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PRINCÍPIOS
 HIFA

MISSÃO
Prestar serviço de assistência à saúde pediátrica e materno infantil 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 macrorregião sul capixaba, com eficiência no 
uso de seus recursos e foco no processo de aprendizagem e crescimento de seus colabora-

dores, mantendo sua identidade com a sociedade.

VALORES
Respeito à vida e à dignidade humana; Responsabilidade social; Comprometimento e profis-

sionalismo; Humanização e acolhimento; Ética e transparência; Racionalidade no uso dos 
recursos; Respeito pelos direitos individuais; Aprendizagem organizacional contínua.
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“Consolidamo-nos como 
um hospital especializado 
em pediatria”

Temos a satisfação de apresentar mais um relatório de atividades do Hospital Infantil “Francisco 

de Assis” mostrando que continuamos a crescer. Consolidamo-nos como um hospital especializado 

em pediatria e agora já temos o desafio de fazer o mesmo no que diz respeito a maternidade. 

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 

compromisso com os colaboradores. A população 

tem atendido e correspondido às campanhas 

comparecendo 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 

simples fato de estarem em condições de ajudar, 

já se sentem recompensados. Em tempo, 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. Obrigado a todos que de alguma forma contribuíram para esta 

conquista.
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“O projeto de governança 
vem conseguindo superar 
todos os obstáculos”

O ano de 2018 foi muito difícil, tivemos uma crise local e nacional muito acirrada, mas o Hospital 

Infantil com seu projeto de governança vem 

superando internamente esses obstáculos. Mesmo 

fechando um ano deficitário operacionalmente, 

dada a atuação do Hifa no processo de captação de 

recursos - notadamente com as possibilidades das 

emendas parlamentares de custeio, doações e apoio 

dos empresários – conseguimos com que o Hospital 

pudesse fechar o saldo do ano positivamente. Isso 

nos coloca num cenário diferenciado de hospitais 

pediátricos no Brasil.

 As emendas foram dadas graças a 

forte representação do Hifa, com seu conselho 

administrativo e fiscal, que são respeitados pela 

sociedade devido à seriedade com que trabalham. 

A principal mudança de 2017 para 2018 foi a 

maturidade do hospital em entrar no projeto da 

maternidade, de encarar este projeto, acreditar  nele 

e absolve-lo até sua viabilização, deixando de ser 

um hospital pediátrico para se tornar um hospital 

materno infantil. 

 O principal desafio foi alinhar o  projeto da maternidade ao  estatuto do hospital, que estabelece 

como prioridade a qualidade da assistência à criança, em nenhum momento saímos desse prisma. 

Quando se está num caminho priorizando a qualidade do serviço prestado à população, tudo converge a 

seu favor. É o governo que te olha diferente, a população que confia em você e aí tudo dá certo. 

 Agradecemos à confiança que os membros do conselho depositam na superintendência e ao 

apoio e  empenho de todos os colaboradores, que se colocaram de corpo e alma na valorização deste  

projeto. Esta vitória é de todos nós, do Hifa e da população do Sul do Estado.



6

mais de 30 mil 
atendimentos em 2018

Unidades do Hifa realizam 

O ano de 2018 foi um ano vitorioso para o Hospital Infantil Francisco de Assis e todas as unidades 
por ele administradas. Um total de 32.738 atendimentos feitos durante todo ano em todas as unidades.

Somente as unidades de Cachoeiro registraram 20.798 atendimentos realizados no Pronto           
pronto Socorro como no Pronto Atendimento Infantil, Hospital de Atílio Vivácqua (até o mês de maio) 
e Pronto Atendimento de Vargem Alta. 

Já na Unidade de Guarapari foram realizados 11.940 atendimentos de emergência, urgência       
ambulatoriais. A taxa de ocupação foi de 76,5%, a mesma de 2017, sendo que 95,4% desses 
atendimentos foram realizados pelo SUS. Graças a todas as equipes de colaboradores do Hifa, a 
população de toda região pode receber o que há de melhor em todos os serviços prestados pelas 
unidades.

