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PRINCÍPIOS
 HIFA

MISSÃO
Prestar serviço de assistência à saúde pediátrica de 

forma humanizada e especializada, interagindo com a 
família, com ênfase na aprendizagem organizacional e 

no compromisso.

VISÃO
Ser um hospital de referência em pediatria na macror-

região sul capixaba, com efi ciência no uso de seus 
recursos e foco no processo de aprendizagem e cresci-
mento de seus colaboradores, mantendo sua identida-

de com a sociedade.

VALORES
Respeito à vida e à dignidade humana; Responsabilida-

de social; Comprometimento e profi ssionalismo; Hu-
manização e acolhimento; Ética e transparência; Racio-

nalidade no uso dos recursos; Respeito pelos direitos 
individuais; Aprendizagem organizacional contínua.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE
Winston Roberto Soares Vieira Machado

VICE-PRESIDENTE
José Clara da Silva

PRIMEIRO TESOUREIRO
Ernani Carlos Galvão

SEGUNDO TESOUREIRO
Edma Nicoli Cipriano

PRIMEIRO VOGAL
Vanildo José Partelli

SEGUNDO VOGAL
Alcides Zerbone 

PRIMEIRO SECRETÁRIO
Jersilio Cipriano

SEGUNDO SECRETÁRIO
Ubaldo Moreira Machado

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE
Márcia Machado 

VICE-PRESIDENTE
Rosely Machado da Hora

SUPLENTES
Juarez Monteiro de Albernaz
Ruberval da Silva Rocha
Sinval de Oliveira Bastos

COMITÊ FISCAL

José Nilton Santesso Diniz
Carlos Sapavini
Angelo Borini

SUPERINTENDENTE
Jailton Alves Pedroso

DIRETORIA CLÍNICA
Dr. Luiz Antônio dos Santos

PROJETO GRÁFICO
Luiz Felipe Bertini

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Elisangela Teixeira. MTB 2522.
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O ano de 2017 foi um ano de recuperação para nós. O resultado obtido financeiramente, mesmo 
muito tímido, foi para a família Hifa um sinônimo de conquista. Trabalhar com pediatria em um 
hospital que tem por missão o atendimento humanizado ao mais carente e que destina 95% de 
sua estrutura ao SUS é uma grande vitória. Chegar ao final do exercício com superávit depois de 
vir de um déficit superior a R$ 4 milhões foi uma conquista de todos. 
E quando falamos de todos, envolvemos nossos colaboradores e corpo clínico que se esme-
raram para reduzir custos, tomaram medidas de economia e continuaram oferecendo o melhor 
atendimento aos pacientes sem perder a qualidade. Parabenizamos a todos esses agentes que 
souberam conduzir este processo com responsabilidade e esmero.
Todos os números que apresentamos neste relatório foi auditado pela Baker Tilly Brasil, uma em-
presa de auditoria independente, dando lisura ao processo, assim como a atuação do Conselho 
Fiscal, formado por pessoas de nossa sociedade que dão total transparência à gestão de todas 
as unidades ligadas ao Hifa.
Continuamos a luta pelo recebimento de um valor justo em relação à tabela de repasses dos 
SUS. Neste ano tivemos um reajuste, no entanto ele apenas ressarciu uma parte dos gastos 
anteriores. Como sempre ocorrem atrasos dos repasses por parte dos governos e os valores 
não eram corrigidos, o que faltava no caixa era coberto com empréstimos bancários e os juros 

destas operações são altos. Tomamos essas medidas para cobrir nossas despesas e realizar o pagamentos de funcionários e fornecedores em dia. 
Fechar o ano no azul foi uma grande vitória e tudo isso sem perder de vista nossa missão de oferecer tratamento humanizado a nossos pacientes e 
seus familiares. Desta forma garantimos verdadeiro o nosso slogan, uma vez que estamos sempre crescendo com você!

Editorial
Winston Roberto

Presidente do Conselho Administrativo do Hifa
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GRUPO HIFA 

Há 46 anos o Hospital Infantil “Francisco de Assis” – HIFA oferece as crianças de zero a 11 
anos de todo Sul do Espírito Santo o que há de melhor em assistência médico-hospitalar 
contribuindo para promoção da saúde de toda região. Com atendimento humanizado, 
proporciona aos pacientes e familiares a tranquilidade e a confi ança necessárias na hora 
em que os pequenos mais precisam.
O Hifa é pioneiro no segmento clínico infantil e tem constantemente realizado melhorias 
para atender as crianças com excelência tanto no diagnóstico quanto no acolhimento, 
oferecendo assim, segurança e gentileza desde a recepção até o consultório. Nosso am-
biente harmonizado e qualidade dos profi ssionais 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 médicos especialistas na área de Pediatria, além de profi ssionais das 
áreas de Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Assistência Social, Psicologia, que juntos 
formam uma equipe multidisciplinar de alto padrão. Ao entrar no Hifa tanto as crianças 
como os pais e acompanhantes tem a certeza de que serão bem atendidos. 

Unidades Hospitalares 

Hospital Infantil
“Francisco de Assis” – HIFA 
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Pronto Socorro 
O Pronto Socorro do Hospital Infantil “Francisco de Assis” é o único no Sul do 
Estado do Espírito Santo para atendimento infantil de média complexidade como: 
neurocirurgia pediátrica; neurologia; cirurgia pediátrica; Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI); e as mais variadas especialidades médicas, possibilitando uma oferta 
resolutiva de saúde à população.
A unidade atende mais de duas mil crianças por mês, oferecendo consultas de 
emergência 24h, com profi ssionais altamente qualifi cados. O PS atende a popula-
ção infantil do SUS, particular e convênios, nos casos de emergência, tais como: 
convulsões; quedas; acidentes; intoxicações; queimaduras; e outras doenças gra-
ves. 
O paciente é atendido pela ordem de chegada ao Pronto Socorro, recebendo um 
atendimento imediato, conforme, a prioridade do caso de emergência ou urgência 
do paciente. Os casos de baixa complexidade são encaminhados para o PAI.

