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Missão
Assistir integralmente a saúde da mulher e da 
criança com segurança e sustentabilidade.

Visão 
Ser a maior rede e referência em atenção à 
saúde da mulher e da criança no ES até 2022.

Valores
• Humanização
• Segurança
• Gratidão
• Integridade
• Ética
• Eficiência
• Sustentabilidade
• Igualdade

PRINCÍPIOS DO HIFA



EDITORIAL

Winston Roberto
S. Vieira Machado

Presidente

   A história do nosso hospital 
sempre foi marcada pela luta 
e trabalho bem feitos. E o 
fruto de toda a dedicação é o 
crescimento e a melhoria 
constante dos serviços em 
prol da população. E essa 
dedicação resulta em 
credibilidade, e com isso 
conseguimos sempre chegar 
mais longe.



Em 2019, por exemplo, o HIFA Sumaré foi além da 
prestação de serviço às crianças e passou a atender 
também às mamães com a inauguração da nossa 
maternidade.
O hospital deu um passo muito importante, mas apesar 
de desafiador e repleto de obstáculos, foi pelo 
comprometimento de cada um que faz parte da 
instituição que é possível crescer cada vez mais. 

Ao longo do ano, investimos também em capacitação, 
com o curso gratuito Pré-Natal Baseado em Evidências 
(PRENAB), ministrado pelo obstetra Edson Borges de 
Souza, médico referência em pré-natal pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). E também realizamos o 1º Fórum 
Social Parto Adequado Nascimento Seguro. O evento 
reuniu cerca de 200 pessoas no auditório da São Camilo, 
entre profissionais de saúde, gestores, lideranças, 
gestantes e comunidade em geral.

Em 2019 trabalhamos para estar mais próximos da 
população e uma das formas foi por meio do projeto 
Saúde na Praça. Foram mais de 760 atendimentos em 
seis bairros distintos de Guarapari.

Portanto, todos os números que apresentamos neste 
relatório foram auditados e são resultado desse 
compromisso do HIFA com a prestação de serviço de 
qualidade e com assistência adequada aos nossos 
pacientes. 



ACONTECEU NO HIFA 

HIFA CACHOEIRO

HIFA inaugura maternidade
e recebe novos equipamentos
A estrutura comporta até 170 partos por mes mês

O Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA) deu inicio em janeiro, a inauguração oficial aconteceu em 
maio, a um novo serviço de maternidade que atende gestantes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de 
Cachoeiro de Itapemirim e mais outros cinco municípios da região Sul: Presidente Kennedy, Jerônimo 
Monteiro, Atílio Vivácqua, Muqui e Vargem Alta. Até 2018, os procedimentos eram realizados pela 
Santa Casa Cachoeiro. No entanto, em decorrência de processo licitatório iniciado ainda em 2014, o 
HIFA assumiu a responsabilidade da gestão na assistência materno-infantil. 

A maternidade conta com 30 leitos; desses, 19 são de alojamento conjunto, quatro de enfermaria clínica 
obstétrica/ginecológica, três quartos PPP (pré-parto, parto e pós-parto) e quatro leitos de enfermaria. 
A estrutura comporta até 170 partos por mês. A equipe tem 14 obstetras e demais especialistas como 
anestesistas, técnicos, enfermeiras e neonatologistas.

Conforme relatou Jailton Alves Pedroso, superintendente do Hifa, o hospital passa 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, que é referência neste tipo de 
atendimento.

“O hospital 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 também voltado para 
esse público”, disse Jailton.

Para o presidente do HIFA, Winston Roberto, inaugurar a maternidade é a realização de um sonho de 
toda direção do hospital. “Era uma angústia muito grande para nós, e principalmente para as mães, ter 
que deslocar os filhos para um hospital mais especializado. Hoje, temos prazer e condições para tratar 
mãe e filho no mesmo hospital, o que traz um ganho de eficiência muito grande”.

Em dezembro, a maternidade recebeu novos equipamentos frutos de verbas destinadas por meio de 
emenda parlamentar. Foram três milhões de reais destinados pelo Senador Ricardo Ferraço e que 
resultaram na compra de camas hospitalares, berços, camas para pré-parto, parto e pós-parto (PPP) 
além de equipamentos. No total, foram mais de 90 itens adquiridos.
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Extensão do Pronto Atendimento Infantil é 
inaugurada no HIFA
A extensão foi fruto da parceria com a prefeitura e tem capacidade para 
atender entre 40 e 50 criançãs. 

Em junho, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa) inaugurou a extensão do Pronto 
Atendimento Infantil no prédio do Hospital do Aquidaban, no bairro homônimo. A nova unidade  foi 
destinada ao atendimento das crianças que moram do lado esquerdo do Rio Itapemirim, em bairros 
como Aquidaban, Village da Luz, Novo Parque e Nossa Senhora da Penha nos horários entre 7 e 19h, 
inclusive aos finais de semana. 

A extensão foi fruto de parceria com a prefeitura e tem capacidade para atender entre 40 a 50 
crianças. No total, serão 25 funcionários e dois médicos para atendimento de urgência e 
emergências pediátricas para crianças de 0 a 12 anos.

No mês de dezembro, o serviço de Pronto Atendimento Infantil iniciou o funcionamento exclusivo nas 
instalações do hospital do Aquidaban. O atendimento passou a ser 24h e direcionado somente para 
a população de Cachoeiro de Itapemirim. A mudança é fruto de convênio entre a prefeitura da 
cidade e o HIFA no valor de R$ 6.075.732,31.

Com a junção dos serviços, ampliou de cinco para 15 leitos, além do aumento do número de 
consultórios e médicos em atendimento, passando a ter três profissionais durante o dia e dois no 
plantão noturno.