Atividade Operacional do Hifa  
Unidades Cachoeiro de Itapemirim

Atividade Operacional do Hifa 
Unidade de Guarapari

• Atendimentos: 20.798
• 85Leitos
• 30 UTI
• 37 Enfermaria Clínica
• 10 Enfermaria Cirúrgica
• 8 Apartamentos
• 3 leitos de maternidade

Salas Cirúrgicas 
• Cirurgias de Emergência
• Cirurgias de Otorrino
• Cirurgias de Aparelho Digestivo
• Cirurgias de Aparelho Geniturinário

Serviços Ambulatoriais
• Laboratório
• PAI
• Medicina do Trabalho
• Audiologia
• Pronto Socorro
• HC Andreia Canzian (serviço prestado até maio/2018)
• PA Vargem Alta
• Pronto Socorro Obstétrico

• Atendimentos: 11.940
• 45Leitos
• 10 UTIN
• 10 Enfermaria Clínica
• 6 Enfermaria Cirúrgica
• 19 Obstetrícia

Salas Cirúrgicas
• Cirurgias Obstétricas
• Cirurgias de Emergência
• Cirurgias de Eletivas Otorrino
• Cirurgias Eletivas Hérnia
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mais de 30 mil 
atendimentos em 2018

Atividade Operacional do Hifa 
Unidade de Guarapari

• Atendimentos: 11.940
• 45Leitos
• 10 UTIN
• 10 Enfermaria Clínica
• 6 Enfermaria Cirúrgica
• 19 Obstetrícia

Salas Cirúrgicas
• Cirurgias Obstétricas
• Cirurgias de Emergência
• Cirurgias de Eletivas Otorrino
• Cirurgias Eletivas Hérnia

para realizar até 170 
partos por mês

Hifa inaugura maternidade 
com capacidade 

F
oi praticamente na virada de 2018 para 2019 que o Hospital Infantil Francisco 
de Assis (Hifa) passou a oferecer o serviço de maternidade, que até então era       
ofertado pela Santa Casa de Misericórdia, para atender gestantes pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) de seis municípios da região Sul: Cachoeiro de Itapemirim, 

Presidente Kennedy, Jerônimo Monteiro, Atílio Vivácqua, Muqui e Vargem Alta.
O contrato com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) foi assinado em dezembro de 

2018, no entanto o primeiro mês foi considerado de transição e o serviço foi iniciado, de fato, 
em 02 de janeiro de 2019, com o nascimento do primeiro bebe já nas novas instalações. 

 O Hifa conta com uma equipe de 14 obstetras, entre outros especialistas, e uma estru-
tura com 30 leitos, que tem capacidade para atender toda a demanda da região, que gira em 
torno de 150 a 170 partos por mês.

 O Superintendente do Hifa, Jailton Alves Pedroso, explicou que a unidade passou a 
ser referência em partos de risco habitual atendendo gestantes a partir de 37 semanas de 
gestação. ‘As gestantes de alto risco continuam sendo encaminhadas ao Hospital Evangélico, 
referência neste tipo de atendimento”.

 A técnica de humanização do parto visa proporcionar mais conforto e segurança às 
gestantes e ao bebê com medidas normatizadas pela Rede Cegonha, do Governo Federal. 
“O Hifa vem somar no contexto binômio mãe e filho. Se a criança tiver qualquer problema ao 
nascer, o hospital estará preparado com a UTI neonatal, que já existe, e que passa a ser tam-
bém voltado para esse público”, concluiu Jailton.
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Pronto Atendimento 
Infantil 24 horas

Usuários aprovam 

As crianças de Cachoeiro de Itapemirim, podem contar, a qualquer hora, mesmo de 
madrugada, com os serviços do Pronto Atendimento Infantil (PAI) “Dr. Gilson Carone”, 
localizado no bairro Sumaré. A unidade funciona 24 horas, todos os dias, graças à ampliação 
do investimento da prefeitura no convênio com o Hospital Infantil “Francisco de Assis” (HIFA), 
prestador do serviço. Antes, o atendimento era realizado das 7h às 22h.

O PAI atende pacientes com até 12 anos em casos considerados graves, de urgência 
e emergência. Nesse primeiro ano de serviço ininterrupto, a média mensal é de 5 mil                               
atendimentos. 

Quatro pediatras plantonistas (dois de dia e dois à noite) atuam na unidade, que é muito 
bem avaliada pelos usuários. É o que aponta uma pesquisa de satisfação feita em agosto de 
2018. Dos 341 pais que participaram da enquete, 95% avaliaram o serviço dos médicos 
como “ótimo”, “muito bom” ou “bom”. Além disso, 98,8% dos entrevistados aprovaram o            
atendimento da enfermagem.

Outro ponto bem avaliado foi a estrutura ambulatorial, aprovada por 98% dos pais que 
responderam ao questionário, disponibilizado a eles em um tablet, por meio de um sistema 
eletrônico desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro (Dataci).

Ao todo, no questionário, foram 
apresentadas nove categorias, que incluem, 
ainda, tempo de atendimento e aspectos das 
instalações. Os usuários tiveram de classificá-
las como “ótimo”, “muito bom”, “bom”, “regular” 
ou “ruim”. A pesquisa também mostrou que 
98,8% dos usuários recomendam os serviços 
do PAI. 

