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MISSÃO
Prestar serviço de assistência à saúde pediá-
trica de forma humanizada e especializada, 
interagindo com a família, com ênfase na 
aprendizagem organizacional e no compro-
misso.

VISÃO
Ser um hospital de referência em pediatria 
na macrorregião sul capixaba, com eficiên-
cia no uso de seus recursos e foco no processo 
de aprendizagem e crescimento de seus cola-
boradores, mantendo sua identidade com a 
sociedade.

VALORES
Respeito à vida e à dignidade humana; 
Responsabilidade social; Comprometimento 
e profissionalismo; Humanização e acolhi-
mento; Ética e transparência; Racionalidade 
no uso dos recursos; Respeito pelos direitos 
individuais; Aprendizagem organizacional 
contínua.

PRINCIPIOS
HIFA



Temos a satisfação de apresentar mais um relatório de atividades do Hospital Infantil “Fran-
cisco de Assis” mostrando que continuamos a crescer. Consolidamos-nos como um hospital 
geral com especialidade em pediatria e os números mostram os nossos avanços no atendi-

mento de urgência e emergência pediátrica. 
O período que aqui avaliamos foi marcado pela conquista do fortalecimento da instituição no 
atendimento geral e pediátrico no sul do Espírito Santo, ao acerto de decisões do passado e o com-
promisso com os colaboradores.  A população tem atendido e correspondido às campanhas com-
parecendo ao trabalho voluntário, trazendo doações pessoais, ou ligadas aos Clubes, Grupos, ONGs 
ou Instituições.
Os amigos empresários tem mostrado espírito solidário no pronto atendimento aos apelos de nossas 
campanhas, eventos e projetos. Os colaboradores do Hifa realmente estão comprometidos com a 
instituição onde trabalham, entendendo o dever de servir além da própria obrigação. 
Temos encontrado muita gente assim em nosso caminho, disposta a fazer o bem e que pelo sim-
ples fato de estarem em condições de ajudar, já se sentem recompensados.  Em tempos, o maior 
compromisso certamente foi a vida de nossos pequenos pacientes.  Mas não deixamos de prestar 
atenção aos acompanhantes e seu conforto, no crescimento do corpo clínico e no avanço tecnológico 
dos equipamentos hospitalares. 
Desta forma garantimos verdadeiro o nosso slogan uma vez que estamos sempre crescendo com 
você!

Fortalecimento
no atendimento

pediatrico
Winston Roberto
Presidente



Estamos
preparados
para crescer
Jailton Pedroso
Superintendente

Estamos apresentando as ações e realizações da Família Hifa durante o ano de 2015. Tivemos 
avanços significativos em 2015. Estamos traçando um caminho estável, pois temos consegui-
do agregar profissionais que acreditam em nossa proposta estratégica para administração 

do Grupo de Unidades sob nossa gestão. O resultado é um serviço de alto padrão oferecido a nossos 
pequenos pacientes. 
As obras e a aquisição de novos equipamentos hospitalares demonstram que nosso planejamento 
vem sendo alcançado. Se ainda não podemos gerar superávit operacional, em detrimento do alto 
custo da assistência pediátrica, temos em nossos projetos de captação de recursos as respostas que 
precisamos garantir uma atenção humanizada, de qualidade e com elevado nível de resolutivi-
dade.
Deixamos aqui um agradecimento especial aos médicos, as equipes administrativas, de enferma-
gem, higienização, copa/cozinha e laboratório. Saibam que estamos plantando frutos para que o 
futuro de nossas crianças sejam garantidos, pois sem dúvida, o resultado de nosso trabalho impacta 
diretamente na redução da morbi-mortabilidade infantil de toda a Macroregião Sul Capixaba.
Estamos preparados para crescer, uma vez que sabemos qual o melhor caminho a seguir e temos 
como farol nossa missão estatutária alicerçada pelos valores e compromissos com a sociedade. 