Nossa
Estrutura
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O Centro de Tratamento Intensivo “Lucas Machado Ervatti” 
é um núcleo de Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal e 
Pediátrico (UTIN e UTIP) com capacidade para 27 leitos, sen-
do Neonatais e Pediátricos.

O Centro Cirúrgico do Hospital Infantil possui uma equipe 
qualifi cada e especializada no atendimento à criança, com 
estrutura para realização de procedimentos de baixa e mé-
dia complexidades, nas mais diversas especialidades: cirurgia 
geral, urológica, ortopédica, otorrinolaringológica, neurológi-
ca, dentre outras. Mensalmente são realizadas cerca de 250 
cirurgias no centro cirúrgico do Hifa, demonstrando o com-
prometimento do setor com a segurança e tranquilidade para 
os pacientes e seus familiares.

UTI Neo Natal 

Centro Cirúrgico 
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O Pronto Atendimento Infantil “Dr. Gilson Carone” (PAI) oferece aten-
dimento ambulatorial humanizado, em ambiente amplo, com equi-
pamentos de ponta e o que há de melhor para atendimento emer-
gencial de crianças. Desde 2011 o PAI funciona em frente ao HIFA, 
o que facilita o transporte de paciente e proporciona ainda mais con-
forto aos usuários.
Com um corpo clínico e equipe de profi ssionais de saúde altamente 
qualifi cados, o PAI oferece, além do serviço de pronto atendimento 
de baixa e média complexidade.

Pronto Atendimento Infantil 
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Hospital “Francisco de Assis” – Guarapari 

Pronto Atendimento de Vargem Alta 

Hospital Comunitário Drª Andrea Canzian Lopes
Atílio Vivácqua 

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-Atendimento 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 constituída 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.
Em 2017 foram atedidos 54.123 pacientes na unidade.

O Hifa realiza a gestão do Pronto Atendimento Municipal “Otacílio Geraldo do Carmo”, localizado 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). Em 
2017, a unidade atendeu 27.796 pacientes da região.

Em setembro de 2016 o Hifa assumiu a gestão do Hospital Comunitário “Drª Andrea Canzian Lopes”, em Atílio Vivá-
cqua, em parceria com a prefeitura do município em um contrato que vale por 10 anos. A unidade está voltada para 
atendimento da Estratégia da Saúde da Família, que envolve crianças, adultos, e idosos e tratamento de doenças como 
hipertensão e diabetes. O Hospital Comunitário conta com 20 leitos de internação, Ambulatório, Pronto Atendimento 
Geral, Ultrassonografia, Laboratório, Raio X, e possui 55 colaboradores entre Médicos, Enfermeiros e Técnicos em En-
fermagem. Desde sua abertura até dezembro de 2017 realizou 27.890 atendimentos em seu Pronto Socorro.
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Hifa 
Medicina Ocupacional 

O Hifa Mediciona Ocupacional funciona em um espaço confortável, com 
uma equipe multidisciplinar capacitada para atender os funcionários 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 necessidades do empregador e tudo feito em um único 
endereço. Todos estes serviços vêm fomentar 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 Av. Pinheiro Junior, 39 - Ibitiquara - Cachoeiro de Itapemirim - ES

SERVIÇOS

• Atestado de Saúde Ocupacional - ASO

• Audiometria, Espirometria,

• Acuidade Visual,

• Eletrocardiograma (ECG),

• Eletroencefalograma (EEG),

• Raio X,

• Palográfi co,

• Exames Laboratoriais

• E toda a parte documental: PPRA; 

PCMSO; LTCAT e outros.
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Unidades de coleta
• PA Paulo Pereira Gomes
• Hospital Infantil
• Policlínica Gente
• Hospital Comunitário Drª. Andrea Canzian Lopes
• Rua Estrela do Norte - Em frente ao campo do Estrela do Norte

Laboratório 
“Satyro Pereira França” 
O Laboratório “Satyro Pereira França” conta com cinco unidades de coleta em Ca-
choeiro e Atílio Vivácqua, que possuem equipamentos de última geração com avan-
çada tecnologia laboratorial, podendo oferecer aos pacientes do SUS e de convênios 
confi ança e segurança nos resultados dos exames. Todas os materiais colhidos são 
enviados ao laboratório, localizado no Hifa.
A capacidade produtiva e a efi ciência dos serviços certifi cou o Laboratório do Hifa 
com a certifi cação do Sistema Nacional de Acreditação – DICQ. Deste modo, o Hos-
pital Infantil é o primeiro hospital a ter um laboratório com Sistema da Qualidade 
acreditado pelo DICQ no Espírito Santo e o segundo no Brasil.



12   |   RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 - HIFA

Policlínica
 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 complementares, tais como Emissão Otoacústica Evocada 
(Teste da orelhinha) e Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico – BERA. 
Além do serviço de diagnose, realiza reabilitação auditiva com indicação, seleção e adap-
tação de Aparelhos de Amplifi cação Sonora Individual e terapias fonoaudiológicas, quando 
necessário. Tudo realizado em uma estrutura ampla, arejada e altamente capacitada.

Exames oferecidos para atender 
adultos e crianças
• Exames Clínicos/Consultas

• Audiometria clínica

• OEA (teste da Orelhinha)

• BERA

• Impedânciometria

• Videolaringoscopia

• Ultrassom 

• Exames Laboratoriais
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• Impedânciometria

• Videolaringoscopia

• Ultrassom 

• Exames Laboratoriais

Visando manter a qualidade do atendimento pe-
diátrico no Macro Região Sul do Espírito Santo, 
o Hifa desenvolve programas, projetos e ações 
de crescimento e responsabilidade social, que 
estão entre as ferramentas que levam a exce-
lência dos serviços prestados, além de comis-
sões que avaliam e deliberam sobre assuntos 
relativos ao dia a dia do hospital. Confi ra!

 Comissões

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

Comissão Nutrição Parental

(Equipe multiprofi ssional de
Terapia Nutricional – EMTN)
A recuperação ou manutenção do estado nu-
tricional dos pacientes é o objetivo desta co-
missão, que busca aprimorar a qualidade dos 
procedimentos terapêuticos desta área. A meta 
futura é de cada vez maior participação da co-
missão e de seus envolvidos no dia-a-dia da en-
tidade.