Orienta-se o uso adequado do PAI, 
procurando o serviço apenas quando o caso 
for realmente grave, aquele em que não pode 
haver espera. Os demais casos devem ser 
tratados nas unidades básicas de saúde dos 
bairros, pelas equipes da Estratégia Saúde da 
Família.



Medicina Ocupacional
Hifa

Desde 2007 o Hifa oferece o serviço de Medicina Ocupacional, oferecendo uma série de 
serviços desta área à região Sul do Espírito Santo. Somente em 2018 mais de 300 empresas 
foram atendidas na Policlínica, um espaço amplo, confortável e com estacionamento próprio.         
O Hifa Mediciona Ocupacional conta com uma equipe multidisciplinar capacitada para atender os 
colaboradores de empresas no programa de atenção à saúde do trabalho, habilitada na realização 
de avaliações ocupacionais

De acordo com o Gerente de Mercado da Policlínica, Reginaldo Alves Passos, o ano de 2018 
foi de grandes mudanças e ampliação do serviço. “Já havia aqui uma estrutura consolidada, que 
precisava apenas ser fortalecida e divulgada”, assinalou. Com mais de 10 anos no mercado e 
formação na área de gestão empresarial, Reginaldo levou à unidade a expertise que faltava para 
fortalecer o relacionamento com as empresas da região.

“Com a adequação do e-Social cada vez mais próximo, aproveitamos para mostrar às empresas 
que a medicina ocupacional do Hifa está preparada para sair na frente, oferecendo um serviço 
completo de processo e gestão antes mesmo que a própria empresa perceba.     Trabalhamos com 
o SOC, um sistema já integrado aos órgãos de fi scalização e desta forma, nos adiantamos ao que 
a empresa vai precisar e já fazemos a conexão com o governo, tranquilizando o cliente, que estará 
pronto para atender às novas exigências”, explicou Reginaldo.

 Um ponto importantíssimo do Hifa Medicina Ocupacional é poder oferecer todos os serviços 
em um único lugar, conseguindo reduzir entre 40 minutos a hora o absenteísmo funcional, que é 
quando o profi ssional está a disposição da empresa, porém sem produzir. Outro item essencial é que 
a Policlínica tem uma equipe com 12 colaboradores e fi ca aberta durante todo o período comercial, 
permitindo que o trabalhador possa ser atendido pela manhã ou à tarde.

Serviços oferecidos pela medicina
ocupacional Hifa

• Gestão Ocupacional

• Exames Clínicos/Consultas:
• ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (admissional, mudança de 
função, retorno ao trabalho, periódico, demissional, avaliação de atestados 
(afastamento temporário) e encaminhamentos)

• Exames complementares:
Audiometria, Espirometria, Acuidade Visual, Eletrocardiograma (ECG), Eletro-
encefalograma (EEG), Raio X, Palográfi co, Exames Laboratoriais, Ultrassom e 
outros

• PCA – Programa de Conservação Auditiva:

• PPRA, LTCAT, PCMSO, LIP. 
• PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
• LTCAT: Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho;
• PCMSO: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;
• LIP: Laudo de Insalubridade e Periculosidade 
• PPP: Perfi l Profi ssiográfi co Previdenciário.

• Assessoria na elaboração e desenvolvimento da SIPAT – Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes

• Diagnóstico do Perfi l Saúde:
Aplicar técnica para conhecer o perfi l de saúde dos 
colaboradores com o objetivo principal de oferecer as 
melhores soluções em saúde

• Campanhas relacionadas à saúde e segu-
rança no trabalho

• Palestras sobre diversos temas visando a 
promoção da saúde e qualidade de vida

Diferenciais da Medicina 
Ocupacional Hifa

• Realização de 100% dos exames em uma estrutura 
exclusiva;
• Excelente relação custo benefício para a empresa;
• Gestão da Saúde Ocupacional por meio de uma equipe 
Multidisciplin

Endereço: Av. Pinheiro Junior, 51 - Bairro Ibitiquara. 
Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29307-201

Telefone: (28) 3521-5704

9

Pronto Atendimento 
Infantil 24 horas
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nova identidade visual 
em 2018

O Hifa ganhou 

O Hifa ganhou uma nova identidade visual no fim de 2018, que veio de encontro com a 
chegada da maternidade. A nova logomarca foi desenvolvida pelo artista e designer gráfico 
Wilson Ferreira, que pensou um ícone que transmitisse na imagem os valores centrais do 
Hifa: natureza, nascimento e cuidado.