Há 45 anos o Hospital Infantil “Francisco de Assis” – HIFA oferece às crianças de 
zero a 11 anos de todo Sul do Espírito Santo o que há de melhor em assistência mé-
dico-hospitalar contribuindo para promoção da saúde de toda região. Com atendi-

mento humanizado, proporciona aos pacientes e familiares a tranquilidade e a confiança 
necessária na hora em que os pequenos mais precisam.
O Hifa é pioneiro no segmento clínico infantil e tem constantemente realizado me-
lhorias para atender as crianças com excelência tanto no diagnóstico quanto no 
acolhimento, oferecendo assim, segurança e gentileza desde a recepção até o 
consultório. Nosso ambiente harmonizado e qualidade dos profissionais 
de todas as áreas dá suporte a todas as necessidades dos pacientes e 
acompanhantes. 
Os pacientes do Hospital Infantil têm à sua disposição uma 
estrutura moderna e um corpo clínico formado por mé-
dicos especialistas na área de Pediatria, além de pro-
fissionais das áreas de Nutrição, Fonoaudiologia, 
Fisioterapia, Assistência Social, Psicologia, que 
juntos formam uma equipe multidisciplinar 
de alto padrão. Ao entrar no Hifa tan-
to as crianças como os pais e acom-
panhantes tem a certeza de que 
serão bem atendidos. Assim é 
o Hifa, priorizando a vida.

Hospital Infantil 
“Francisco de Assis”

HOSPITAL INFANTIL
FRANSCISCO DE ASSIS



Pronto
Socorro

O Pronto Socorro do Hospital Infantil 
“Francisco de Assis” é o único no sul do    

Espírito Santo para atendimento infantil 
de média e alta complexidade como: neu-
rocirurgia pediátrica; neurologia; cirurgia 
pediátrica; Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI); e as mais variadas especialidades 

médicas, possibilitando uma oferta resolu-
tiva de saúde à população.

A unidade atende mais de duas mil crian-
ças por mês, oferecendo consultas de emer-

gência 24h, com profissionais altamente 
qualificados. O PA atende a população 
infantil do SUS, particular e convênios, 

nos casos de emergência, tais como: con-
vulsões; quedas; acidentes; intoxicações; 
queimaduras; e outras doenças graves. 
O paciente é atendido pela ordem de 

chegada ao Pronto Socorro, recebendo um 
atendimento imediato, conforme, a priori-
dade do caso de emergência ou urgência 
do paciente. Os casos de baixa complexi-

dade são encaminhados para o PAI.
 

O Pronto Atendimento Infantil “Dr. Gilson Ca-
rone” (PAI) oferece atendimento ambulatorial 
humanizado, em ambiente amplo, com equi-
pamento de ponta com o que há de melhor 
para atendimento emergencial de crianças. O 
espaço ainda tem área de espera adaptada 
para entreter os pequenos enquanto aguar-
dam. Desde 2011 o PAI funciona em frente ao 
HIFA, o que facilita o transporte de paciente e 
proporciona ainda mais conforto aos usuários.
Com um corpo clínico e equipe de profissionais 
de saúde altamente qualificados, o PAI ofere-
ce, além do serviço de pronto atendimento de 
baixa e média complexidade, outros serviços 
ambulatoriais especializados, como Ortopedia, 
Hematologia e Fisioterapia.

Pronto 
Atendimento
Infantil



Policlinica 
Gente
A Policlínica Gente há oito anos oferece a toda 
região Sul Capixaba o que há de melhor em 
serviços de audiologia, diagnose na saúde do 
trabalhador e laboratório de análises clínicas, 
para adultos, crianças e idosos, atendendo 
convênios, particulares e SUS. 
Entre os serviços, oferece completa avaliação 
auditiva clínica, com audiometria tonal, vocal 
e impedanciometria, e exames complementa-
res, tais como Emissão Otoacústica Evocada 
(Teste da orelhinha) e Potencial Evocado 
Auditivo de Tronco Encefálico – BERA. 
Além do serviço de diagnose, realiza reabilita-
ção auditiva com indicação, seleção e adapta-
ção de Aparelhos de Amplificação Sonora In-
dividual e terapias fonoaudiológicas, quando 
necessário. Tudo realizado em uma estrutura 
ampla, bem arejada e altamente capacitada.
 