Comissão de Ética da
Enfermagem
A comissão de Ética da Enfermagem foi criada 
para da sustentação ao trabalho dos profi ssio-
nais de enfermagem cujo papel principal de seus 
membros é o de ajudar o Coren a resolver os 
problemas e as demandas que ocorrerem den-
tro deste hospital sob os aspectos de reclama-
ções entre colegas ou de pacientes e colegas.

Comissão de Ética Médica
A comissão de Ética Médica foi criada para as-
segurar as diretrizes da entidade e o bem-estar 
dos pacientes. Seu objetivo é supervisionar a 
ética dos profi ssionais nos atendimentos clíni-
cos ou em caso de denúncia. 

Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa)

A Cipa é um instrumento de que a entidade dis-
põe para tratar da prevenção de acidentes do 
trabalho, das condições do ambiente de traba-
lho 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 supervisionado pela 
equipe de Segurança do Trabalho.

Unidade da Garantia da
Qualidade
Realizando treinamento constante de seus técni-
cos e defi nindo diretrizes de melhorias, o grupo 
de Unidade da Garantia da Qualidade busca es-
tabelecer, implementar, controlar e gerenciar as 
ações voltadas para o controle e a melhoria con-
tínua da qualidade do laboratório. Isso leva à di-
minuição de custos, diminuição de desperdícios 
e aumento da produtividade.

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

Programas
e Comissões
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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 pos-
sível. Entre as operações do hospital estão in-
ternações, consultas, farmácia, cirurgias, entre 
outras. A análise operacional gera bases quan-
titativas para tomada de decisões e dimensio-
namento do serviço.

  Âncoras de
  Desenvolvimento

Trata-se de uma série de programas que, jun-
tos, 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 ecoló-
gica.

Programa de Incentivo a Capa-
citação
O programa de incentivo à capacitação dá à 
instituição um caráter de maior conceito téc-
nico no desenvolvimento de seus processos e 
serviços. Unido a isso, o Hifa acredita que as 
questões humanas de ética e confiança são 
fundamentais, como paradigmas humanos na 
empresa. Entretanto, o controle ainda é o pon-
to 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 proces-
so formal de gestão, uma coerência adminis-
trativa.

  Projetos

Projeto Crescer
Voltado para a reestruturação completa de todo 
o hospital, este projeto trouxe obras, reformas 
e ampliações estratégicas para a melhoria no 
atendimento. 
Entre as obras já entregues, estão: ampliação 
da UTI, construção da nova brinquedoteca, re-
forma 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 Caro-
ni), entre muitas outras.

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 informati-
zação do hospital e qualificar a gestão hospitalar 
de forma segura, organizada e integrada.

Serviço de Nutrição e Dietética 
(SND) 
O Serviço de Nutrição e Dietética (SND) tem 
como produzir refeições para atender aos pa-
cientes, acompanhantes e colaboradores, e ga-
rantir a qualidade de um atendimento humaniza-
do. O programa desenvolveu projetos internos, 
como ‘Prato Decorado’, ‘Refeição Humaniza-
da’, ‘Alimentação Humanizada aos Pacientes 
e Acompanhantes’, além de treinamento contí-
nuo.

Projeto de Diagnóstico de Ima-
gem 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. Ele consiste em reuniões 
que visam desenvolver um trabalho de huma-
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nização e acolhimento aos acompanhantes que 
lidam diretamente com o paciente internado.

Projeto “Cultura Itinerante”
O projeto visa levar um acervo de livros e re-
vistas, brinquedos educativos e desenhos para 
pinturas momentos de descontração e intera-
ção para as crianças internadas e seus acom-
panhantes. 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, imple-
mentando 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, resi-
dência em outra cidade, etc., não podem com-
parecer à visita estabelecida pelo hospital de 13 
às 14h. Seu objetivo é propiciar mais participa-
ção 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 

durante o período de internação. Ela ocorre nas 
enfermarias nos horários de 18 às 19h. Quan-
do o pai não pode comparecer a visita, outro 
membro d família é liberado 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 se-
miaberta, na qual a (o) acompanhante da crian-
ça relata à Assistente Social qual a dificuldade 
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 doente. Após um 
relato inicial da acompanhante, a visita é pro-
gramada para ocorrer assim que possível, no 
espaço verde do hospital ou na Brinquedoteca 
em horários também diferenciados e duram em 
média cerca de uma hora.
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Implantado em 2014 com o objetivo de atender as demandas da formação de pediatras por meio do Programa de Residência Médica em Pediatria, 
o Instituto da Criança representa hoje um modelo assistencial com foco na saúde da criança em seu mais amplo conceito. Em 2017, foram atendidas 
3.662 crianças dos bairros Village da Luz, São Luiz Gonzaga, N. S. Aparecida, N. S. da Penha, Abelardo Machado, Independência, Rubem Braga, Fé 
e Raça e Novo Parque, entre outros, em especialidades como nutrologia, puericultura, alergias e gastroenterologia pediátrica.

Considerando diretrizes de saúde pública que reforçam o diálogo das melhores práticas onde “prestar atendimento a criança é implantar ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos assumindo o compromisso de prover qualidade de vida para que ela possa crescer e

 desenvolver todo o seu potencial”. (Saúde da Criança –Ministério da Saúde –Brasil), entendemos que a atuação do Instituto é um marco para a 
promoção do crescimento e desenvolvimento adequados dascrianças contemplados pelo projeto. 

Importantes ações são desenvolvidas no âmbito da pediatria. O Instituto garante as mães que seus fi lhos serão atendidos em consultas eletivas até 
os 12 anos de idade de acordo com o Calendário de Consultas da Sociedade Brasileira de Pediatria, objetivando monitorar o crescimento, prevenção 
de agravos, cultura de paz, fortalecimento de vínculos. 

Além do atendimento clínico por uma equipe de pediatras experientes, atua-se em conjunto com os residentes da pediatria em o projeto de Educa-

Instituto da Criança 
atendeu mais de 3.500 

crianças em 2017
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ção Continuada na Comunidade, realizado com as gestantes e Mães de crianças da área de abran-
gência do atendimento clínico. Por meio de palestras e roda de conversa, realizadas diretamente nas 
comunidades é possível orientar, educar e preparar as mães para o melhor cuidado dentro de suas 
possibilidades bem como estabelecer precocemente um vínculo com as famílias para que já ao nas-
cimento o bebê esteja com seu atendimento agendado e seu seguimento clínico garantido. 