Segundo a direção do HIFA, a nova estrutura tem espaço mais amplo com mais conforto para os que 
buscam atendimento. “Todo o serviço de urgência e Pronto-Atendimento passa a ser no hospital do 
Aquidaban. Teremos melhor estrutura, aumento de ambientes como observação, classificação de 
risco, consultórios médicos e um serviço exclusivamente para a população infantil de Cachoeiro. Essa 
abertura é um passo importante para que em curto prazo tenhamos a estruturação integral do novo 
Hospital Pediátrico do Aquidaban”, disse o superintendente do HIFA, Jailton Pedroso.
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1º Fórum Social de parto adequado
é promovido pelo HIFA
O evento teve o objetivo de promover a humanização
e melhoria de atendimento às gestantes e bebês

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) promoveu, em junho, o 1º Fórum Social Parto 
Adequado Nascimento Seguro com apoio da TV Gazeta Sul. O evento teve o objetivo de promover 
humanização e melhoria do atendimento às gestantes e bebês, antes mesmo do nascimento. 

Os temas abordados pelos convidados foram política estadual de nascimento seguro, parto 
adequado, abordagem da visão pediátrica sobre o nascimento seguro, além de apresentações de 
cases reais com a presença de profissionais com vivência em maternidade habitual.
De acordo com o Presidente do HIFA, Winston Roberto Machado, o fórum teve a intenção de 
sensibilizar e conscientizar os presentes sobre a importância do parto adequado, desmistificando o 
parto normal e ressaltando os benefícios tanto para mãe como para o bebê.

“Acreditamos na importância do tema e do evento para a comunidade como um todo. Por este 
motivo nos mobilizamos para tirar o projeto do papel e trazer para a comunidade como mais um 
meio de promoção da humanização quando o assunto é parto adequado e nascimento seguro”, 
ressaltou o presidente.
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Prestação de contas do HIFA
são aprovadas por unanimidade
A auditoria segue normas internacionais

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) teve a prestação de contas do ano de 2018 
aprovadas por unanimidade pelos associados e membros efetivos dos Conselhos de Administração e 
Fiscal, representantes de organizações sociais, clubes de serviços e empresários de Cachoeiro de 
Itapemirim. Tecnocracia e transparência foram destacadas como atributos importantes da 
governança do hospital e a Assembleia Geral foi destaque na mídia.

“A auditoria segue normas internacionais e tem como proposta chegar à conclusão se aquele 
conjunto de demonstração contábil reflete de fato a real demonstração da entidade naquele 
instante. Mas não se limita apenas a essas demonstrações. Se o modelo de governança for forte, os 
controles também serão, como é o caso do HIFA”, ressaltou o auditor, Ideraldo Luis Agostini de 
Moraes.

Winston Roberto Machado, presidente do HIFA, fez uma avaliação do ano de 2018. “O ano foi um 
muito difícil devido à crise econômica que o país vem atravessando há vários anos. E como a 
instituição vive de verbas públicas; tanto Municipal, Estadual e Federal; lógico que sofreu muita 
dificuldade, mas com trabalho muito árduo conseguimos emendas parlamentares, projetos novos e 
atravessamos o ano com resultado positivo”, disse.



HIFA realiza visita das gestantes e 
esclarece dúvidas das futuras mães
Grávidas com 35 semanas visitam a maternidade e recebem orientações pré-parto

Um dos momentos mais sublimes na vida de uma mulher, ser mãe, vem acompanhado de muitas 
transformações e mudanças, que proporcionam dúvidas, questionamentos, medos e receios durante 
os meses de gestação. Pensando em um melhor acompanhamento para as futura mães do 
município, o HIFA realizou visita das gestantes com 35 semanas. 

O objetivo foi criar vínculos com as pacientes antes do momento tão aguardado e orientá-las sobre 
o momento pré-parto. As gestantes conhecem a equipe de profissionais e o funcionamento da 
maternidade para que se sintam mais seguras.
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HIFA recebe verbas de emendas 
parlamentares 
Com os valores, foi possível comprar uma ambulância e custear a manutenção das 
atividades da instituição

Por meio de emenda parlamentar, o Deputado Federal Josias da Vitória (Cidadania) destinou 
R$200 mil ao HIFA Guarapari. A verba foi direcionada para custeio e manutenção das atividades da 
instituição. Segundo ele, a emenda é resultado do reconhecimento do compromisso e seriedade com 
que o grupo trabalha há tantos anos. 

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA, também recebeu nova ambulância, adaptado 
para atendimento hospitalar e transporte Interhospitalar dos pacientes, através de emenda 
parlamentar. A entrega foi realizada oficialmente com a presença do Deputado Estadual 
Theodorico de Assis Ferraço, parlamentar que destinou o recurso.
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HIFA capacita profissionais

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA Guarapari, proporcionou capacitações a 
profissionais da instituição. Em agosto, três membros da equipe participaram de curso Manejo em 
Aleitamento Materno, que aconteceu em Vitória e foi promovido pela Secretaria de Estadual de 
Saúde (SESA). O intuito foi sensibilizar os participantes sobre a importância de melhorar as ações de 
incentivo, promoção e apoio ao aleitamento materno.

Com a intenção de preparar médicos que atuam na UTI e Unidades de Urgência e Emergência, a 
Central de captação de órgãos e tecido em parceria com o CRM-ES, Hospital Materno Infantil 
Francisco de Assis, HIFA, e Multivix promoveram a capacitação para o protocolo de encefálica com 
duração de oito horas. O diagnóstico permite a doação de órgãos quando autorizado pela família.
Entre os temas abordados estavam conceito de diagnóstico de Morte Encefálica, legislação, 
pré-requisitos, exame clínico, teste de apneia, exame complementar, conduta pós-conclusão do 
protocolo. O treinamento também teve parte prática com estudos de casos clínicos, testes de 
apneia e comunicação de más notícias. Cerca de 20 médicos participaram do treinamento e foram 
habilitados, desses, seis fazem parte do corpo clínico do HIFA.
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Feira da Bondade contou com a 
participação do HIFA
A instituição optou por apostar na explosão de sabores da comida caseira

Mais um ano o Hospital Materno Infantil “Francisco de Assis”, HIFA, marcou presença na tradicional 
Feira da Bondade, o maior evento filantrópico do sul capixaba. Desta vez, a instituição optou por 
apostar na explosão de sabores da comida caseira e comercializou bandejas com três opções de 
proteínas e duas opções de acompanhamento, uma refeição balanceada de cerca de 350g cada. 
Essas delícias foram vendidas no stand temático chamado ‘Tempero do Bem’. 