O Hifa Mediciona Ocupacional funciona em 
um espaço confortável, com uma equipe mul-

tidisciplinar capacitada para atender os funcio-
nários de empresas no programa de atenção a 
saúde do trabalho, habilitada na realização de 
avaliações ocupacionais, tais como Atestado de 
Saúde Ocupacional – ASO, que inclui exames 

admissionais, periódico, retorno ao trabalho, 
mudança de função e demissionais.

Oferece ainda análises parasitológicas, urinária, 
hematológica e bioquímica para todas as ne-
cessidades do empregador e tudo feito em um 

único endereço. Todos estes serviços vêm fomen-
tar a comercialização do Controle de Qualidade 

à Saúde do Trabalhador que HIFA Medicina 
Ocupacional promove aos seus associados. O 

Hifa Medicina Ocupacional está localizado à 
Rua Coronel Guardia, nº 73- Centro.

Hifa
Medicina

Ocupacional

EXAMES OFERECIDOS PARA ATENDER ADULTOS E CRIANÇAS
• IMPEDANCIOMETRIA • TESTE DA ORELHINHA • POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO
ENCEFÁLICO • ELETROENCEFALOGRAMA • ELETROCARDIOGRAMA • ULTRASSONOGRAFIA



Instituto da Crianca
e Residencia Medica
O Instituto da Criança foi criado em 2014, juntamente com o início do Programa de Residência Médi-
ca em Pediatria. Trata-se de uma unidade de atendimento eletivo em pediatria que é mantido exclu-
sivamente com recursos do Hospital Infantil “Francisco de Assis” (HIFA), onde são realizadas consultas 
de Puericultura (consultas de rotina) e Intercorrência (consultas onde a criança está doente, não sendo 
urgência ou emergência). O objetivo principal do Instituto da Criança é o atendimento a crianças 
na modalidade de consultas de rotina para acompanhar o crescimento e desenvolvimento, visando 
a promoção da saúde com atividades educativas e preventivas, estando inserido em um modelo de 
assistência preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Ministério da Saúde.  Tal modelo 
garante o atendimento da criança nas consultas de rotina até completar quatro anos, estendem-se a 
partir deste momento até os 14 anos incluindo assim a assistência até a adolescência.  Devido à invia-
bilidade econômica em desenvolver o programa em todo o município, definiu-se uma macrorregião 
de saúde que engloba 18 bairros, região que vai do bairro Village da Luz até o São Luiz Gonzaga. A 
importância do projeto está centrada no atendimento da criança com foco na prevenção da doença e 
consequentemente atuar na redução da morbidade infantil por causas evitáveis. O acompanhamen-
to integral da criança contribui para o crescimento saudável e redução de doenças preveníveis.

Centro de Estudos
O centro de Estudos “Dr. Luiz Carlos Santana” foi implantado em conjunto com a Residência 
Médica e o Instituto da Criança. Além de ser um local de estudo para todo o corpo clínico, vá-
rias pesquisas estão sendo desenvolvidas com o apoio do Centro de Estudos e de renomados              
professores de Medicina da EMESCAM - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Vitória. Com a inserção dos preceptores em cursos de Mestrado e Doutorado, novos 
investimentos no Centro de Estudos são fundamentais e este é um dos objetivos para 2017. 