Neste projeto de discussão em saúde tanto os assuntos estabelecidos pela equipe médica quanto 
aqueles sugeridos pela comunidade são detalhadamente abordados. Além deste projeto outra ação 
desenvolvida pela equipe médica, de enfermagem e colaboradores do Instituto da Criança refere-se 
à Ação Comunitária de Promoção da Saúde e Lazer, realizada na semana da criança. Nesta iniciativa 
são realizadas ofi cinas de alimentação saudável teatro, musicalização, orientação de saúde bucal, 
atividade física e teste de triagem de acuidade visual. 
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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, várias 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 Misericórdia de Vitória. 

Centro de Estudos
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Os recursos financeiros do Hifa são provenientes de emendas parlamentares e contratos fechados com governos para aquisição de novos equi-
pamentos, e assim fornecer atendimento de qualidade à população da macro região Sul do Estado, porém é necessário complementar estes valores, 
uma vez que os gastos são altos. Para isso, capta valores por meio da administração de doações da população, como as que são feitas diretamente 
nas contas de energia. 

No Hospital Infantil “Francisco de Assis”, a Sollo Brasil 9 empresa atuante em mais de 14 Estados brasileiros cuidando do relacionamento 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. Com apenas R$5,00 você pode ajudar, e muito, a fazer 
a diferença. Colabore!

Captação de Recursos
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Eventos e ações 
realizadas em 2017
Chegada dos novos residentes

Em março o Hifa recebeu os novos médicos re-

sidentes em pediatria que ficarão conosco até 

2019, sob a coordenação da Drª Kátia Valéria 

Manhabusque e Dr. Gustavo Pinasco, profes-

sores da Emescam. São eles: Mattielli Dias do 

Carmo, Lillian Borges Felix, Bianca Sales Almei-

da Siqueira da Silva, Catherine Klein Colombia-

no, Pollyanna Demoner Ferrão, Dayse Silva de 

Queiroz Faria, Isabela Oliveira Fiório e Rafael Sil-

va Sampaio.

Hifa presta contas
do exercício 2016

O Hospital Infantil “Francisco de Assis” realizou 

sua I Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano, 

no dia 25 de abril com a presença da diretoria 

e conselhos administrativo e fiscal da entidade. 

Na ocasião foi apresentado o balanço patrimo-

nial referente ao exercício de 2016, mostrando à 

sociedade a transparência da gestão da unida-

de. O relatório é auditado pela Baker Tilly Brasil, 

e que também deu parecer favorável às contas.

Superintendente do Hifa 
participa do programa Simples-
mente, com Eluza Xavier, na Re-
cord News

O Superintendente do Hifa, Jaílton Pedroso es-

teve no Programa Simplesmente Eluza Xavier 

onde falou sobre o balanço 2016 da unidade 

e das principais dificuldades para gerir o maior 

hospital para crianças do Sul do Estado. 

Superintendente do Hifa é
empossado como Conselheiro 
Fiscal da Fehofes

O Superintendente do Hospital Infantil “Francis-

co de Assis” – Hifa – foi eleito como Conselheiro 

Fiscal da Assembleia Geral Ordinária (AGO) da 

Federação das Santas Casas e Hospitais Filan-

trópicos do Estado do Espírito Santo – Fehofes. 

O evento de posse foi realizado na Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo.

Instituto da Criança promove 
ação no distrito de Arraial do 
Café, em Alegre

No dia 29 de maio a equipe do Instituto da 

Criança, realizou uma ação de Triagem de Acui-

dade Visual de crianças do Ensino Fundamental 

em uma creche, no distrito de Arraial do Café, 

localizado no município de Alegre. No total, 54 

crianças passaram pelo procedimento. O proje-

to prevê uma cobertura de 100% das crianças. 

Esta é uma diretriz preconizada pelo Ministério 

da Saúde e Educação que objetiva diagnosticar 

precocemente as dificuldades visuais que inter-

ferem no rendimento escolar.
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Emenda garante R$3 milhões 
para Hospital Materno-Infantil

O Hospital Materno Infantil do Aquidaban, ago-

ra gerido pelo Hifa, teve garantida a verba de 

R$3 milhões para compra de equipamentos 

para os ambientes de internação de recém-nas-

cidos (unidade intensiva e intermediária) e para 

internação de lactantes e gestantes. A quantia é 

fruto de uma emenda parlamentar do Senador 

Ricardo Ferraço.  

O hospital Materno-Infantil terá 130 leitos, sen-

do 20 de gestação de alto risco, 20 leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), 10 

leitos UTI adulto, 45 leitos de alojamento conjun-

to (mãe, bebê e acompanhante), 20 de Unidade 

Neonatal de Cuidados Intermediários Conven-

cional (UCINco), 10 de UCINca e cinco leitos 

para o centro de parto normal.

Hifa apresenta Hospital
Materno-Infantil ao Ministro da 
Saúde

O Superintendente do Hospital Infantil “Francis-

co de Assis” – Hifa, Jailton Pedroso, acompa-

nhado do Conselheiro Jersílio Cypriano, esteve 

em Brasília, no dia 06 de junho, onde partici-

pou de uma reunião com o Ministro da Saúde 

Ricardo Barros, para apresentação do projeto 

de revitalização do Hospital Materno-Infantil do 

Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim - ES. 

O encontro foi capitaneado pelo Deputado Fe-

deral, Marcus Vicente.  Além de apresentar o 

projeto, o grupo pleiteia recursos da ordem de 

R$18 milhões, para que o espaço seja adaptado 

a fim de receber mães e crianças de todos os 

municípios do Sul do Espírito Santo. 

Hifa comemora 46 anos com 
Mocidade do Centro Espírito Je-
ronymo Ribeiro

O Hifa comemorou 46 anos de fundação com a 

presença dos jovens da Mocidade do Centro Es-

pírito Jeronymo Ribeiro. Na ocasião, o presiden-

te do Hifa, Winston Roberto, foi acompanhado 

pelo prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, pelo 

Cachoeirense Ausente, Acácio Frauches, e de 

colaboradores e amigos.