A participação no evento, organizado pela prefeitura, é importante para complementar as doações 
recebidas ao longo do ano. Segundo a direção do HIFA, a instituição recebe doações que são 
direcionadas para as necessidades e benefícios das crianças, mamães e das famílias que buscam os 
serviços de saúde no hospital. Muitos dos donativos são resultantes de campanhas internas, como 
do grupo Amigos do HIFA, e externas, por meio de organizações não governamentais, que realizam 
ações e repassam as doações para a manutenção diária do hospital.

Missão
Assistir integralmente a saúde da mulher e da 
criança com segurança e sustentabilidade.

Visão 
Ser a maior rede e referência em atenção à 
saúde da mulher e da criança no ES até 2022.

Valores
• Humanização
• Segurança
• Gratidão
• Integridade
• Ética
• Eficiência
• Sustentabilidade
• Igualdade
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Equipe do HIFA se reúne para 
Planejamento 2019-2022
Estiveram presentes, gerentes das unidades Cachoeiro, Policlínica e Guarapari 

A equipe administrativa do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA, se reuniu para 
realizar a segunda etapa do Planejamento Estratégico do grupo referente a 2019-2022. Entre os 
objetivos, a aprovação do cronograma de finalização do planejamento. 
A Comissão de planejamento estratégico também ressaltou a importância da elaboração dos 
Indicadores Chave de Desempenho, os KPI’s, fundamental para garantir que o grupo alcance os 
resultados esperados. 



HIFA realiza campanha em prol do Dia das 
Crianças
A ideia foi mostrar aos pequenos que eles têm o poder de transformar o dia de 
outras crianças

 
Com o intuito de incentivar as crianças a realizarem boas ações, o Hospital Materno Infantil 
Francisco de Assis, HIFA, promoveu a campanha “Pequenas mãos, grandes gestos”. A iniciativa fez 
parte da programação do Dia das Crianças e foi uma parceria com escolas particulares do município 
para que alunos doassem brinquedos usados e junto com eles uma cartinha de recomendação. A 
ideia foi mostrar aos pequenos que eles têm o poder de transformar o dia de outras crianças com 
gestos que parecem simples, mas que fazem toda a diferença. 

Os brinquedos foram doados às crianças internadas no hospital no Dia das Crianças, 12 de outubro, 
data que teve programação voltada para os pequenos na instituição. Entre as atividades do dia 
especial; além dos brinquedos do Projeto "Pequenas Mãos, Grandes Gestos"; teve o lançamento do 
Gibi Família HIFA, apresentando novos personagens e temáticas necessárias a serem abordadas 
desde a infância; e a participação solidária de voluntários, que trouxeram muita alegria para as 
crianças e colaboradores da instituição.
HIFA aprova orçamento 2020

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA realizou a 2ª Assembleia Geral Ordinária para 
a apresentação do orçamento para 2020, que foi aprovado por unanimidade pelos membros 
efetivos dos Conselhos de Administração e Fiscal.
Winston Roberto Machado, presidente do HIFA, destacou que o planejamento de custos não 
contempla lucros, então o hospital não tem como ser superioritário operacionalmente. “O nosso 
balanço de receita e despesa normalmente é normatizado através de emendas parlamentares, 
onde aí sim passamos a ser superioritários. Isso porque as emendas são recursos não reembolsáveis”, 
finalizou.
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HIFA GUARAPARI

Novos médicos residentes em Pediatria 
chegam ao HIFA
A equipe é responsável, principalmente, pelos casos mais graves.

Quatro novas médicas reforçaram o atendimento no pronto-socorro pediátrico do Hospital 
Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA). Elas fazem parte da primeira turma do Programa de 
Residência Médica em Pediatria no pronto-socorro do hospital. A equipe é responsável, 
principalmente, pelos casos mais graves. 

“A prioridade são os atendimentos mais críticos, que precisam de cuidados especiais e reavaliações 
constantes. Também faremos estudos de caso para avaliar a melhor conduta em cada uma das 
situações”, explicou a pediatra com especialidade em emergências pediátricas, coordenadora do 
pronto-socorro e preceptora do programa, Dra. Aline Rodrigues.

As residentes Dra. Luiza Bernardes e Dra. Roberta Gava chegaram com muita energia para 
trabalhar, aprender e fazer a diferença no atendimento. “Essa união de prática no hospital e a 
aproximação com o acadêmico só tem a acrescentar e tornar o atendimento com mais qualidade. 
Nós temos a oportunidade de apresentar novos protocolos, atualizar as condutas e como 
consequência, toda a equipe se sente motivada a estudar e se atualizar”, finalizou a Dra. Luiza.
A decisão de trazer o programa para Guarapari é também resultado do sucesso no Hospital Infantil 
Francisco de Assis (HIFA), de Cachoeiro de Itapemirim. 
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Em 2019, o HIFA realizou mais de 760 
atendimentos com o “Saúde na Praça”

No ano de 2019, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis – HIFA realizou mais de 700 atendimentos em diferentes 
serviços em seis bairros distintos de Guarapari. A primeira edição do “Saúde na Praça” foi realizada no Centro e promoveu 
mais de 400 atendimentos dedicados as mulheres.

Entre os serviços ofertados estavam atendimentos médicos com ginecologista, dermatologista e nutricionista, orientação 
psicológica e social, massagem facial e corporal, imunização, testes rápidos, exames laboratoriais, agendamento de 
preventivo, cadastro de laqueadura, além de atendimentos de enfermagem com aferição de pressão e teste de glicose. Para 
a realização do evento, cerca de 60 profissionais, incluindo voluntários, fizeram parte da equipe e se envolveram desde o 
acolhimento até o atendimento. 

Outras edições do projeto aconteceram nos bairros: Olaria; Portal Clube; bairro Sol Nascente; Nossa Senhora da Conceição e 
Pontal de Santa Mônica.