Enfermaria Clinica
UTI Neo-Natal
O Centro de Tratamento Intensivo “Lucas Machado Ervatti” é um núcleo de Unidade de Tra-
tamento Intensivo Neonatal e Pediátrico (UTIN e UTIP) com capacidade para 27 leitos, sendo 
Neonatais e Pediátricos.

Centro Cirúrgico
O Centro Cirúrgico do Hospital Infantil possui uma equipe qualificada e especializada no atendi-
mento à criança, com estrutura para realização de procedimentos de baixa e média complexida-
des, nas mais diversas especialidades: cirurgia geral, urológica, ortopédica, otorrinolaringológica, 
neurológica, dentre outras. Mensalmente são realizadas cerca de 250 cirurgias no centro cirúrgico 
do Hifa, demonstrando o comprometimento do setor com a segurança e tranquilidade para os 
pacientes e seus familiares.



Laboratorio 
“Satyro Pereira Franca”

O Laboratório “Satyro Pereira França” conta com cinco unidades de coleta em Cachoeiro e Atílio 
Vivácqua, que possuem equipamentos de última geração com avançada tecnologia laborato-

rial, podendo oferecer aos pacientes do SUS e de convênios confiança e segurança nos resultados 
dos exames. Há 23 anos é especializado em coleta infantil, afinal crianças é a nossa especialida-

de. Todas os materiais colhidos são enviados ao laboratório, localizado no Hifa. A capacidade 
produtiva e a eficiência dos serviços certificou o Laboratório do Hifa com a certificação do Sistema 
Nacional de Acreditação – DICQ. Deste modo, o Hospital Infantil é o primeiro hospital a ter um la-
boratório com Sistema da Qualidade acreditado pelo DICQ no Espírito Santo e o segundo no Brasil.

Unidades de coleta
• PA Paulo Pereira Gomes

• Hospital Infantil
• Policlínica Gente

• Hospital Comunitário Drª. Andrea Canzian Lopes
• Rua Estrela do Norte

Hospital “Francisco
de Assis” - Guarapari

O Hospital Infantil “Francisco de Assis”, em Guarapari é um hospital geral filantrópico, referência 
no atendimento materno-infantil, que assumiu a estrutura da ex-Unidade de Pronto-Atendimen-

to Infantil (UPAI), na Praia do Morro. O atendimento é voltado para urgência e emergência 
às gestantes e crianças de até 12 anos. A UTI do Hospital Francisco de Assis (HFA), é constitu-
ída pelo Centro de Tratamento Intensivo (CTI), sete leitos de Tratamento Intensivo Neonatal 

(Utins), destinados ao atendimento de recém-nascidos de até 28 dias e três leitos de Tratamento 
Intensivo Pediátrico (Utip) para crianças de até 12 anos.

Pronto Atendimento
de Vargem Alta

O Hifa realiza a gestão do Pronto Atendimento Municipal “Otacílio Geraldo do Carmo”, localiza-
do em Vargem Alta. Funcionando 24 horas por dia, lá são atendidos crianças e adultos da sede 
do município e região. A estrutura é ampla e conta com consultórios bem equipados e salas de 

observação adulta feminina, masculina e infantil, além de um estacionamento de fácil acesso e 
com grande capacidade. Tudo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



Visando manter a qualidade do atendimen-
to pediátrico no Macroregião Sul do Espírito 
Santo, o Hifa desenvolve programas, projetos e 
ações de crescimento e responsabilidade social 
que estão entre as ferramentas que levam a 
excelência dos serviços prestados, além de co-
missões que avaliam e deliberam sobre assun-
tos relativos ao dia a dia do hospital. Confira!

Comissões
Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar
O Programa de Controle de Infecção Hospitalar 
– PCIH é um conjunto de ações desenvolvidas 
deliberada e sistematicamente, com vistas à 
redução máxima possível da incidência e da 
gravidade das infecções hospitalares. A CCIH é 
composta por profissionais da área de saúde, de 
nível superior, formalmente designados. 