Colaboradores do Hifa
prestam homenagem ao
presidente Winston Roberto

O Hifa completou 46 anos de existência e co-
memorou a data com a presença do presidente, 
Winston Roberto, conselheiros e colaboradores 
do hospital na tarde do dia 30 de junho. Na oca-
sião, Sr. Winston foi homenageado pelos cola-
bordores do Hifa por seu aniversário e pelo título 

de Cachoeirense Presente de 2017.
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Residentes promovem curso 
para gestantes

Os residentes do Hifa, por meio do Instituto da 

Criança, promoveram um curso para gestantes 

na unidade de Saúde do bairro São Luiz Gonza-

ga. O palestrante do dia foi do Dr. Leandro Ta-

vares com o apoio dos residentes Rafael Sam-

paio e Isabela Oliveira e da Enfermeira Lurdyana 

Casagrande. A empresa Danoni também parti-

cipou falando sobre os Primeiros 1000 dias da 

criança e depois fez o sorteio de brindes.

Hifa e Santa Casa firmam
convênio para atendimento de 
pacientes de Atílio Vivácqua

O Hospital Infantil “Francisco de Assis” – Hifa, e 

a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de 

Itapemirim, firmaram convênio para atendimen-

tos mais complexos de urgência e emergência 

de pacientes provenientes do Hospital Comuni-

tário “Dra. Andréa Canzian Lopes”, de Atílio Vi-

vácqua, que é gerido pelo Hifa. A assinatura foi 

realizada no dia 10 de agosto com a presença 

do Presidente do Hifa, Winston Roberto e do 

Presidente da Santa Casa, Padre Evaldo.

Colaboradores do Hifa 
participaram do MV Experience 
Fórum 2017

O “MV Experience Fórum 2017 - A saúde co-
nectada com a transformação digital” foi realiza-
do nos dias 10 e 11 de Agosto, na sede da Em-
presa MV, em Recife. Representaram o Hospital 
Infantil Francisco de Assis – Hifa, o Coordenador 
Financeiro Christian Lessa, e o Estatístico Jose 
Maria Sousa Junior. O evento reuniu represen-
tantes da área de Saúde de todo o Brasil e con-
tou com palestrantes renomados como Paula 

Bellizia, Presidente da Microsoft Brasil.

Emenda parlamentar garante 
R$300 mil de recursos ao Hifa

O Hospital Infantil “Francisco de Assis” – Hifa 

foi contemplado com uma verba de R$300 mil, 

fruto de uma emenda parlamentar do senador 

Magno Malta. O recurso poderá ser utilizado 

para compra de medicamentos, pagamentos de 

contas de água, luz, telefone, insumos e mate-

riais, entre outros itens citados. 

Arraiá do Hifa
No dia 12 de agosto a Comissão de festas do 

Hifa realizou mais uma edição de seu tradicio-

nal arraia, no Espaço de Eventos da Magban. O 

evento contou com muita animação e participa-

ção dos amigos e familiares! 
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HIFA e Doctum realizam mutirão 
de doação de sangue em
Guarapari
O Hospital Francisco de Assis e a Faculdade 

Doctum, em parceria com o Hemoes realizaram 

em agosto um mutirão de doação de sangue 

em Guarapari. A ação contou com a participa-

ção de colaboradores do HFA e da faculdade.

Policlínica Gente desenvolve 
programa de Educação
Continuada
A Policlínica Gente, uma das unidades do Grupo 

Hifa, tem desenvolvido um programa de Educa-

ção Continuada e têm obtidos ótimos resulta-

dos com os 13 colaboradores da unidade. De 

acordo com a Coordenadora da Policlínica, Drª 

Isabela Leite, há quase dois anos a equipe da 

unidade vem passando por várias capacitações, 

cujo intuito é qualificar e potencializar os talentos 

que até então estavam adormecidos.

Grupo Pedra do Pombal
realiza campanha “Solidariedade, 
combustível da vida” em prol do 
Hifa

O Grupo Pedra do Pombal, que envolve nove 
postos de combustível em Cachoeiro de Ita-
pemirim, Castelo, Alegre e Jerônimo Montei-
ro, fechou uma parceria com o Hospital Infantil 
“Francisco de Assis” – Hifa e realizou a campa-
nha “Solidariedade, combustível da vida”. De 
setembro a dezembro, um percentual do valor 
de vendas do combustível aditivado nos postos 
foi direcionando para a unidade de saúde que 
atende a crianças de toda região Sul do Espírito 
Santo.
A assinatura do convênio foi feita durante o En-
contro de Empresários, realizado no dia 31 de 
agosto, no Jaraguá Tênis Clube, com a presen-

ça do Presidente do Hifa, Winston Roberto, do 
presidente do Grupo Pedra do Pombal, Marco 
Antonio Carmo, dos Conselheiros do Hifa, Ru-
bens Moreira, Jercílio Cypriano, Ubaldo Macha-
do e Nelson Costa, além de colaboradores do 

Hifa e do Grupo.

Instituto da Criança promove 
palestra sobre a importância da 
Caderneta Infantil
Os integrantes do Instituto da Criança, em setem-

bro, estiveram na Unidade de Saúde do bairro São 

Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, onde 

realizaram uma palestra sobre a importância da 

Caderneta da Criança com as médicas residentes 

Bianca Salles e Lillian Felix, acompanhas pela En-

fermeira Lurdyana Casagrande.

Hospital Comunitário de Atílio 
Vivácqua comemora um ano de 
gestão do Hifa
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O Hospital Infantil “Francisco de Assis” (Hifa) co-

memorou em 16 de setembro de 2017, o um 

ano de sua gestão à frente do Hospital Comu-

nitário “Drª Andréa Canzian Lopes”, de Atílio 

Vivácqua. Para celebrar a data foi promovido 

o evento “Saúde Praça”, que ofereceu atendi-

mentos médicos com especialistas, palestras e 

exames, inteiramente grátis à população do mu-

nicípio, na praça localizada em frente à unidade. 