No bairro Olaria, foram ofertados serviços gratuitos de aferição de pressão e teste de glicemia, além de consultoria jurídica 
em uma parceira com a 4ª Subseção da OAB-ES. A iniciativa resultou em mais de 50 atendimentos, sendo que os técnicos de 
enfermagem e enfermeiros aferiram a pressão das 55 pessoas atendidas e realizaram 47 testes de glicose. Segundo 
levantamento realizado, 70% da população atendida tinha mais de 50 anos. Além disso, 52% do total de pessoas atendidas 
disseram não ter nenhuma doença diagnosticada. 

Dando continuidade a prestação de serviço à comunidade, uma empresa de engenharia esteve presente para orientação 
sobre regularização de obra, liberação de alvará do Corpo de Bombeiros e procedimentos para conseguir a Habite-se.

Já na 3ª edição, o “Saúde na Praça” esteve no bairro Portal Clube. A equipe multidisciplinar do HIFA Guarapari ofereceu 
consultas médicas, atendimentos de psicologia, serviço social, enfermagem, vacinação da tríplice viral, aferição de pressão, 
teste de glicemia, entre outros. No total, 115 pessoas foram atendidas.

O projeto também aconteceu na escola municipal EMEIEF Lúcia Sasso Bandeira, em Sol Nascente. Cerca de 80 atendimentos 
foram realizados e a ação teve objetivo de aproximar a família ao ambiente escolar. Entre os serviços oferecidos, aferição de 
pressão e testes de glicose. Também aconteceu uma roda de conversa sobre Mitos e Verdades da Saúde da Criança. 

O grupo “Cheios da Graça”, que realiza trabalho voluntário uma vez ao mês no hospital, também marcou presença. Além de 
atividades de recreação, eles fizeram oficina de desenho e confeccionaram junto com os alunos, cartinhas que foram 
entregues às crianças que estão internadas. O objetivo foi incentivar os pequenos a encontrar uma forma criativa de alegrar 
um pouco mais o dia dessas crianças. 

O “Saúde na Praça” atendeu 114 pessoas no bairro Nossa Senhora da Conceição, EMEF Cândida Soares Machado. Teve 
atendimento com clínico geral, pediatra, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite, além de aferição de pressão e testes de 
glicose. 

Em Pontal de Santa Mônica, o projeto itinerante realizou mais de 70 atendimentos que contou com ginecologista, pediatra, 
clínico geral  e serviços de aferição de pressão e testes de glicose. 

Durante todas as ações, a equipe do HIFA entregou informativos com os projetos destaques desenvolvidos pela Instituição, 
além de balões e máscaras com a imagem da família HIFA para a criançada. 

Lançado em março, 
a iniciativa do HIFA, com apoio
da Prefeitura de Guarapari,
passou por seis bairros da cidade



Emendas parlamentares reforçam 
excelência do HIFA 

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA Guarapari recebeu recursos no valor de R$ 200 
mil, que foi destinado para custeio e manutenção das atividades da instituição. A quantia é fruto de 
uma emenda parlamentar do Deputado Federal Josias da Vitória (Cidadania).

De acordo com o superintendente do HIFA Guarapari, Jailton Pedroso um dos projetos a ser 
contemplado com a verba é a casa de apoio às famílias que tem os filhos internados por longa 
permanência na UTI Neonatal e Pediátrica do Hifa. “Recebemos muitas mães da Grande Vitória e do 
interior, que acompanham seus filhos internados na UTI. Mas para garantir conforto e um momento 
de descanso a elas, está em construção um alojamento próximo ao hospital”, adiantou.

O hospital também recebeu uma nova ambulância para transporte dos pacientes, entregue pelo 
Deputado Estadual Doutor Hércules, parlamentar que destinou o recurso. A ambulância é um 
Chevrolet Montana, adaptado para atendimento hospitalar e transporte Interhospitalar. 

“O veículo veio em boa hora e para somar à estrutura que ofertamos à população. O nosso objetivo 
é cada vez mais ter um atendimento de qualidade”, ressaltou Walkyria Procópio, gerente 
administrativa da instituição.
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Profissionais da rede básica participam de 
capacitação promovida pelo HIFA Guarapari
O objetivo foi capacitar e atualizar os profissionais para tornar gestação e parto cada 
vez melhores e mais seguros para a mãe e o bebê.

Em constante melhoria, o Hospital Francisco de Assis, Hifa Guarapari, realizou em maio de 2019 o 
curso gratuito Pré-Natal Baseado em Evidências (Prenab) para cerca de 50 pessoas entre médicos e 
enfermeiros da rede básica de saúde do município. O objetivo foi capacitar e atualizar os 
profissionais para tornar gestação e parto cada vez melhores e mais seguros para a mãe e o bebê.
O curso foi ministrado pelo obstetra Dr. Edson Borges de Souza, médico referência em pré-natal pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), apoiador da Rede Cegonha. “Preparar a mulher para o parto, esse é 
um dos principais objetivos do pré-natal. Porém, isso começa com a preparação dos profissionais”, 
destacou.

Durante dois dias de evento, Dr. Edson abordou questões comuns, que envolvem desde a atenção 
primária até a referência hospitalar, passando pelo estilo de vida durante a gravidez, infecções e 
condições clínicas. Nesse contexto, destaca-se a importância de um bom pré-natal para identificar 
possíveis doenças, promover o tratamento adequado e evitar complicações no momento do parto.

Na ocasião, os profissionais ressaltaram a relevância do curso. “Esse é mais um elo de todo o sistema 
que atende a gestante. O Dr. Edson trouxe muito conhecimento, estudos de casos clínicos e deu a 
oportunidade de tirarmos muitas dúvidas do nosso cotidiano”, relatou a enfermeira da Unidade de 
Saúde Thereza Loyola de Jesus, Shaiana Nunes Soares.

“E importante que todos os segmentos da atenção básica falem a mesma língua e essa foi uma 
oportunidade de unirmos protocolos, condutas, para sempre direcionarmos a gestante para o 
melhor caminho, o sucesso da gestação”, completou Dra. Ângela de Carvalho Gianordoli Teixeira, 
responsável pelas gestações de alto risco do Saúde da Mulher.