Comissão Nutrição
Parental (Equipe multi-
profissional de Terapia 
Nutricional – EMTN)
A recuperação ou manutenção do estado nutri-
cional dos pacientes é o objetivo desta comissão, 
que busca aprimorar a qualidade dos procedi-
mentos terapêuticos desta área. A meta futura 
é de cada vez maior participação da comissão 
e de seus envolvidos no dia-a-dia da entidade.

Comissão de Ética
da Enfermagem
A comissão de ética da enfermagem foi criada 
para dar sustentação ao trabalho dos profissio-
nais de enfermagem cujo papel principal de 
seus membros é o de ajudar o Coren a resolver 
os problemas e as demandas que ocorrerem 
dentro deste hospital sob os aspectos de recla-
mações entre colegas ou de pacientes e colegas.

Comissão de Ética Médica
A comissão de ética médica foi criada para 
assegurar as diretrizes da entidade e o bem-es-
tar dos pacientes. Seu objetivo é supervisionar a 
ética dos profissionais nos atendimentos clínicos 
ou em caso de denúncia. 

Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes 
(Cipa)
A Cipa é um instrumento de que a entidade 
dispõe para tratar da prevenção de acidentes 
do trabalho, das condições do ambiente de 
trabalho e de todos os aspectos que afetam a 
saúde e a segurança dos trabalhadores e do 
hospital. A comissão realiza treinamento de 
prevenção e melhoria, constantemente supervi-
sionado pela equipe de Segurança do Trabalho.

Unidade da Garantia
da Qualidade
Realizando treinamento constante de seus 
técnicos e definindo diretrizes de melhorias, o 
grupo de Unidade da Garantia da Qualidade 
busca estabelecer, implementar, controlar e 
gerenciar as ações voltadas para o controle e a 
melhoria contínua da qualidade do laboratório. 
Isso leva à diminuição de custos, diminuição de 
desperdícios e aumento da produtividade.

Controle na Gestão
Administrativa
Esta comissão foi criada com o objetivo de 
acrescentar aspecto empreendedor às ações do 
Hifa e controlar as funções administrativas 
da instituição. A nova gestão administrativa, 
com o apoio do Conselho Deliberativo, iniciou 
seu planejamento estratégico para os próximos 
anos de crescimento. Atualmente, as metas 
traçadas estão sendo cumpridas com êxito e 
excelência.

Controle na Gestão
Operacional
A função desta comissão é analisar e orientar 
os métodos operacionais a fim de encontrar os 
melhores resultados, da melhor forma possível. 
Entre as operações do hospital estão internações, 
consultas, farmácia, cirurgias, entre outras. A 
análise operacional gera bases quantitativas 
para tomada de decisões e dimensionamento 
do serviço.

Âncoras de
Desenvolvimento
Trata-se de uma série de programas que, 
juntos, visam o crescimento da Instituição como 
um todo, com melhorias no atendimento pres-
tado à população, ampliação da estrutura física 
e projetos de responsabilidade social e ecológica.

Projeto Crescer
Voltado para a reestruturação completa de 
todo o hospital, este projeto trouxe obras, refor-
mas e ampliações estratégicas para a melhoria 
no atendimento. 
Entre as obras já entregues, estão: ampliação da 
UTI, construção da nova brinquedoteca, refor-
ma geral da fachada do hospital, construção 
do novo Centro de Diagnóstico por Imagem, 
construção do Grupo Gerador, a nova Sede do 
PAI (Pronto Atendimento Infantil Dr. Gilson 
Caroni), entre muitas outras.

Programas e Comissoes



Serviço de Nutrição e Die-
tética (SND) em Ação
O Serviço de Nutrição e Dietética (SND) 
tem como produzir refeições para atender aos 
pacientes, acompanhantes e colaboradores, 
e garantir a qualidade de um atendimento 
humanizado. O programa desenvolveu pro-
jetos internos, como ‘Prato Decorado’, ‘Refeição 
Humanizada’, ‘Alimentação Humanizada aos 
Pacientes e Acompanhantes’, além de treina-
mento contínuo.