A ação solidária atendeu mais de 350 pessoas 

da cidade.

Parceria com Escola Fraternida-
de e Luz para entrega de equi-
pamentos de informática sem 
uso

O Hospital Infantil “Francisco de Assis” – Hifa fe-

chou uma parceria com a Escola Estadual Fra-

ternidade e Luz para doação de equipamentos 

eletrônicos usados, uma vez que a escola tem 

um projeto de reciclagem e reuso de lixo eletrô-

nico. Segundo a Gerente Corporativa do Hifa, 

Christiane Ogione a ideia de doar os materiais 

surgiu por causa de uma necessidade do setor 

de TI da unidade. “Alguns de nossos equipa-

mentos estavam obsoletos e precisamos fazer 

a troca. Quando a responsável pelo setor nos 

informou que tínhamos estas máquinas, busca-

mos um projeto onde eles pudessem ser apro-

veitados e se não, que fossem destinados cor-

retamente como lixo eletrônico”.

37ª Semana Interna de
Prevenção a Acidentes de
Trabalho é realizada no Hifa

Nos dias 17 e 18 de outubro, os setores Admi-

nistrativo e de Recursos Humanos do Hifa pro-

movem a 37ª Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho, voltada para os colabo-

res do hospital. O objetivo é o de levar informa-

ções e novidades sobre vários temas que estão 

ligados ao dia a dia dos funcionários.

COMDEPED dá posse a novos 
conselheiros

A posse do novo Conselho da Pessoa com De-

ficiência - COMDEPED vigência 2017/2019 – foi 

realizada no início de outubro com a presença de 

representantes do Governo Municipal , Entidades 

e Sociedade Civil. O COMDEPED tem como obje-

tivo defender a busca por acessibilidade, defender 

os direitos de ir e vir da passos com Deficiência, 

assim como sua inclusão na sociedade. 

HFA promove Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes

O Hospital Francisco de Assis, em Guarapari, 

realizou sua II Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes de Trabalho – Sipat, entre os dias 25 

e 26 de outubro. A programação contou com 
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palestras, atividades em grupo e sorteios de 

brindes.

Hospital de Atílio Vivácqua
agora conta com sistema MV 
Regulação

O Hospital Comunitário Drª Andrea Canzian Lo-

pes agora conta com o serviço no sistema MV 

Regulação - online, facilitando a solicitação e 

agilizando a atualização das informações.  No 

dia 07 de novembro, a coordenadora da unida-

de, Igleides Menegussi, acompanhada da cola-

boradora Josiane Mendonça estiveram na Se-

cretaria de Estado da Saúde para treinamento 

do sistema.

Hifa e HFA promovem campanha 
de higienização de mãos

No mês de novembro as Comissões de Con-

trole de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital 

Infantil “Francisco de Assis” (Hifa), em Cachoei-

ro e do Hospital Francisco de Assis (HFA), em 

Guarapari estão promovendo campanhas para 

higienização das mãos de todos os colaborado-

res das unidades, sobretudo os que trabalham 

nas áreas administrativas, cujo hábito não é tão 

rigoroso quantos nos setores médicos.

Hifa promove I Seminário de 
Gestão de Estoques

O Hospital Infantil realizou em novembro o  I Se-

minário Hifa de “Gestão de Estoques”. O objetivo 

foi de promover integração entre gestores de to-

das as unidades geridas pelo Hifa e troca de expe-

riências, a fim de mostrar a importância de  otimi-

zar estoque e como realizar as compras. 

Emenda parlamentar garante 
berços e cadeiras para o Hifa

O Hospital Infantil “Francisco de Assis” - Hifa 

recebeu R$200 mil de recursos fruto de emen-

da parlamentar de autoria do deputado federal 

Evair de Melo. A verba foi utilizada para a com-

pra de 24 berços com colchões, 24 cadeiras 

para acompanhamentos e uma mesa cirúrgica.

Orçamento do Hifa para 2018 é 
aprovado por unanimidade

Os Conselhos Administrativo e Fiscal do Hos-
pital Infantil “Francisco de Assis” – Hifa, reuni-
ram-se no início de dezembro para realização 
de sua Assembleia Geral Ordinária quando foi 
apresentado o orçamento para 2018. O valor 
previsto é de R$32,6 milhões e foi aprovado por 

unanimidade.
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Festa de confraternização da 
Família Hifa

No dia 15 de dezembro foi realizada a festa de 

confraternização da Familia Hifa com a presença 

de mais de 300 colaboradores, no Fina Festa. 

Foi feito sorteio de brindes e bingo de uma TV. 

HFA inicia encontros entre en-
fermeiros para melhorar atendi-
mento às gestantes

Para aderir a estratégia da Rede Cegonha e me-

lhorar ainda mais o atendimento às gestantes, 

o Hospital e Maternidade Francisco de Assis 

lançou em dezembro o 1º Encontro da Materni-

dade, com o objetivo de integrar toda a equipe 

de enfermagem aos cuidados direcionados à 

mulher durante o trabalho de parto. A ideia de 

aperfeiçoar o atendimento faz parte dos planos 

do HFA para 2018 e os seminários devem acon-

tecer a cada três meses.

Chegada do Papai Noel

No dia 24 de dezembro o Papai Noel passou 

pela Hifa entregando presentes e levando muita 

alegria aos nossos pequenos pacientes interna-

dos e a seus familiares.

  Visitas

Deputado Estadual Theodorico 
Ferraço visita o Hifa

O Deputado Estadual Theodorico Ferraço este-

ve no Hospital Infantil “Francisco de Assis”, no 

dia 27 de outubro e foi recebido pelo presidente 

do Hifa, Winston Roberto, e seus colaborado-

res. Na ocasião ele conheceu o projeto para o 

novo Hospital do Aquidaban e se disse satisfeito 

com o planejamento a ser executado.

