Sobre o Hospital de Amor:
Excelência em oncologia, o Hospital de Amor (atual nome do Hospital de Câncer de
Barretos) fechou o ano de 2021 com 1.015.679 atendimentos realizados a 274.683
pacientes vindos de 2.596 municípios de todos os estados do país - um recorde de
cobertura.
Todos estes atendimentos foram realizados de forma 100% gratuita. O déficit
operacional é de aproximadamente R$ 44 milhões/mês de acordo com o balanço de
2021.
Em 2021, o hospital manteve a liderança do ranking da Scimago Institutions Rankings
(SIR), entre todos os centros de saúde da América Latina, e ocupou o segundo lugar
entre as instituições que realizam pesquisas na área da saúde. O levantamento é uma
ferramenta de reconhecimento internacional, que avalia a qualidade de instituições
(públicas ou privadas) em todo o mundo, considerando os critérios: pesquisa, inovação
e impacto social.
A instituição é historicamente reconhecida. Foi escolhida, em 2000, pelo Ministério da
Saúde, como o melhor hospital público do país. Desde 2011 é considerada “instituição
irmã” do MD Anderson Cancer Center, o maior centro de tratamento e pesquisa de
câncer do mundo. Já com o Saint Jude Children´s Research Hospital, o Hospital de Amor
tornou-se “instituição gêmea” em 2012. A última conquista ligada ao St. Jude aconteceu
em 2019, quando Barretos foi escolhida como a instituição brasileira para expandir o
programa de aliança global do hospital americano, que capacita médicos, enfermeiros e
outros profissionais da equipe multidisciplinar, tanto do Brasil quanto da América Latina.
Dar as mesmas chances de cura de todas as crianças do mundo é o objetivo deste
programa global.
Unidades HA pelo país:
Em funcionamento:
Hospitais (tratamento de câncer): Barretos (SP), Jales (SP), Porto Velho (RO).

Institutos de Prevenção: Barretos (SP), Fernandópolis (SP), Campinas (SP), Porto Velho
(RO), Ji-Paraná (RO), Campo Grande (MS), Nova Andradina (MS), Dourados (SP), Macapá
(AP), Rio Branco (AC), Lagarto (SE), Juazeiro (BA), Palmas (TO), Boa Vista (RR), Imperatriz
(MA), Sinop (MT), Araguaína (TO) e Arapiraca (AL).
Institutos de Reabilitação: Barretos (SP) e Araguaína (TO).

Projetos em andamento:
Hospitais: Palmas (TO) e Lagarto (SE)
Instituto de Reabilitação: Palmas (RO)
Institutos de Prevenção: Patrocínio (MG), Unaí (MG), Campina Grande (PB), Mossoró
(RN), Peixoto de Azevedo (MT), Colíder (MT) e Vilhena (RO).

Mais informações:
Site - www.hospitaldeamor.com.br
Facebook - www.facebook.com/ohospitaldeamor
Instagram – www.instagram.com/hospitaldeamor
LinkedIn – linkedin.com/company/hospitaldeamor
Twitter – twitter.com/hospitaldeamor