Programa de Incentivo
a Capacitação
O programa de incentivo à capacitação dá à 
instituição um caráter de maior conceito técnico 
no desenvolvimento de seus processos e serviços. 
Unido a isso, o Hifa acredita que as questões 
humanas de ética e confiança são fundamen-
tais, como paradigmas humanos na empresa. 
Entretanto, o controle ainda é o ponto mais 
importante de uma gestão profissional. Por isso, 
o investimento na capacitação dos funcionários 
fortalece as questões humanas e estabelece, 
a partir dos controles e do processo formal de 
gestão, uma coerência administrativa.

Projetos

Projeto de Eficiência
Energética

Este projeto tem o objetivo de economizar o uso 
da energia por área hospitalar e estabelecer 
que toda obra esteja em conformidade com a 
proposta de eficientização energética. Em caso 
de falta de energia, o hospital é completamente 
abastecido pelo Grupo Gerador, com capacida-
de de 300 Kva. 

Projeto Saúde Digital
O objetivo do programa é melhorar a informa-
tização do hospital e qualificar a gestão hospi-
talar de forma segura, organizada e integrada.

Projeto de Diagnóstico
de Imagem e 
Radiografia Digital
O projeto começou em 2009, com a captação 
de recursos para adquirir os equipamentos de 
tecnologia de ponta como raio-x digital, arco 
cirúrgico e aparelho de ultrassonografia. Tudo 
isso é para oferecer o diagnóstico por imagem e 
atendimento completo aos pacientes.

Projeto “Mente Tranqüila”
O Projeto “Mente Tranquila” foi idealizado pela 
Dra. Daniela Perutti e executado com ade-
quações e adaptações feitas pela psicóloga do 
Hifa, a Dra. Marcela Baptista. Ele consiste em 
reuniões que visam desenvolver um trabalho 
de humanização e acolhimento aos acompa-
nhantes que lidam diretamente com o paciente 
internado.

Projeto “Cultura Itinerante”
O projeto visa levar um acervo de livros e 
revistas, brinquedos educativos e desenhos para 
pinturas momentos de descontração e interação 
para as crianças internadas e seus acompa-
nhantes. A iniciativa também pretende contri-
buir com a qualidade do atendimento e levar 
um tratamento humanizado aos pacientes e 
suas famílias. 

Projeto Incluir
Promove um local de trabalho inclusivo, 
implementando medidas para desenvolver o 
conceito de ambiente participativo por meio da 
inclusão e respeito à diversidade, criando uma 
cultura que conduza a formação de equipes de 
trabalho. 

Visitas
 

Visita dos pais
Proporciona um horário diferenciado para 
os pais, que por motivos tais como: trabalho, 
residência em outra cidade, etc., não podem 
comparecer à visita estabelecida pelo hospital 
de 13 às 14h. Seu objetivo é propiciar mais parti-
cipação do pai durante o período de internação 
da criança, já que se entende que o contato 
com um ente querido alivia o stress causado na 
criança. Ela ocorre nas enfermarias nos horários 
de 18 às 19h. Quando o pai não pode compare-
cer a visita, outro membro da família é libera-
do após liberação pelo Serviço Social.

Visita Estendida na UTI
As mães permanecem mais tempo acompa-
nhando seu filho na UTI. Ela iniciou-se apenas 
para os recém-nascidos devido ao estímulo ao 
aleitamento materno e hoje já abrange pratica-
mente às todas as crianças internadas.