Vice-governador visita Hifa e co-
nhece projeto do Hospital Mater-
no Infantil

O Hospital Infantil “Francisco de Assis’ - Hifa re-

cebeu a visita do Vice-Governador do Espírito 

Santo, César Colnago no dia 14 de junho. Na 

ocasião ele foi recebido pelo presidente do Hifa, 

Winston Roberto, pelo vice-presidente, José 

Clara, membros do conselho fiscal e pelo Su-

perintendente, Jailton Pedroso, que apresentou 

o projeto do Hospital Materno Infantil do Aqui-

daban, a estrutura do Hifa e todos os serviços 

prestados à população da região Sul.
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sensíveis a nossa causa. 

- A Cooperativa Selita  promoveu uma campa-

nha de doação de leite entre seus cooperados, 

como parte das atividades do Dia C de Coo-

perar, que anualmente incentiva as cooperativas 

a realizam uma ação social em prol da comu-

nidade onde estão inseridas. A Selita é supriu 

a necessidade diária de leite do Hospital Infantil 

“Francisco de Assis” – HIFA – que é de 30 litros 

por dia.

Doações

- O Centro de Estudos “Dr. Luiz Carlos Santana” 

do Hospital Infantil “Francisco de Assis” – Hifa 

- recebeu do Sicoob Sul uma doação de 30 li-

vros da área de Pediatria. A entrega foi realizada 

no início do mês de maio com a presença de 

colaboradores da Cooperativa e do Hifa, além 

dos coordenadores e médicos do Programa de 

Residência.

- O presidente do Hospital Infantil “Francisco de 

Assis”, Winston Roberto, doou à entidade uma 

moto que ganhou da Revista Sete Dias durante 

evento realizado no dia 06 de maio. A entrega 

da moto ao Hifa foi feita dia 11 de maio à Geren-

te Administrativa, Christiane Ogioni, colaborado-

res e membros do Conselho. De acordo com 

ela, a motocicleta será utilizada para atender 

demandas logísticas das unidades geridas pelo 

hospital. 

- Os alunos do Sest/Senat estiveram no Hospital 

Infantil “Francisco de Assis” - Hifa, e realizaram 

a doção de itens de higiene e fraldas para as 

crianças internadas nas unidades. O Hifa agra-

de a doação e espera que os jovens continuem 

- A jovem Lara Roncetti fez uma linda doação de 

fraldas ao Hospital Infantil, na manhã de 11 de 

julho. Ela, em seu aniversário de 15 anos, deci-

diu pedir de presente as fraldas aos amigos. De 

acordo com sua mãe, Adilza Roncetti, ela já ha-

via ganhando muitos presentes e então decidiu 

fazer uma boa ação. “Pensei que como sempre 

ganho muitos presentes, desta vez eu gostaria 

de presentear quem precisa”, disse Lara.

- A loja Maçônica Universal V esteve visitando 

o Hospital Infantil e foram recebidos pelo Pre-

sidente Winston Roberto. Na ocasião foi feita a 

doação de cobertores e mantas em nome de 

seu Presidente Jeferson Barbosa Pereira, repre-

sentado pela Presidente da Fraternidade Univer-

sal (Feminina), Maria da Penha Pazini, e pelos 

membros Luiza Pazini Pereira, Ubirajara M. Fer-

reira , Luiz Cláudio Faria, Jocilane , Rita, Profes-

sor Oswaldo, Otilia e José Rogério. 

- Uma iniciativa dos Demolay, da loja Maçônica 

Universal V, fez a doação de mais de 30 cober-

tores ao Hifa. A diretoria do Hifa garadece a lem-

brança e informa que os cobertores vieram em 

excelente hora!
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Castelo, Alegre e Jerônimo Monteiro. A entre-

ga foi feita durante o Encontro de Empresários, 

realizado no dia 28 de setembro, no Jaraguá 

Tenis Clube e contou com a presença do Presi-

dente do Hifa, Winston Roberto, do Conselheiro 

Jercílio Cypriano, do Gerente do Grupo Pedra 

do Pombal, Renan Zancanella, do Gerente do 

Posto Senna, Evandro Macedo e da Assistente 

Financeiro, do Posto Senna, Lilian Gava.
- O Jornal Fato fez a doação de dezenas de 

brinquedo para o Hospital Infantil “Francisco de 

Assis”, na manhã desta terça-feira. Os brinque-

dos são fruto de doações dos convidados para 

a confraternização de fim do ano do jornal. 

- A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul da 

Loja Maçônica Vale do Itapemirim, fez a doa-

ção de gorros de lã para as crianças interna-

das no Hifa. Os gorros foram confeccionados 

por Fatima Menegazzi, e entregues na unidade 

por Ivilisi Soares Azevedo, que representou o 

grupo. Na foto ela está ladeada pela Supervi-

sora de Relações Institucionais do HIFA, Regi-

na Cely.

- A Escola Victory Idiomas realizou a doação 

de fraldas e leite para o Hospital Infntil “Fran-

cisco de Assis”. Na ocasião, os colaboradores 

da escola foram recebidos pelo coordenador 

financeiro Christian Lessa e pela supervisora 

de recepção Suzana Faria.

O grupo Pedra do Pombal fez a entrega da do-

ação referente ao primeiro mês da campanha 

“Solidariedade, combustível da vida”, no valor 

de R$7.237,01. A quantia é fruto do percentual 

do valor de vendas de combustível aditivado 

nos postos do Grupo, que envolve nove postos 

de combustível em Cachoeiro de Itapemirim, 
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Indicadores
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Exames e Cirurgias
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Em 2017 os números de atendimentos do Hospital Infantil “Francisco de Assis” (Hifa) 
aumentaram, com taxa média de ocupação superior a 75%, sobretudo nos atendimentos 
do Pronto Atendimento Infantil (PAI), internações clínicas, cirurgias e exames laboratoriais. 
Mesmo com o crescimento da demanda o padrão de qualidade dos serviços prestados à 
população foi mantido, com seus usuários reconhecendo os esforços do Hifa em oferecer 
sempre um tratamento digno e humanizado aos pequenos pacientes.

 No PAI foram realizados 38.062 atendimentos em 2017 contra 37.839 em 2016. Já 
no Pronto Socorro (PS) do Hifa, onde são atendidos casos mais graves, passaram 14.177 
crianças. Um número que chamou a atenção foi o de exames laboratoriais que passou de 
197.400 em 2016 para 210.850 em 2017. Foram 13.450 exames a mais de um ano para 
outro. Já os exames de imagem subiram de 14.074 para 15.833. 