“Concebemos a marca nas cores azul escuro, azul claro e verde, que ficou harmonizado 
com a marca e em sintonia com os valores, transmitindo uma programação visual que lembre 
crianças, mães, natureza, vida, útero da mãe, asas de uma cegonha, com elementos como 
hospital e jardim, proporcionando um sentimento de bem estar e leveza, mesmo quando a 
situação é delicada, como são os casos de saúde das crianças”, explicou Wilson.

Novos integrantes da família Hifa também foram apresentados ao público. São eles: Plínio, 
Baki, Lina, Dani e Feopoldo. Os novos membros da família já estão inseridos nos materiais 
usados na decoração da maternidade, assim como a novo logo está sendo inserida na identi-
dade visual das unidades.
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nova identidade visual 
em 2018 “Francisco de Assis” 

HIFA

Hospital Infantil 

Há 47 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 confiança 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 
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 médicos especialistas na área de Pediatria, além de profissionais 
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 têm a certeza de que serão bem atendidos.

Assim é o Hifa, priorizando a vida.
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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 Intensiva (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 profissionais altamente qualificados. O PS atende a população infantil do SUS, 
particular e convênios, nos casos de emergência, tais como: convulsões; 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 prioridade do caso de emergência ou urgência do paciente. Os casos de 
baixa complexidade são encaminhados para o PAI.
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UTI NEO-NATAL

CENTRO – CIRÚRGICO

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, 
sendo Neonatais e Pediátricos.

O Centro Cirúrgico do Hospital Infantil possui uma equipe qualificada e especializada no 
atendimento à criança, com estrutura para realização de procedimentos de baixa e média 
complexidade, 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.
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Pronto Atendimento 
Infantil
O Pronto Atendimento Infantil “Dr. Gilson Caroni” (PAI) oferece atendimento ambulatorial 

humanizado, em ambiente amplo, com equipamento 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 aguardam. 
Desde 2011 o PAI funciona em frente ao HIFA, o que facilita o transporte de paciente em caso de 
internação e proporciona ainda mais conforto aos usuários.

Desde novembro de 2017, a unidade funciona em caso de internação 24 horas, todos os dias. 
Com um corpo clínico e equipe de profissionais de saúde altamente qualificados, o PAI oferece, 

além do serviço de pronto atendimento de baixa e média complexidade, outros serviços ambulatoriais 
especializados, como Ortopedia, Hematologia e Fisioterapia.
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Pronto Atendimento 
Infantil

O Hospital “Francisco de Assis”(HFA), de Guarapari é um hospital geral filantrópico, refer-
ência 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), 07 leitos de Trata-
mento Intensivo Neona-
tal (Utins), destinados ao 
atendimento de recém-
nascidos de até 28 dias e 
03 leitos de Tratamento 
Intensivo Pediátrico (Utip) 
para crianças de até 12 
anos.

“Francisco de Assis” 
Guarapari

Hospital 

de Vargem Alta
O Hifa realiza a gestão do Pronto 

Atendimento Municipal “Otacílio Geraldo 
do Carmo”, localizado em Vargem Alta. 
Funcionando 24 horas por dia, já 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).



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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A Policlínica Gente abriu em 2007 e 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 
adaptação de Aparelhos de Amplifi cação Sonora Individual e terapias fonoaudiológicas, 
quando necessário. Tudo realizado em uma estrutura ampla, arejada e altamente capacitada.

Policlínica Gente
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“Satyro Pereira França”
Laboratório

O Laboratório “Satyro Pereira França” há 25 (vinte e cinco) anos atende adultos e crianças, 
sendo especializado em coleta infantil, afinal os pequenos são a nossa especialidade. Todas 
os materiais colhidos são enviados ao laboratório, localizado no Hifa, que é uma referência no 
Sul do Espírito Santo. 

Atualmente contamos com três unidades de coleta em Cachoeiro de Itapemirim e que 
possuem equipamentos de última geração com avançada tecnologia laboratorial, podendo             
oferecer aos pacientes do SUS e de convênios confiança e segurança nos resultados dos 
exames.

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 laboratório com Sistema da Qualidade acreditado pelo DICQ no Es-
pírito Santo e o segundo no Brasil.

Unidades de coleta
• Hospital Infantil HIFA
• Policlínica Gente
• Rua Estrela do Norte, em frente ao campo do Estrela F.C.
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Programas e Comissões
Visando manter a qualidade do atendimento pediátrico na Macro Região Sul do Espírito 

Santo, o Hifa desenvolve programas, projetos e ações de crescimento e responsabilidade          
social.