“Esse foi um momento de interação, discussão e conversas, uma oportunidade de afinar nossa 
assistência às gestantes do município. O Dr. Edson é um profissional ímpar e esse aprendizado só 
enriquece o trabalho que executamos no dia a dia”, finalizou Thais Ferreira da Rosa, enfermeira 
obstetra e Coordenadora de Enfermagem do Hifa.
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Curso de gestante esclarece dúvidas
das futuras mamães
Oito diferentes profissionais fizeram abordagem de temáticas
importantes para gestante e acompanhante

A primeira edição do Curso de Gestantes, promovido pelo Hospital Materno Infantil Francisco de 
Assis, Hifa Guarapari, foi mais um canal para esclarecimento de dúvidas das futuras mamães. A 
abordagem prática e teórica de diferentes profissionais da equipe multiprofissional do Hifa, foi 
fundamental para deixar mães e acompanhantes mais seguros para a chegada do bebê.

“Oferecer um curso como esse é uma iniciativa extremamente necessária e agradável para as 
pacientes. É fundamental que a gestante conheça os profissionais que vão cuidar dela na hora do 
parto. Isso resulta na construção de uma relação de confiança que só tem a agregar no momento 
mais esperado por ela. Ações como essas contribuem para o esclarecimento de dúvidas, diminuição 
da ansiedade, além de ser a oportunidade para desmistificar muitos temas que geram medo”, 
afirmou o médico anestesista, Dr. Cláudio Costa.

Entre os temas abordados por oito profissionais das área de enfermagem, nutrição, fisioterapia, 
pediatria, anestesia, assistência social e psicologia  estavam: O que esperar do momento do parto?; 
Mitos e verdades da alimentação pré e pós-parto; fisioterapia para gestante; Cuidados com o 
recém-nascido; O que esperar de uma anestesia?; Registro do recém-nascido e outras questões 
legais; e Puerpério: período de mudanças para a nova mamãe.

A professora Jeaniny Bruno Souza, 42, está com 38 semanas a espera do pequeno Dani. Ela fez 
questão de trazer o marido, o padeiro Leandro Manuel Siqueira Pereira, que tirou licença do 
trabalhar para acompanhar a esposa e tirar todas as dúvidas. “O curso foi muito esclarecedor, tirei 
várias dúvidas e o meu marido aprendeu técnicas de massagem que vão ajudar a diminuir as minhas 
dores nas costas”, disse.

Já a advogada Maieli Marques de Oliveira, 25, é mamãe de primeira viagem e está com 36 semanas. 
Segundo ela, o curso ajudou a aliviar a ansiedade pela espera do Nícolas. “O curso foi excelente, 
muita informação importante, assuntos que eram tabus para mim passei a tratar com mais 
naturalizada depois dos esclarecimentos dos profissionais, fiquei muito satisfeita. Com certeza vou 
indicar o curso quando acontecerem novas edições”, contou.
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HIFA Guarapari inova e realiza I Simpósio 
de Humanização
Evento foi realizado pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH)

Humanização, acolhimento, um olhar mais apurado a real necessidade do usuário do Sistema Único 
de Saúde (SUS), gestão participativa, valorização do colaborador entre outras temáticas,que 
resultam em uma assistência humanizada foram pautas do I Simpósio de Humanização do HIFA 
Guarapari. 

O evento organizado pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do Hospital Materno Infantil 
Francisco de Assis, HIFA Guarapari, aconteceu no dia 31 de outubro e reuniu além de colaboradores, 
representante do HIFA Cachoeiro e da Secretaria Municipal de Saúde. O Superintendente do HIFA 
Jailton Pedroso também marcou presença.

“O nosso papel enquanto profissionais de saúde é acolher e nos colocar no lugar do outro sempre. 
Somente assim vamos prestar um atendimento humanizado. E o Simpósio tem esse objetivo, nos 
colocar para refletir, repensar as nossas práticas, estudar a Política Nacional de Humanização, 
trazer novas ideias e inspirações e estudar maneiras de promover projetos que de fato resulte em 
acolhimento”, ressaltou Jailton.

Para contribuir com as discussões, foram recebidos a assistente social e coordenadora da Câmara 
Técnica de Humanização da HUCAM, Leandra Maria Borlini Drago, o enfermeiro do Hospital São 
Lucas, Paulo Ribeiro Barbosa Santos e a assistente Social e servidora do SUS, Fabíola Bittencourt 
Pazinatto.

Os membros do GTH também ressaltaram o papel do grupo na instituição, apresentaram 
indicadores e dispositivos utilizados atualmente em trabalhos com colaboradores e usuários. Entre 
os temas abordados estavam “Boas práticas do parto e nascimento seguro”; Capelania e Grupo de 
Integração; Visita da Gestantes e Visita Infantil; Gestão participativa; Ações Comemorativas; e 
Ouvidoria.



Cerca de 500 crianças especiais terão acesso 
gratuito ao dentista no HIFA Guarapari
Projeto foi selecionado no edital de emendas do deputado federal Felipe Rigoni

A partir de 2021, 480 crianças e adolescentes especiais terão atendimento odontológico 
especializado e gratuito no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA Guarapari. A 
iniciativa faz parte do projeto “Resgatando Sorrisos Especiais”, um dos selecionados entre os 
projetos do setor da saúde no edital de emendas do deputado federal Felipe Rigoni. Ao todo, R$ 203 
mil serão investidos na realização dos atendimentos.  

De acordo com a APAE e Sociedade Pestalozzi de Guarapari, existem cerca de mil crianças especiais 
no município e região que necessitam de atendimento especializado em centros cirúrgicos com 
sedação. Se aprovado o projeto, para atender a essa demanda, cerca de 40 procedimentos poderão 
acontecer na unidade do HIFA, mensalmente.  

Segundo o neuropediatra, Dr. Trajano Simões, apoiador do projeto, atualmente somente um local no 
estado oferta serviços de odontologia para crianças especiais, e devido a grande demanda, a espera 
para o atendimento pode demorar. “Como neuropediatra atendendo há muitos anos na cidade, vejo 
que a dificuldade em realizar procedimentos com essas crianças, muitas vezes inviabiliza o 
tratamento. E como temos o HIFA com estrutura adequada, centro cirúrgico e anestesistas 24h, 
essa é a oportunidade para tornar o município referência neste serviço”, ressaltou Dr. Trajano. 

