Histórico da Unidade Hospitalar
Em maio de 1943, o IPASE (Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado), mantinha na cidade do Rio de Janeiro o Hospital dos
Servidores do Estado (HSE). Através de proposta da Divisão de Tisiologia do
IPASE, responsável pela assistência aos funcionários públicos portadores de
Tuberculose, encaminhados para internação em sanatórios aqui mesmo em
Petrópolis, em Nova Friburgo e Campos do Jordão, é efetivada a aquisição em
Corrêas – distrito de Petrópolis - do então Sanatório Bela Vista, que dispondo
de 30 (trinta) leitos, inicia atividades como Hospital Público em 01/07/1943.
O Sanatório foi ampliado, atingindo 180 (cento e oitenta) leitos em 1950,
quando passou a denominar-se Sanatório Alcides Carneiro, em homenagem ao
então Presidente do IPASE Alcides Vieira Carneiro, que dentre tantas
heranças, nos deixou uma frase que serviria de lema para nosso nosocômio
“Esta é uma casa que por infelicidade se procura, mas por felicidade se
encontra”.
O Sanatório construído de forma pavilhonar passou a contar com
02(dois) andares para internação de pacientes (Pavilhão Francisco Benedetti e
Pavilhão Nelson Douat), o Centro Cirúrgico (Pavilhão Nassim Bacha) e o setor
de Exames Complementares (Pavilhão Cyro dos Anjos). O Sanatório foi mais
uma vez ampliado em outubro de 1956 ao inaugurar o Pavilhão Sara
Kubitschek, atingindo a capacidade de 260 (duzentos e sessenta) leitos para
Tisiologia e Cirurgia Torácica.
Com a unificação da Previdência Social e a extinção do IPASE, o
Sanatório passou para o INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica e
Previdência Social) e com a evolução para Tisiologia ambulatorial, o Sanatório
iniciou sua transformação em Hospital Geral passando a denominar-se Hospital
Sanatório Alcides Carneiro, internando predominantemente pacientes de longa
permanência de clínica médica e alguns cirúrgicos.
Em 1973 a Faculdade de Medicina de Petrópolis, pertencente à
Fundação Octacílio Gualberto, formaliza convênio para utilização das
instalações do Hospital Alcides Carneiro, que posteriormente se estende aos
cursos de Nutrição e Enfermagem da FASE (Faculdade Arthur Sá Earp Neto),
também da Fundação Octacílio Gualberto. Em 2000 a Universidade Católica de
Petrópolis (UCP) formaliza o convênio para atividades do Curso de Fisioterapia
em nível de graduação.
O Ambulatório com 26 (vinte e seis) consultórios e salas de atendimento
foi inaugurado em 1977, onde são realizadas consultas de atenção básica
(clínica médica, clínica cirúrgica, pré-natal, ginecologia e pediatria) e consultas
de atenção secundária (consultas especializadas).
Em 1991 o Governo Federal, iniciando o processo de municipalização da
Saúde, transferiu para a Prefeitura Municipal de Petrópolis a gestão do hospital
perdendo o termo Sanatório denominando-se, como até hoje, Hospital Alcides
Carneiro, voltado à internação de casos agudos clínicos e cirúrgicos.
Em 1992 foi criado no Pavilhão Francisco Benedetti a Maternidade Jana
Moroni Barroso, sendo a única Maternidade pública da região até hoje. Ainda

em 1992 no mesmo pavilhão foi inaugurada a Enfermaria de Pediatria e a UTI Adulto.
A UTI Neonatal que funcionava no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp
desde abril de 1990 (hospital que não possui Maternidade), foi transferida para
o hospital em março de 1995, integrando a Unidade Materno-Infantil que conta
com um albergue onde é desenvolvido o Projeto Canguru.
Em dezembro de 2000 o Pavilhão Cyro dos Anjos, que servia a exames
complementares na época do Sanatório, foi demolido, sendo construído um
novo pavilhão para instalar o Setor de Emergência, com salas de atendimento
Masculino, Feminino e de Pediatria.
Em fevereiro de 2001 a Faculdade de Medicina de Petrópolis, em
convênio com a Prefeitura de Petrópolis, construiu um Pavilhão de Ensino
dotado de auditórios para as atividades de Graduação e Pós Graduação,
iniciada em 2001 com os programas de Residência Médica em Clínica Médica,
Pediatria e Obstetrícia/Ginecologia e em 2002 Cirurgia Geral e Medicina de
Família. Nos auditórios também são realizados treinamentos de recursos
humanos de todo o hospital.
Em 2001 a Faculdade de Medicina de Petrópolis realizou reformas no
Pavilhão Sara Kubitschek para funcionamento de mais 20 (vinte) leitos de
Clínica Médica. A Faculdade de Medicina de Petrópolis, também em convênio
com a Prefeitura Municipal de Petrópolis, construiu anexo ao Hospital o
Instituto Médico Legal, inaugurado em 2002, sendo operacionalizado pela
Secretária de Segurança do Estado.