O número de internações na UTI também foi maior: 450 contra 402 em 2016, assim 
como as internações clínicas e cirúrgicas passaram de 3.664 para 3.844 de um ano para o 
outro. Ainda em 2017 foram realizadas 2.308 cirurgias. Todos estes números demonstram 
a capacidade do Hifa em estar sempre de portas abertas para atender à população infantil 
de todo Sul do Estado.

Tendo a maioria de seus recursos provenientes de verbas governamentais (Sistema Úni-
co de Saúde – SUS), o Hifa segue fi rme na luta para continuar oferecendo o melhor às 
crianças da região onde está situado. 

Hifa fecha 2017 com crescimento 
no número de atendimentos

Hifa em números:
• Taxa de ocupação – 76,59%
• Permanência média – 3.58 (dias)
• Taxa de mortalidade – 0,80%
• Internações clínicas e cirúrgicas - 3.844
• Internações na UTI - 450
• Cirurgias - 2.308
• Atendimentos no Pronto Socorro – 14.177
• Atendimentos no PAI – 38.062
• Cirurgias – 2.308
• Exames laboratoriais – 210.850
• Exame de imagem – 15.833

Jailton Pedroso
Superintendente do Hifa
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• Taxa de ocupação – 76,59%
• Permanência média – 3.58 (dias)
• Taxa de mortalidade – 0,80%
• Internações clínicas e cirúrgicas - 3.844
• Internações na UTI - 450
• Cirurgias - 2.308
• Atendimentos no Pronto Socorro – 14.177
• Atendimentos no PAI – 38.062
• Cirurgias – 2.308
• Exames laboratoriais – 210.850
• Exame de imagem – 15.833

O ano de 2017 foi de muito trabalho para nós. Tivemos que nos empenhar para con-

seguir superar os números defi citários, sem perder a qualidade dos serviços prestados 

às nossas crianças. Fechamos com resultado superavitário em detrimento da grande 

dedicação de todos os colaboradores do Hifa, que entenderam o momento de transi-

ção econômica/fi nanceira que o país esta passando e nos ajudaram de todas as formas 

possíveis. 

Por isso a mensagem que deixo é de agradecimento a cada colaborador, do pessoal 

da higienização passando pelo corpo clínico até o grupo gestor, que soube entender o 

momento e colaborou para que o Hifa mantivesse as portas abertas.

Agradecemos também aos membros do Conselho Administrativo e Fiscal juntamente 

com seus consultores técnicos, que se posicionaram favoráveis a aprovação do Balanço 

de 2017, uma vez que todos os requisitos técnicos, no que tange o nível de governança 

e transparência dos controles foram seguidos pela atual administração. 

Obrigado a todos.

Jailton Pedroso
Superintendente do Hifa
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O Hospital “Francisco de Assis”, em Guarapari também registrou aumento 
nos atendimentos à população daquele município em 2017. A unidade, que 
é materno infantil registrou 54.123 atendimentos ambulatoriais, quase quatro 
mil a mais do que em 2016. Também foram feitas 3.307 internações, 2.113 
cirurgias e 1.256 partos durante o ano. 

 A população de Guarapari tem reconhecido a melhoria no atendimen-
to de saúde pública, uma vez que o HFA atende somente pacientes do SUS. 
Por ser uma cidade turística, Guarapari sempre recebe visitantes de vários 
lugares do Brasil e quando eles também precisam de atendimento recorrem 
à unidade. Em um destes casos uma turista do Rio de Janeiro usou as redes 
sociais para elogiar o tratamento que sua fi lha recebeu e chegou a confundir 
o HFA, que é público, com um hospital particular. O caso chegou a ganhar 
notoriedade na imprensa em nível estadual. 

Hospital “Francisco de Assis”
– Guarapari

HFA em números
• Internações – 3.307 
• Partos – 1.256
• Cirurgias – 2.113
• Atendimentos ambulatoriais – 54.123
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Outras duas unidades geridas pelo Hifa, o Hospital Comunitário “ Dra Andrea Can-
zian Lopes”, em Atílio Vivácqua e o Pronto Atendimento Municipal “Otacílio Geraldo do 
Carmo”, localizado em Vargem Alta, tem oferecido relevantes serviços de saúde para 
a população de todas as idades destes dois municípios. Todos eles, claro, seguindo 
a missão do Hifa em sempre oferecer serviços de alto padrão e de forma humanizada 
aos pacientes.

Em Atílio Vivácqua o número de atendimento mais que dobrou em relação ao ano 
anterior. Foram 27.890 pessoas atendidas contra 13.399 em 2016, no primeiro ano de 
gestão do Hifa na unidade, que passou por uma revitalização e hoje oferece serviços 
médicos hospitalares com a dignidade e o respeito que a população merece. Além 
dos atendimentos foram realizados 2.608 exames de imagens na unidade.

Já em Vargem Alta o Pronto Socorro atendeu 27.796 pacientes nas mais diversas 
necessidades de saúde básica. Tantos pacientes atendidos de forma satisfatória mos-
tram que a fi losofi a do Hifa em sempre ofertar o melhor às pessoas é o caminho mais 
correto a ser seguido. Este é um refl exo da gestão que valoriza a vida de todos os seus 
pacientes e consegue transmitir o mesmo sentimento a seus colaboradores. 

“Por mais que os números sejam importantes para que as pessoas tenham conhe-
cimento do nosso trabalho, é fundamental que os atendimentos sejam feitos com qua-
lidade, carinho e respeito. Estamos lidando com pessoas e em especial as crianças, 
que é diferente. É preciso de um zelo a mais tanto com o paciente, quanto com os 
familiares que também fi cam afl itos ao verem os fi lhos doentes. Queremos que todos 
tenham tratamento digno e de qualidade. Esta é nossa missão”, concluiu o Presidente 
do Hifa, Winston Roberto.

Hospital de Atílio Vivácqua e
Pronto Atendimento de Vargem Alta
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bem é aquele que pratica 
a lei de justiça, de amor 
e caridade, na sua maior 
pureza”.
Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo
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