Já o dentista Paulo Góes Filho, ressaltou que ao fornecer esse tipo de atendimento é possível reduzir 
a necessidade da atenção especializada. “Trata-se de um programa completo de prevenção de 
saúde bucal para pacientes que muitas vezes não têm acesso. E ao fornecer esse serviço é possível a 
efetiva inclusão de um paciente que até então não era lembrado muitas vezes por falta de uma 
estrutura apropriada ou mesmo da capacitação do profissional.”  

Resgatando Sorrisos Especiais
O projeto “Resgatando Sorrisos Especiais” consiste na implantação da assistência odontológica de 
baixa e média complexidade em ambiente hospitalar com uso de sedação. Trata-se  de atendimento 
gratuito (SUS) a ser realizado no HIFA Guarapari às crianças portadoras de deficiências físicas e 
mentais do município e região, inclusive, as assistidas pela Sociedade Pestalozzi e APAE.
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NOTAS

Oficinas e brincadeiras fizeram parte
da Páscoa Solidária do HIFA
A ação HIFA na Páscoa contou com o cantinho da leitura do Projeto Hifa Cultural, oficina de pintura 
de máscara de coelhinho, além do incentivo a alimentação saudável com sanduichinhos naturais e 
suco. Crianças, acompanhantes e funcionários também foram presenteados com mini ovinhos 
doados por uma funcionária do hospital.

Festa Junina
A manhã do domingo de páscoa foi pra lá de especial para as crianças e mamães que estavam no 
Hifa Guarapari. O grupo Cheios da Graça se uniu a equipe de comunicação do Hospital e fizeram 
uma verdadeira festa junina com direito a decoração, quadrilha, correio fraterno, oficina de desenho 
e  cantinho da leitura do Projeto Hifa Cultural com contação de histórias. A ação deu início ao mês 
festivo no hospital, que inclui cardápio especial no almoço e jantar para colaboradores, pacientes e 
acompanhantes durante o mês de julho.

HIFA Guarapari inaugura nova 
brinquedoteca itinerante
Cinco dias com programação especial dedicada aos pequenos que passam pelo Hospital Materno 
Infantil Francisco de Assis, HIFA Guarapari. Assim será a Semana da Criança do HIFA 2019. Entre a 
programação, cineminha, início oficial da visita infantil, atividades lúdicas, lançamento do Gibi da 
Família HIFA, inauguração da nova Brinquedoteca Itinerante, além da animação com o Grupo 
Cheios da Graça.

I Seminário de Segurança do Paciente
A atividade destinada a capacitação e atualização dos colaboradores da instituição aconteceu em 
função do Dia Mundial pela Segurança do Paciente, lembrado no dia 17 setembro, e a equipe do NSP 
preparou ações para divulgar internamente o seminário, como por exemplo, o tour por todos os 
setores do hospital com plaquinhas e as seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente.
Entre os temas abordados estavam: Cultura de segurança do paciente; a importância dos 
protocolos internacionais; oficina de notificação de eventos adversos com estudo de casos; e 
apresentação de indicadores.
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Médica do HIFA Guarapari será 
multiplicadora do curso de Urgência
e Emergência no Estado
A médica do Hifa Guarapari, Dra. Viviane Monteiro da Cunha, Coordenadora do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIH) e do Núcleo de Segurança do Paciente, foi selecionada para ser 
multiplicadora do curso de Urgências e Emergências Pediátrica com simulações realísticas, do 
Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Segundo o Instituto, poderia ter até três 
profissionais no Estado aptos a ministrar a capacitação, mas até o momento, a médica foi a única 
selecionada.

Para a gerente administrativa, Walkyria Procópio, ter uma representante de um Centro que é 
referência nacional quando o assunto é urgência e emergência, significa um ganho muito grande 
para o município e instituição. “Teremos uma profissional treinada e multiplicadora de um dos 
melhores centros de treinamento do Brasil, com tecnologia e preparação de 1º mundo”, ressaltou.

Médicos do HIFA Guarapari participam
de capacitação sobre condução do parto
Médicos obstetras do Hifa Guarapari participaram de treinamento ofertado pelo Conselho 
Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) que aconteceu no auditório do Conselho. A 
palestra foi ministrada pelo Dr. Alexandre Sales e segundo ele, o objetivo foi ressaltar a importância 
do partograma para a avaliação da condução do parto.

Oficina de partograma 
A temática abordada também faz parte do cronograma de atividades proposto pela Coordenação 
médica obstétrica do Hifa Guarapari. "O objetivo é que mais momentos como esses, seja junto a 
profissionais de outros hospitais, ou mesmo dentro do Hifa, aconteça. O que queremos é que 
protocolos sejam praticamos e que tenhamos padronização em nossos documentos", finalizou Dr. Álvaro.

Treinamento interno de “Reconhecimento 
da sala de emergência e identificação dos 
sinais de gravidade em crianças”
O Hospital Francisco de Assis (HFA) em Guarapari realizou, nos dias 07, 08, 15 e 16 de janeiro de 2019, 
um treinamento interno de “Reconhecimento da sala de emergência e identificação dos sinais de 
gravidade em crianças”. 

O curso foi ministrado pela médica neonatologista da instituição, Dra Fernanda Cóe Gomes. “O 
treinamento foi dividido em duas etapas, sendo o primeiro bloco teórico e o segundo, prático, foi 
bem proveitoso e teve bastante adesão. O nosso objetivo foi otimizar os atendimentos, deixando 
todos os profissionais aptos”, contou.
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NOSSAS UNIDADES

- HIFA Sumaré (Maternidade, Pediatria e UTI)

- Instituto da Criança

- HIFA Saúde Ocupacional

- PA Vargem Alta

- HIFA Guarapari

ATIVIDADE OPERACIONAL DO HIFA

Unidades Cachoeiro de Itapemirim:
Atividade Operacional do HIFA
• Atendimentos: 87.115
• 114 Leitos
• 30 UTIN e UTIP
• 37 Enfermarias Clínicas
• 10 Enfermarias Cirúrgicas
• 8 Leitos particulares
• 29 leitos de maternidade

