela equipe de enfermagem, acionou um pediatra que 

acompanhou o bebê durante toda a manhã.  A partir deste momento o atendimento 

fica caracterizado como de UTI. Durante horas, o médico tentou transferir o bebê para 
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outra unidade de terapia intensiva da cidade, mas foi informado de que não havia 

vagas disponíveis. Mesmo com todos os esforços, o bebê veio a óbito no início da 

tarde deste mesmo dia em decorrência de uma septicemia (infecção generalizada). A 

criança recebeu todos os cuidados intensivos, portanto, a morte não estaria 

relacionada com o fechamento da unidade, mas como explicar o fato para a família e 

para a sociedade? 

Para a imprensa, esse foi um prato cheio, afinal 

Não se noticia, por exemplo, que milhares de aviões levantaram voo e 
pousaram normalmente nos aeroportos, sem nenhum acidente, mas 
basta uma freada brusca no momento da aterrisagem para já 
despertar o interesse das pautas jornalísticas. (KOPPLIN & 
FERRARETO, 2001) 
 

Baseado nessa afirmação de Kopplin e Ferrareto, pode-se perceber que a 

imprensa não se preocupou em noticiar os mais de 1200 atendimentos já realizados 

pela UTI Neonatal, mas sim, o óbito ocorrido. 

 

A REABERTURA 

Após 10 dias fechada, a UTI Neonatal do Hospital Evangélico reabriu as portas 

na manhã do dia primeiro de Dezembro, a partir das 7 horas da manhã. A princípio, a 

escala foi composta por médicos já faziam parte do corpo médico, e também por 

outros profissionais que trabalham no Hospital Infantil de Londrina, e que se 

ofereceram para compor a escala em suas horas disponíveis. O município por sua vez 

colocou à disposição quatro médicos da rede para reforço na composição da escala. 

No final da tarde do dia da reabertura, a UTI neonatal do HE já abrigava dois 

bebês, e um terceiro que havia sido transferido para o Hospital Infantil antes do 

fechamento (um dos trigêmeos) estava para ser transferido de volta ao HE. A partir 

desta data, a unidade funciona normalmente e sempre com sua lotação máxima. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como objetivo trazer à tona a atual situação da saúde pública em 

Londrina, como o Hospital Evangélico se portou no gerenciamento desta crise, e qual o papel 

do assessor de imprensa na prevenção e condução de crises organizacionais. Pode-se dizer 

que o fechamento desta unidade reforça a crise atual da gestão de saúde não apenas em 

Londrina, mas em praticamente todo o País. O maior agravante neste caso é que Londrina 
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recebe pacientes de uma extensa região por ser pólo de referência para atendimento, sendo 

assim, a tendência é um agravamento maior da “saúde” da região. 

A saúde pública no Brasil parece ter chegado a um ponto insustentável, e 

aparentemente não se percebe ações assertivas para melhorar esta situação, afinal, não é 

importando médicos que se resolve os problemas, afinal, não temos falta de mão de obra 

especializada, mas sim, de condições mínimas de trabalho nas unidades de saúde. Como 

trabalhar com déficit de leitos? Com falta de medicamentos em diversas unidades públicas? 

Demoras gigantescas para agendamento de consultas e exames? Superlotação de hospitais? 

Infelizmente estas e outras situações aparentemente parecem já fazer parte do “sistema”? 

No que diz respeito à comunicação, pôde-se perceber claramente a atuação efetiva 

da assessoria de comunicação do hospital, envolvido em todos os fatos que desencadearam 

no desfecho final desta crise. O Assessor é o profissional responsável pelas relações com a 

mídia, colocando-se sempre à disposição para fornecer informações importantes à imprensa, 

servindo de “ponte” entre a instituição e os veículos de comunicação, visando o fortalecimento 

da imagem e cuidado para que a informação sempre seja a mais verdadeira possível. 

O papel do assessor de imprensa não é apenas distribuir releases ou entrar em contato 

com os jornalistas, ele conhece as necessidades de cada veículo de comunicação, e é capaz 

de reunir e administrar as informações que podem ser atraentes aos mesmos, tornando-se 

um parceiro dos formadores de opinião. Cabe ao assessor de imprensa transmitir confiança, 

através de uma relação harmoniosa, se tornando uma fonte confiável entre os meios de 

comunicação. 

Boa parte das matérias a respeito de empresas veiculadas por jornais, revistas e 

emissoras de TV ou de rádio é resultado do trabalho de uma assessoria de imprensa, mas 

quando uma notícia falsa chega à redação, um bom relacionamento entre o jornalista e o 

assessor pode fazer com que a pauta seja derrubada, não prejudicando a imagem da 

empresa. 

Quando o processo é inverso, quando o jornalista procura uma informação, ele espera 

que o assessor de imprensa e o entrevistado estejam preparados para oferecer as 

informações que ele busca, ou seja, que esteja disponível para complementar informações ou 

tirar dúvidas. 

Na área da saúde, o assessor de imprensa deve identificar os jornalistas que produzam 

boas matérias sobre o tema, e desenvolva com estes um bom relacionamento, mantendo-os 

sempre bem informados sobre as atividades pertinentes ao tema, atendendo-os de forma 

prestativa sempre que necessário. 

Em momentos de crise como o apresentado neste artigo, durante as entrevistas, o 

assessor deve garantir que as informações sejam claras, completas e confiáveis, 

acompanhando e apoiando a fala do “porta-voz” já devidamente preparado e orientado, e 
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ainda munido do maior número possível de dados e informações sobre o tema, subsidiando 

a conversa com o jornalista. 

Por falta de informação ou cultura, muitas empresas não se dão conta do grande 

benefício que as assessorias de imprensa proporcionam e acabam abrindo mão desse 

profissional. Com esta decisão, acabam perdendo visibilidade espontânea na mídia, e ainda 

correm o risco de ter sua imagem denegrida por uma informação má interpretada. Percebe-

se que essa relação entre assessor e imprensa é a maior vantagem dos serviços de 

assessoria de imprensa, pois manter um bom relacionamento com esse público é fundamental 

para qualquer empresa. 

Apesar de auxiliarem de forma eficaz em momentos de turbulência, em muitos casos 

os assessores de imprensa ainda não possuem a devida confiança vinda da alta direção, pois 

muitos gestores ainda se preocupam apenas em buscar medidas corretivas e emergenciais, 

ao invés de investir na manutenção da imagem corporativa, encarando assim o 

gerenciamento como medida preventiva. 

Um bom exemplo da importância deste profissional foi o relatado no decorrer deste 

artigo, pois mesmo com toda a crise, o Hospital Evangélico de Londrina conseguiu reverter a 

situação através do trabalho da assessoria de comunicação, proporcionando um desfecho 

positivo mesmo com toda turbulência, através do relacionamento transparente com a 

imprensa local, o que gerou notícias positivas e de certa forma contribuiu significativamente 

para o bom andamento das negociações, proporcionando a reabertura da UTI neonatal e 

pediátrica, que beneficia não só os munícipes mas também toda a população da região norte 

do Paraná. 
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ANEXO I – REPRESENTAÇÃO DA PALAVRA “CRISE” NO IDIOMA CHINÊS 
 

 

 

AMEAÇA   OPORTUNIDADE 