 Estão entre as ferramentas que levam a excelência dos serviços prestados as comissões 
que avaliam e deliberam sobre assuntos relativos ao dia a dia do hospital. Confira!

Comissões

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar O SCIH é um órgão de assessoria de 
planejamento e de normatização das ações de controle de infecção hospitalar. Adequa e 
supervisiona as normas e rotinas técnicas e operacionais da instituição e coopera com o 
treinamento e educação continuada dos profissionais de saúde.

Comissão Nutrição Parental (Equipe multiprofissional de Terapia Nutricional – EMTN)
A recuperação ou manutenção do estado nutricional dos pacientes é o objetivo desta 

comissão, que busca aprimorar a qualidade dos procedimentos terapêuticos desta área. A 
meta futura é aumentar a participação da comissão 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 dar sustentação ao trabalho dos pro-

fissionais de enfermagem cujo papel principal de seus membros é o de ajudar o Coren a re-
solver os problemas e as demandas que ocorrerem dentro do hospital sob os aspectos de 
reclamações 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-

estar 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 laboral 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 técnicos e definindo diretrizes de melhorias, 

o grupo de Unidade da Garantia da Qualidade busca estabelecer, implementar, controlar e 
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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 encon-

trar 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 prestado à população, ampliação da estrutura física 
e projetos de responsabilidade social e ecológica.

• Programa de Incentivo a Capacitação
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 ponto mais importante de uma gestão profissional. Por 
isso, o investimento na capacitação dos funcionários fortalece as questões humanas e esta-
belece, 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 estabel-

ecer 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 

Programas e Comissões
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capacidade de 300 Kva. 

• Projeto Saúde Digital
O objetivo do programa é melhorar a informatização do hospital e qualificar a gestão hos-

pitalar 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 garantir a qualidade de um atendimento human-
izado. O programa desenvolveu projetos internos, como ‘Prato Decorado’, ‘Refeição Human-
izada’, ‘Alimentação Humanizada aos Pacientes e Acompanhantes’, além de treinamento 
contínuo.

• 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 ad-

equações 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 acompan-
hantes 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 acom-
panhantes. A iniciativa também pretende contribuir 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 con-

ceito 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 
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de 13 às 14h. Seu objetivo é propiciar mais participação do pai durante o período de interna-
ção 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. Quando 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 acompanhando seu filho na UTI. Ela iniciou-se apenas 

para os recém-nascidos devido ao estímulo ao aleitamento materno e hoje já abrange prati-
camente às todas as crianças internadas.

Visita Semiaberta
Diante da dificuldade dos familiares dos pacientes 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 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 programada 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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Residência Médica
Instituto da Criança e 

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 crianças dos bairros Village da Luz, São Luiz Gonzaga, N. S. Apare-
cida, N. S. da Penha, Abelardo Machado, Independência, Rubem Braga, Fé e Raça e Novo 
Parque, entre outros, em especialidades como nutrologia, puericultura, alergias e gastroen-
terologia 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), entende-
mos que a atuação do Instituto é um marco para a promoção do crescimento e desenvolvim-
ento adequados das crianças contemplados pelo projeto.

Importantes ações são desenvolvidas no âmbito da pediatria. O Instituto garante as mães 
que seus filhos 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 cres-
cimento, prevenção de agravos, cultura de paz, fortalecimento de vínculos. 

Além do atendimento clínico por uma equipe de pediatras experientes, atua-se em con-
junto com os residentes da pediatria em o projeto de Educação Continuada na Comunidade, 
realizado com as gestantes e Mães de crianças da área de abrangência do atendimento clíni-
co. Por meio de palestras e roda de conversa, realizadas diretamente nas comunidades é pos-
sível 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 nascimento 
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 pro-
jeto 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 oficinas de alimentação saudável teatro, musical-
ização, orientação de saúde bucal, atividade física e teste de triagem de acuidade visual.
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Residência Médica
Centro de Estudos

O centro de Estudos “Dr. Luiz Carlos Santana” foi implantado em conjunto com a Residên-
cia Médica e o Instituto da Criança. Além de ser um local de estudo para todo o corpo clínico, 
várias pesquisas são desenvolvidas com o apoio do Centro de Estudos e de renomados profes-
sores de Medicina da EMESCAM - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia 
de Vitória. 
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Captação de Recursos
Os recursos financeiros do HIFA são                 

provenientes de emendas parlamentares 
e contratos fechados com governos 
para           aquisição de novos equipamentos, 
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 de doações da 
população, como as que são feitas diretamente 
nas contas de energia. 