03 Salas Cirúrgicas pra realização de:
• Cirurgias de Emergência
• Cirurgias de Otorrinolaringologia
• Cirurgias gerais
• Cirurgias de traumatologia

Serviços Ambulatoriais:
• Laboratório
• PAI
• Medicina do Trabalho
• Audiologia
• Pronto Socorro
• PA Vargem Alta
• Pronto Socorro Obstétrico
• Hospital do Aquidaban

Centro Obstétrico
• 03 salas de PPP
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ATIVIDADE OPERACIONAL DO HIFA UNIDADE DE GUARAPARI

• Atendimentos: 61.129
• 45 Leitos
• 10 UTIN
• 10 Enfermaria Clínica
• 6 Enfermaria Cirúrgica
• 19 Obstetrícia

• 1 Sala Cirúrgica para realização de:
• Cirurgias Obstétricas
• Cirurgias de Emergência
• Cirurgias de Eletivas de Otorrinolaringologia 
• Cirurgias Eletivas Hérnia

ATIVIDADE OPERACIONAL DO HIFA SAÚDE OCUPACIONAL
Ao longo de 2019, o HIFA Saúde Ocupacional atendeu mais de 500 empresas em seu
espaço físico e participou da gestão de mais de 180 prestando alguns dos seguintes serviços:
 
• 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 (Videolaringologia, Audiometria, Espirometria, Acuidade Visual, 
Eletrocardiograma (ECG), Eletroencefalograma (EEG), Raio X, Palográfico, Exames Laboratoriais e outros);
• PCA: Programa de Conservação Auditiva ;
• 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: Perfil Profi ssiográfi co Previdenciário;
• Assessoria na elaboração e desenvolvimento da SIPAT  (Semana Interna de Prevenção de Acidentes);
• Diagnóstico do Perfi l Saúde (Técnica para conhecer o perfil de saúde dos colaboradores com o objetivo 
principal de oferecer as melhores soluções em saúde)
• Campanhas relacionadas à saúde e segurança no trabalho;
• Abertura de CAT e analise de acidente;
• Palestras sobre diversos temas visando a promoção da saúde e qualidade de vida.

Diferenciais do HIFA Saúde Ocupacional 

• Realização de 100% dos exames em uma estrutura exclusiva;
• Excelente relação custo benefício para a empresa;
• Pioneira na geração de indicadores estatisticos de saúde e segurança no Estado;
• Gestão da Saúde Ocupacional por meio de uma equipe Multidisciplinar.
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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 entidade.

Comissão de Ética da Enfermagem:
A comissão de ética da enfermagem foi criada para dar sustentação ao trabalho dos profissionais 
de enfermagem cujo papel principal de seus membros é o de ajudar o Coren a resolver 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.

PROGRAMAS E COMISSÕES
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Com o objetivo de alcançar a qualidade no 
atendimento ofertado pelo HIFA na região 
Sul do Espírito Santo, a instituição 
desenvolve programas, projetos e ações de 
crescimento e responsabilidade social.
E entre as ferramentas que levam a 
excelência dos serviços prestados são as 
comissões, que avaliam e deliberam sobre 
assuntos relativos ao dia a dia do hospital. 
Confira! 

Em 2019, o HIFA realizou mais de 760 
atendimentos com o “Saúde na Praça”

No ano de 2019, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis – HIFA realizou mais de 700 atendimentos em diferentes 
serviços em seis bairros distintos de Guarapari. A primeira edição do “Saúde na Praça” foi realizada no Centro e promoveu 
mais de 400 atendimentos dedicados as mulheres.

Entre os serviços ofertados estavam atendimentos médicos com ginecologista, dermatologista e nutricionista, orientação 
psicológica e social, massagem facial e corporal, imunização, testes rápidos, exames laboratoriais, agendamento de 
preventivo, cadastro de laqueadura, além de atendimentos de enfermagem com aferição de pressão e teste de glicose. Para 
a realização do evento, cerca de 60 profissionais, incluindo voluntários, fizeram parte da equipe e se envolveram desde o 
acolhimento até o atendimento. 

Outras edições do projeto aconteceram nos bairros: Olaria; Portal Clube; bairro Sol Nascente; Nossa Senhora da Conceição e 
Pontal de Santa Mônica.

No bairro Olaria, foram ofertados serviços gratuitos de aferição de pressão e teste de glicemia, além de consultoria jurídica 
em uma parceira com a 4ª Subseção da OAB-ES. A iniciativa resultou em mais de 50 atendimentos, sendo que os técnicos de 
enfermagem e enfermeiros aferiram a pressão das 55 pessoas atendidas e realizaram 47 testes de glicose. Segundo 
levantamento realizado, 70% da população atendida tinha mais de 50 anos. Além disso, 52% do total de pessoas atendidas 
disseram não ter nenhuma doença diagnosticada. 

Dando continuidade a prestação de serviço à comunidade, uma empresa de engenharia esteve presente para orientação 
sobre regularização de obra, liberação de alvará do Corpo de Bombeiros e procedimentos para conseguir a Habite-se.

Já na 3ª edição, o “Saúde na Praça” esteve no bairro Portal Clube. A equipe multidisciplinar do HIFA Guarapari ofereceu 
consultas médicas, atendimentos de psicologia, serviço social, enfermagem, vacinação da tríplice viral, aferição de pressão, 
teste de glicemia, entre outros. No total, 115 pessoas foram atendidas.

O projeto também aconteceu na escola municipal EMEIEF Lúcia Sasso Bandeira, em Sol Nascente. Cerca de 80 atendimentos 
foram realizados e a ação teve objetivo de aproximar a família ao ambiente escolar. Entre os serviços oferecidos, aferição de 
pressão e testes de glicose. Também aconteceu uma roda de conversa sobre Mitos e Verdades da Saúde da Criança. 

O grupo “Cheios da Graça”, que realiza trabalho voluntário uma vez ao mês no hospital, também marcou presença. Além de 
atividades de recreação, eles fizeram oficina de desenho e confeccionaram junto com os alunos, cartinhas que foram 
entregues às crianças que estão internadas. O objetivo foi incentivar os pequenos a encontrar uma forma criativa de alegrar 
um pouco mais o dia dessas crianças. 