Visita Semiaberta
Diante da dificuldade dos familiares dos pacien-
tes de outros municípios chegaram no horário 
de visita padrão do hospital foi criada a visita 
semiaberta, na qual a (o) acompanhante da 
criança relata à Assistente Social qual a difi-
culdade que possui, para que seja programada 
a visita de um familiar em horário também 
diferenciado. O mesmo ocorre quando os irmãos 
menores de 12 anos querem visitar o irmão do-
ente. Após um relato inicial da acompanhante, 
a visita é programada para ocorrer assim que 
possível, no espaço verde do hospital ou na 
Brinquedoteca em horários também diferencia-
dos e duram em média cerca de uma hora.



INDICADORES





No Hospital Infantil “Francisco de Assis”, a 
Sollo Brasil 9 empresa atuante em mais de 14 
Estados brasileiros cuidando do relacionamen-
to entre instituições e seus clientes)  realiza o 
telemarketing há cinco anos, fazendo contato 
com clientes da Escelsa, empresa de energia 
elétrica do Espírito Santo e solicitando doações 
a serem descontadas diretamente na conta de 
energia elétrica. 

Desde 1999, o Estacionamento Rotativo da ci-
dade de Cachoeiro de Itapemirim passou a ser 
administrado pelo Hospital Infantil “Francisco 
de Assis”. Além da função social de empregar 
cerca de 40 pessoas, o rotativo ajuda a mini-
mizar o trânsito do centro da cidade. Toda a 
arrecadação revertida para o Hifa é destinada 
à compra de medicamentos, manutenção do 
hospital, aquisição de equipamentos, melhorias 
na estrutura física e investimentos para reali-
zar os atendimentos de urgência e emergência 
pediátrica.

1- Telemarketing

2-Estacionamento Rotativo

Captacao de Recursos:
Os recursos financeiros do Hifa são provenientes de emendas parlamentares e contratos fechados com governos para aquisição de novos equipa-
mentos, e assim fornecer atendimento de qualidade à população da macroregião sul do Estado, porém é necessário complementar estes valores, 
uma vez que os gastos são altos. Para isso, capta valores por meio da administração do Estacionamento Rotativo e de doações da população, como 
as que são feitas diretamente nas contas de energia. 



• Agrizzi Informática
• Alet´s forme uniformes 
profissionais
• Alliance Auditoria
• Ambientalis
• Americanas (Loja)
• Antônio Auto Pecas
• Apsi Consultoria 
• Armando Pneus
• Audi Tech
• Armarinho Consolação
• Armarinho Noé
• Armazém Estrela
• ArtminhaAtêlie
• Augusto Baterias
• Atacado São Paulo
• Banco Itaú
• Backup Informática
• Bahiense Mat. de Const.
• Bela Massa Panificadora
• Belas Artes Buffet
• Big Festa
• Brazão
• Cacau Show
• Café Campeão
• Caixa Econômica
• Camacol Material de Construção
• Carimbo Expresso
• Casa da Borracha
• Casa dos Médicos
• Churrasquinho Brazão
• CIAC
• Cinematográfica Cachoeiro
• Cirúrgica Confiança
• Cirúrgica Leal
• Claro
• Clínica Amigo da Criança
• CMPC – Centro Médico e  
Psicológico de Cachoeiro
• Conteúdo Gestão Marcas
• Corpo de Bombeiros
• Correios
• Costa Sul Viação
• Crispel Embalagens
• Cultura FM
• CZF Uniformes
• Casa dos Retentores

• Comercial Itabira
• Carlette Moto Peças
• Camacol
• Casa Jardim
• Dadalto 
• Dadalto Mat.Constr.
• Decolores Mármore e Granitos
• Dell Computadores
• Depósito Ypiranga
• Dona Flor Floricultura
• Drogaria Cachoeiro
• Drogaria Vitória
• Drogaria Bernardo Horta
• Droganossa
• Drogmed
• Drogaria Consolação
• Drogaria Daniela
• Dorigo Irrigações
• Drogaria Real
• Disuel
• MZ uniformes
• E.P. Comunicações
• Eletrocity
• Eletromax
• Embratel
• Encopel
• Eprotec
• Escelsa
• Fabiano Pimentel Advogado
• Farmácia Moulin
• Farmácia Vila Rica
• Fiat
• Flecha Branca
• Florisbela Floricultura
• FlyBalloon
• Foz do Brasil
• Ghostmed
• Global Informática
• Heliograf
• HG2 Studio
• Hortifruti
• Hospitec
• Hugo Fiório Eventos
• Imafar
• Informatos
• Instituto do Coração
• Ipê Instituto de Pesquisas Educa-