Telemarketing

No Hospital Infantil “Francisco de Assis”, a 
Sollo Brasil Contact Center empresa atuante 
em mais de 14 Estados brasileiros cuidando 
do relacionamento entre instituições e seus 
clientes) realiza o telemarketing, fazendo con-
tato com clientes da Escelsa, empresa de en-
ergia elétrica do Espírito Santo e solicitando 
doações a serem descontadas diretamente na 
conta de energia elétrica. Em 2018 o valor do-
ado via telemarketing foi de R$ 262.284,00.

Doações

O HIFA também recebeu doações diver-
sas de empresas e pessoas físicas, em 2018, 
totalizando uma quantia de R$144.345,00. 
Somados os valores arrecadados chegam a 
R$406.630,00. O HIFA agradece a todos os 
doadores que de forma direta e indireta colabo-
raram para os cuidados das crianças da região 
Sul do Espírito Santo.
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Captação de Recursos Eventos e doações
Na inauguração da Orvel Automóveis foi realizada uma 

campanha de doação de livros para o HIFA. A entrega foi 
feita pelos colaboradores Paulinho e Marla aos funcionários 
do Hifa, Regina Cely Supervisora de Relações Institucionais 
e Christian Lessa, Gerente Financeiro.

No início de fevereiro foi realizada mais uma edição do 
projeto Mente Tranquila, que consiste em reuniões que visam 
desenvolver um trabalho de humanização e acolhimento aos 
acompanhantes que lidam diretamente com o paciente in-
ternado, explicando a importância da presença da família na 
recuperação da saúde e normas e rotinas da instituição. O en-
contro foi coordenado pela Assistente Social Marta Coimbra 
da Silva e pela Enfermeia Dayane Oliosi.

Os proprietários do Boteco Caranguejo, Ronaldo Zardos e 
Renata, realizaram um evento aonde os participantes troux-
eram fraldas para serem doadas ao HIFA. A mãe dos jovens, 
Cida Zardos fez a entrega

A empresa Artes em Arte fez a doação de caixas em 
MDF, brinquedos educativos, espumas e tecidos. Os materi-
ais foram usados para confecção de almofadas da área de 
UTI. Obrigada pelo lindo gesto. 

O Hospital Infantil “Francisco de Assis” – HIFA, recebeu mais 
uma turma de residentes em pediatria. Eles foram recepcionados 
pelo Presidente do HIFA, Winston Roberto, pelo Superintendente, 
Jailton Pedroso, pela Vice-supervisora da Residência, Drª Katia Vale-
ria Manhabusque e pelos gestores de vários setores da unidade. Esta 
foi a quinta turma que chegou ao hospital para dois anos de apren-
dizado. A residência médica é uma parceria da Santa Casa de Vitória 
e Emescam e já formou vários pediatras que hoje atuam na região.
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O pequeno Symon ficou internado na UTI do Hifa durante 
meses e completou um ano de vida neste período. Para cel-
ebrar a data, todos os profissionais do setor se reuniram jun-
tamente com a mãe Kamila Bento, o pai Fabiano Ferreira, a 
prima Viviane Bento e os três irmãos. A comemoração faz 
parte da filosofia de humanização do HIFA, que prevê a as-
sistência de parentes como forma de auxiliar o tratamento 
das crianças internadas e proporcionar um alento às famílias.

O Conselho Administrativo do Hospital Francisco de As-
sis (HFA) recebeu o Título de “Amigo do Legislativo”, outorga-
do pela Câmara de Vereadores de Guarapari, em uma inicia-
tiva do vereador Dito Xaréu, em agradecimento aos serviços 
prestados no município. O conselheiro Jersílio Cipriano rece-
beu a homenagem e lembrou o crescimento e a excelência 
em atendimento do hospital, em Guarapari.

O Hospital Infantil “Francisco de Assis” – HIFA recebeu 
a visita de dois avaliadores do MEC e de coordenadores da 
Multivix. Eles foram recepcionados pela vice-supervisora da 
Residência, Drª Katia Valeria Manhabusque e pelo Superin-
tendente, Jailton Pedroso. O objetivo da visita foi de averiguar 
se as instalações e serviços disponibilizados pelo Hifa aten-
dem à necessidade da graduação de medicina no âmbito da 
pediatria.