Em 2001 iniciou-se a construção do Hemocentro Regional, em prédio
independente do hospital, porém as obras estão interrompidas por falta de
repasse de verbas do Governo Estadual.
Em setembro de 2002 de
comum acordo com a Faculdade de Medicina de Petrópolis, o Hospital Alcides
Carneiro se associa a ABRAHUE (Associação Brasileira de Hospitais
Universitários de Ensino), sendo posteriormente efetivado como Hospital de
Ensino na Assembléia da ABRAHUE.
Em 2003 o Hospital Alcides Carneiro cadastra-se para ser reconhecido
como Hospital Amigo da Criança, recebendo a avaliação inicial da Secretaria
Estadual de Saúde, assumindo o compromisso de estar completo o processo
até maio de 2004. No mesmo ano, foi inaugurado o novo Centro Obstétrico
Profª. Ana Lúcia Teixeira Pinto, funcionando com Parto Humanizado dispondo
de 04(quatro) suítes com banheiros e camas PPP (Pré-Parto, Parto e
Puerpério) e reforma na Maternidade com 23 (vinte e três) leitos e 06 (seis)
leitos de Ginecologia.
Em dezembro de 2003, foi inaugurada após reforma, a Enfermaria de
Pediatria com 17 leitos, atendendo a casos clínicos e cirúrgicos, estando
planejada a reforma do Centro Cirúrgico e a conclusão em breve da reforma da
Radiologia, com instalação de novos equipamentos já recebidos pelo hospital.
Em janeiro de 2006 o HAC foi certificado como Hospital de Ensino em
conseqüência do convênio firmado entre o Município e a Faculdade de
Medicina de Petrópolis, determinando a importância do estabelecimento de
uma ação integrada e cooperativa que busque ajustar qualitativamente e
quantitativamente a instituição formadora e as demandas do hospital. Neste

mesmo ano foram entregues as obras de reforma e ampliação da UTI - Adulto
e Neonatal.
Em 2007 foram inauguradas as novas instalações do laboratório de
Análises Clínicas e Agência Transfusional. Atualmente, está sendo realizada
pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, a reforma do pavilhão Sara
Kubitschek Superior, que ampliará o número de leitos de clínica médica e
clínica cirúrgica do hospital.
Em dezembro de 2007, foi criado através de lei municipal, o Serviço
Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro que a partir de 28 de abril de 2008
passou a ser a instituição mantenedora do Hospital de Ensino Alcides Carneiro.
Em dezembro de 2007, foi criado através de lei municipal, o SEHAC (Serviço
Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro) que a partir de 28 de abril de 2008
passou a ser a instituição mantenedora do Hospital de Ensino Alcides
Carneiro. A criação desta instituição visava dar maior autonomia para o
Hospital Alcides Carneiro, proporcionando maior agilidade em seus processos.
A partir da gestão do Sehac, pode-se identificar grandes mudanças na
cultura organizacional, infra-estrutura e grandes resultados em redução de
custos com materiais e insumos, sem comprometimento da qualidade dos
mesmos.
Em dezembro de 2008, foi adquirido pela Faculdade de Medicina de
Petrópolis um aparelho de tomografia computadorizada e cedido a título de
comodato ao hospital. Esta aquisição permitiu ao hospital realizar todos os
exames de tomografia de seus pacientes e de toda a rede pública de saúde do
Município de Petrópolis. Em dezembro foram inauguradas também, as obras
de reforma e ampliação do Centro Cirúrgico.
Em outubro de 2009, através de parceria com a Faculdade de Medicina
de Petrópolis e Prefeitura Municipal de Petrópolis, foram inauguradas as obras
de reforma e ampliação da cozinha e refeitório da instituição.
Em janeiro de 2010, através de verbas do Governo Federal e Prefeitura
Municipal de Petrópolis, foram adquiridos mobiliários e equipamentos para a
Cozinha, Refeitório e Centro Cirúrgico.
Em abril de 2010, foi empossada a primeira CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) do Hospital Alcides Carneiro. No mesmo mês foram
credenciados oito leitos de UTI Neonatal, que funciona desde o ano de 1995 e
não possuia o referido credenciamento.
Em agosto de 2010, através de parceria com a Faculdade de Medicina
de Petrópolis e Prefeitura Municipal de Petrópolis, foram inauguradas as obras
do prédio de manutenção, vestiários, lavanderia e almoxarifado do Serviço de
Nutrição. Em outubro de 2010, foi realizada a primeira SIPAT (Semana Interna
de Prevenção de Acidentes) do Hospital Alcides Carneiro.