cionais
• ISH Consultoria da Informação
• Estrela H
• JJ Construtora
• Jornal ES de Fato
• Jornal Aqui Notícias
• José Ricardo Machado Me
• Jota Jota Mat. Const.
• Karmaq
• Lavanderia Betel
• Lions Clube Cachoeiro
• Lions Clube Frade e a Freira
• Locaweb
• Logus Sistemas
• Loja da Fabiana
• Macromed
• Madeireira Paulino
• Mag Ban Mármores
• Manutel
• Marbrasa
• Marília Haddad Rezende Me
• Marmoprates
• Metalúrgica Cachoeiro
• Multimóveis
• Mundo das Tintas
• MV Sistemas
• Nestlé
• Nova Fórmula
• Nutriep
• O Rei da Miscelânea
• O Rei do Cloro
• Opção Imóveis
• Pablitos
• Padaria Brasil
• Papel & Cia
• Papelaria Cachoeiro
• Paraíso dos Enfeites
• Pardini Laboratório
• Pastore Informática
• Pedro Júnior Fotógrafo
• Posto Carioquinha
• Perim Supermercados
• Planeta Elétrica
• Planeta H
• Polita Mármores
• Posto Nogueira
• Posto Oasis

O Hifa conta com 183 empresas parceiras que colaboram por meio de doações e trabalho voluntário. Os “Amigos 
do Hifa” são fundamentais para que a instituição possa continuar oferecendo atendimento e assistência à saúde dos 
pacientes pediátricos de toda região Sul do Espírito Santo, haja vista que todos os recursos angariados são direcionados 
para este fim. A família do Hospital Infantil “Francisco de Assis” agrade a todos os integrantes desta belíssima rede de 
solidariedade em prol do próximo. Nosso trabalho só é possível graças a esta corrente de amor.

• Print Mark
• Salpic Panificadora
• São Camilo ES – Centro  
Educacional e Universitário
• Scaramussa Sport
• Seara
• Selita
• Senai
• Sesc / Senat
• Sicoob
• Sistec – Sistema Tecnológico 
para Escritório
• Sollo Brasil
• SP Malhas
• Transportadora Braspress
• TófanoImovéis
• RecicleLav Lavanderia
• Rádio Diocesana
• Rede Gazeta
• Rede sim Brasil / Record News
• Rede Tribuna
• Revista SeteDias
• Revista Viver
• Rodoclara
• Usimed Sul Capixaba
• Usina Paineiras
• Viação Sudeste Ltda.
• Vitral Vidraçaria
• VMI Ind. e Com.
• White Martins
• Winston Transportes
• Lugon – Distribuidora de Gás
• Varejão dos Faróis
• S & S Copiadoras
• Solo Rico
• Restaurante Irmãos Coragem
• Oficina Joelcar
• Restaurante das Gêmeas
• Luthero Cabelereiro
• SBM Informática
• FITA
• Restaurante Pinheiros
• Romário Refrigerações
• Vidrocar
• Todeschini
• Escritório de Contabilidade 
Warlei
• Mundo Digital

Amigos
do Hifa



HOSPITAL INFANTIL
FRANSCISCO DE ASSIS

R. Cel. Guardiã, 62 - Centro
Cachoeiro de Itapemirim - ES, 29300-070

Telefone: (28) 2101-5656

www.hifa.org.br