O “Saúde na Praça” atendeu 114 pessoas no bairro Nossa Senhora da Conceição, EMEF Cândida Soares Machado. Teve 
atendimento com clínico geral, pediatra, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite, além de aferição de pressão e testes de 
glicose. 

Em Pontal de Santa Mônica, o projeto itinerante realizou mais de 70 atendimentos que contou com ginecologista, pediatra, 
clínico geral  e serviços de aferição de pressão e testes de glicose. 

Durante todas as ações, a equipe do HIFA entregou informativos com os projetos destaques desenvolvidos pela Instituição, 
além de balões e máscaras com a imagem da família HIFA para a criançada. 



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.

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.

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

Âncoras de Desenvolvimento:
Trata-se de uma série de programas que, juntos, visam o crescimento da Instituição como um todo, 
com melhorias no atendimento 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 técnico 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 estabelece, a partir 
dos controles e do processo formal de gestão, uma coerência administrativa.
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Profissionais da rede básica participam de 
capacitação promovida pelo HIFA Guarapari
O objetivo foi capacitar e atualizar os profissionais para tornar gestação e parto cada 
vez melhores e mais seguros para a mãe e o bebê.

Em constante melhoria, o Hospital Francisco de Assis, Hifa Guarapari, realizou em maio de 2019 o 
curso gratuito Pré-Natal Baseado em Evidências (Prenab) para cerca de 50 pessoas entre médicos e 
enfermeiros da rede básica de saúde do município. O objetivo foi capacitar e atualizar os 
profissionais para tornar gestação e parto cada vez melhores e mais seguros para a mãe e o bebê.
O curso foi ministrado pelo obstetra Dr. Edson Borges de Souza, médico referência em pré-natal pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), apoiador da Rede Cegonha. “Preparar a mulher para o parto, esse é 
um dos principais objetivos do pré-natal. Porém, isso começa com a preparação dos profissionais”, 
destacou.

Durante dois dias de evento, Dr. Edson abordou questões comuns, que envolvem desde a atenção 
primária até a referência hospitalar, passando pelo estilo de vida durante a gravidez, infecções e 
condições clínicas. Nesse contexto, destaca-se a importância de um bom pré-natal para identificar 
possíveis doenças, promover o tratamento adequado e evitar complicações no momento do parto.

Na ocasião, os profissionais ressaltaram a relevância do curso. “Esse é mais um elo de todo o sistema 
que atende a gestante. O Dr. Edson trouxe muito conhecimento, estudos de casos clínicos e deu a 
oportunidade de tirarmos muitas dúvidas do nosso cotidiano”, relatou a enfermeira da Unidade de 
Saúde Thereza Loyola de Jesus, Shaiana Nunes Soares.

“E importante que todos os segmentos da atenção básica falem a mesma língua e essa foi uma 
oportunidade de unirmos protocolos, condutas, para sempre direcionarmos a gestante para o 
melhor caminho, o sucesso da gestação”, completou Dra. Ângela de Carvalho Gianordoli Teixeira, 
responsável pelas gestações de alto risco do Saúde da Mulher.

“Esse foi um momento de interação, discussão e conversas, uma oportunidade de afinar nossa 
assistência às gestantes do município. O Dr. Edson é um profissional ímpar e esse aprendizado só 
enriquece o trabalho que executamos no dia a dia”, finalizou Thais Ferreira da Rosa, enfermeira 
obstetra e Coordenadora de Enfermagem do Hifa.

PROJETOS

PROJETOS 

No relatório de 2019 foram destacados: Projeto de Eficiência Energética, Projeto Saúde Digital, 
Serviço de Nutrição e Dietética (SND), Projeto de Diagnóstico de Imagem e Radiografia Digital, 
Projeto “Mente Tranquila”, Projeto “Cultura Itinerante”, Projeto Incluir, Visitas (dos pais, estendida 
na UTI e semiaberta), Instituto da Criança e Residência médica, Centro de Estudos)
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS

DOAÇÕES 
Ao longo de 2019 recebemos 
doações de diversas empresas 

Roupas para as crianças
Enxoval para os bebês
Kits de higiene pessoal
Cobertores
Fraldas
Brinquedos
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AS INSTITUIÇÕES
QUE MAIS AJUDARAM 
Lions Clube
Ciac Raymundo Adreda
Loja Maçônica Fraternidade Universal V
Projeto Espaço Criança Feliz
Encontro de Carros Litoral
Victory Idiomas
Paróquia Nossa Senhora das Graças  do IBC
Consórcio solução
Decolores

VOLUNTARIADO
Visitas às enfermarias
Atividades de recreação
Animação de personagens
de super-heróis

AS INSTITUIÇÕES
QUE MAIS REALIZARAM
Escoteiros
Projeto Indo
Vinicius Arruda (Dr. Aranha)
I Igreja Batista de Cachoeiro de Itapemirim (PIBCI)
Tonny Babiskkie Campbell (O HULK)
Igreja Metodista Wesleyana do Village
Grupo de Cosplay "Poder Ajudar"
Ong Enzo Social
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5,02 5,17

3,56 3,58
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2,56
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Média de Permanência Hospital Sumaré

0,79%
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1,18%
1,34%
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3.622 3.575
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4.066 4.294 4.182

6.652

5.167

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Internações Gerais Hospital Sumaré

INDICADORES ECONÔMICOS
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9.221

8.501
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Pronto Socorro 

Obstetrico
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Atendimentos Pronto 
Socorro Hospital 

Comunitário
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HOSPITAL DO AQUIDABAN
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Internações Adulto COVID Geral
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Média de Permanência Adulto 
COVID Geral
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2020

Taxa de Mortalidade Adulto COVID 
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78,85%

43,90%

2016 2017 2018 2019 2020

Taxa de Ocupação Hospital Guarapari Geral

3,58

3,69

3,57

3,42

3,65

2016 2017 2018 2019 2020

Média de Permanência Geral Hospital Guarapari
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

DOCUMENTOS ASSINADOS
E POSTERIORMENTE DIGITALIZADOS
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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