O Superintendente do Hospital Infantil “Francisco de As-
sis”, Jailton Alves Pedroso, membro do Conselho Fiscal da 
FEHOFES, acompanhado dos colaboradores José Maria de 
Sousa Júnior e Gilberto Veríssimo, participaram do evento 
organizado pela FEHOFES, objetivando o Planejamento Es-
tratégico da Federação. Na ocasião o Superintendente apre-
sentou o projeto “Governança Corporativa do Hifa” 

Foi realizada pelo “Instituto da Criança” uma palestra 
direcionada às gestantes do Bairro São Luiz Gonzaga, com 
objetivo de oferecer mais segurança e preparar as futuras 
mamães para receber seus bebês. As orientações foram mi-
nistradas pela Drª Alexandra, Residente em Pediatria e a en-
fermeira Lorena do “Instituto da Criança”.
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O Instituto da Criança recebeu doação de brinquedos da 
Empresa Respiratórios da Libbs, que na ocasião foi repre-
sentada pelos colaboradores Lurdyana Casagrande e Doug-
las Sartório. São brinquedos educativos que oferecem entre-
tenimento enquanto educam.

O Hospital Infantil “Francisco de Assis”, representado 
pelo Superintendente Jailton Alves Pedroso, Gerente Ad-
ministrativa Christiane Ogione e a Supervisora de Relações 
Institucionais Regina Cely Leal, recebeu a doação de cober-
tores da Loja Maçônica V. Representado o Venerável Mes-
tre Jeffferson Pereira, os cobertores foram entregues por 
Penha Pazine, Sr.Ubirajara Marques Ferreira e Suila Guioto 
Mendes. 

No dia 27 de junho foi celebrado o aniversário de 47 
anos do HIFA. O evento contou com a presença do Presi-
dente Winston Roberto, diretoria, coordenadores, colab-
oradores, membros do Conselho, da Capelania Hospitalar e 
da presidente emérita D. Jandira Pinheiro. A Presidente do 
Centro Espírita “Jerônymo Ribeiro”, Edimery Pinheiro, fez ab-
ertura da celebração com uma prece e  breve apresentação 
da História do HIFA, e em seguida a sra. Jurema Abranches 
apresentou palestra com o Tema “A Paz no Mundo”. 

O Hospital Infantil “Francisco de Assis” recebeu do em-
presário Acácio Frauches e Fabiana Rato o “Carrinho Itin-
erante” que ficará carregado de livros e brinquedos para 
diversão de nossos pequenos pacientes. O Presidente Win-
ston Roberto, Superintendente Jailton e Coordenadores 
receberam com muita satisfação este belo presente. Lemb-
rando que o Carrinho leva o nome do tio de Acácio, Sr Waldir 
Tavares da Silva, conhecido como Dico, que já fez parte da 
diretoria do hospital.

A Familia de João Lucas Stein Fazolo, teve um belíssímo 
gesto de gratidão ao Hifa. Após passar 12 dias em nossa 
UTI, eles vieram retribuir todo carinho recebido, em forma de 
doação para os amiguinhos que aqui deixou e para aqueles 
que chegam quase todos os dias. Sua mãe Poliana Stein de 
Souza veio acompanhada das avós de Lucas, Dalva Maria 
Stein e Claudete Delpupo, carregadas de fraldas e enrola-
dores confeccionados por elas, e ainda trouxe as delicias de 
Venda Nova do Imigrante, onde residem. Em nome da Di-
retoria e de nossos pacientes, queremos registrar toda Gra-
tidão por este belíssimo gesto. 
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A Festa Julina do Laboratório do HIFA foi realizada com 
muita animação e disposição.  

Em julho foi realizada uma capacitação para os colabora-
dores do SND, com vários temas voltados a qualidade de 
serviço e dentro das normas exigidas. Entre os temas foram 
apresentadas as palestras “Higienização da Mãos e Ador-
nos” e “Posicionamento das dietas por faixa etária

A 2ª Edição na tarde de Cinema com nossos pacientes 
e acompanhantes teve muita animação! O evento foi acom-
panhado pela Assistente Social, Claudia.

Registro da participação do Hospital Infantil “Francisco de Assis” na 35ª Feira da Bondade de 
2018. A todos que participaram conosco como voluntários e aqueles que nos deram o prazer de ser 
atendido pela equipe HIFA, nosso muito obrigado. Foi uma troca de energia sem igual. 

A Equipe de Humanização do Hospital juntamente com a equipe 
Médica da UTI, enfermagem, fisioterapeuta, conseguiram transferir 
todo equipamento necessário para que o aniversário de um aninho 
da Myrela fosse comemorado num espaço que comportasse deco-

ração e todos os detalhes 
que um aniversário preci-
sa. E foi com muito carinho 
e animação que seus pais 
e familiares prepararam a 
comemoração. Contaram 
com a participação dos internados acompanhantes e fun-
cionários.
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A Empresária Lila Pinheiro, juntamente com o grupo de 
voluntária do Espaço Criança Feliz, realiza todo mês um ba-
zar e o fundo é direcionado a adquirir produtos para doação 
de acordo com a demanda de cada entidade. Desta vez o 
HIFA foi contemplado com doação de fraldas. Nos proximos 
eventos vamos divulgar a data e local, também serememos 
solidários à esta ação. A esta lindo grupo, nossa Gratidão.

O Lions Clube Rubem Braga fez uma doação de leite 
ao Hospital Infantil “Francisco de Assis” resultado de                                
camapanha solidária que sempre acontece e que os produ-
tos arrecadados são rateados entre as entidades da Cidade. 
Representando o Presidente Sebastião Francisco da Silva, 
estiveram presentes no ato da doação as Senhoras Marlene, 
ladeando a Relações Institucionais do HIFA Regina Cely,  
Elizabeth e Vânia.

Uma ação solidária foi realizada, na Praça Jerônimo 
Monteiro, fruto de uma parceria entre HIFA e Rádio Transa-
mérica / Record News, cujo objetivo foi de arrecadar brinque-
dos e fraldas. Tivemos uma grande participação da nossa 
população, que levou brinquedos e fraldas, e participou da 
recreação. 

A confraternização do HIFA foi realizada no dia 31 de novembro no Bom Gosto Buffet, onde foi 
servido um sofisticado coquetel aos 400 funcionários do HIFA e suas unidades. Contando com a pre-
sença do Presidente, Conselheiros, Diretores e colaboradores.

Entre os  dias 7 a 10 de Novembro de 2018, no Centro 
de Eventos FIERGES foi realizado o XVI Congresso Brasileiro 
de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar,  onde 
houve a 1ª apresentação do Trabalho do HIFA, com o tema: 
Perfil  Microbiana das Infecções Hospitalares  e Comuni-
tárias da UTI  Neo-Pediatria do Hospital Infantil “Francisco 
de Assis”-HIFA, na cidade de  Porto Alegre-RS. Este trabalho 
foi apresentado pela infectologista Dra. Luiza Morandi Xavi-
er e a Enfermeira Renata  Ramos, com apoio da Técnica de 
Enfermagem  Mariele Fonseca Oliveira.
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As empresárias Camille Brandão Lopes e Luilma Pinto 
Mendonça vieram até o HIFA fazer doação de fraldas, Foram 
4.700 fraldas que servirão para nossas crianças e isto impacta 
de forma positiva, pois nossa demanda é muito grande. 
Em nome do Presidente Winston Roberto e toda Diretoria 
externamos nossos agradecimentos. 

Nos dias 12 e 13 de dezembro o HIFA entregou a todos 
os colaboradores Chester e bolsas térmicas e Panetones. Uma 
forma singela de agradecer a todos pelo ano que se encerra. 
Foi um ano trabalhado com muito esmero e dedicação, sem 
o qual não seria possível executar um serviço de excelência, 
como esta Instituição busca sempre prestar.
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2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Internações	Clínicas	e	Cirúrgicas	

194	
275	 243	

288	
248	 267	

328	
363	

402	
450	

338	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Internações	UTI	
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	26763.0		
	30049.0		

	23900.0		
	18806.0			19832.0			19495.0			19931.0		

	15733.0			15242.0			14177.0			14004.0		

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Pronto	Socorro	

	28419.0		
	22489.0		

	28753.0		
	33853.0		

	40148.0			39026.0			37426.0			38620.0			37839.0			38062.0		
	44455.0		

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Pronto	Atendimento	Infantil	

	924.0		 	791.0		

	1233.0		

	1978.0		 	1866.0		 	2015.0		 	1853.0		
	2182.0		 	2198.0		 	2308.0		

	2479.0		

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

CIRURGIAS	
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289,727	
233,782	

329,531	
386,127	

438,964	 428,292	

352,874	

225,322	
197,400	 210,850	

226,948	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Exames	Laboratoriais	

	7739.0		 	6808.0		 	7534.0		

	10982.0		
	13170.0		

	11669.0		

	14484.0		
	12746.0		

	14074.0		
	15833.0		

	10021.0		

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Exames	de	Radiologias		

2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Policlinica	-	Procedimentos	

2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Vargem	Alta	(Pronto	Atendimento)	-	Atendimentos	
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2016	 2017	 2018	

Atilio	(Pronto	Socorro)	-	Atendimentos	

	34.0		

211	

63	

2016	 2017	 2018	

Atilio	(Enfermarias)	-	Internação	
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