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“O HIFA nasceu da vontade de se 

fazer a diferença por meio de 

trabalhos sociais em benefício à 

população carente e menos 

favorecida da sociedade 

cachoeirense. Essa história começou 

em 1954 e desde então vem 

construindo uma história forte na área 

da saúde com prestação de serviço 

humanizado e de qualidade.” 



 

 

O HIFA nasceu da vontade de se fazer a diferença por meio de trabalhos sociais em benefício à 

população carente e menos favorecida da sociedade cachoeirense. Essa história começou em 

1954 e desde então vem construindo uma história forte na área da saúde com prestação de 

serviço humanizado e de qualidade. 

E mesmo diante aos recursos escassos, o hospital nasceu com o empenho de grandes nomes 

e em 1971 iniciou seu funcionamento. São quase 50 anos salvando vidas. 

No início direcionava os atendimentos apenas às crianças e aos poucos, pelo trabalho sério 

realizado, ganhou reconhecimento, o que possibilitou ampliar os serviços ofertados. 

Este ano completou, por exemplo, um ano após a implantação do serviço de maternidade em 

Cachoeiro e também um ano desde a ampliação do Pronto Atendimento Infantil, no Aquidaban. 

E hoje em meio a um cenário que jamais esperaríamos passar seguimos ampliando serviços, 

afinal essa luta é de todos nós. 

No início de junho abrimos 10 leitos de UTI geral adulto, direcionados a pacientes não 

cirúrgicos e não-COVID-19, uma segurança para a população da região sul e apoio aos 

hospitais, que neste momento estão dedicados ao enfrentamento do novo Coronavírus e agora 

têm esses novos leitos como retaguarda. 

Neste momento, portanto, estamos dedicados a agregar ainda mais a saúde do Estado, afinal, 

podemos e devemos agregar novos serviços e especialidades, aumentar a complexidade e 

oferecer atenção integral aos pacientes. Temos projetos, corpo clínico capacitado e 

capacidade instalada. 

Mas nada seria possível senão houvesse o apoio e confiança da sociedade, das instituições 

filantrópicas e dos governantes. 

E para continuarmos salvando vidas contamos com o apoio da população para que continue 

respeitando as medidas de prevenção, utilizando máscaras, higienizando as mãos com 

frequência, buscando atendimento médico nos casos realmente necessários e ficando em casa 

sempre que possível. 

Essa luta é de todos nós e juntos vamos vencer mais essa batalha! 



 

GESTÃO VOLUNTÁRIA 

 Série “Pessoas de bem” fortalece importância de Conselheiros no HIFA 

 

Em novembro iniciou-se                                                                                        , 

que se dedicam voluntariamente ao nosso Hospital, entre eles os Conselheiros Administrativos. 

                                                                                                                 

                                                                                                    .   

Anos                                                                                                       

                                                                                                      . Hoje eu me 

sinto um pouco dono do hospital e                                                                                     

                                                                                 

 

Depoimentos: 

 

                                                                                                     

                                                                                                       

                                                                                                         

                                                                                                          

                                                     . 

 

 É                                                                   S   W       R                               f           

e contribuir de alguma forma para melhorar a saúde de Cachoeiro. Sempre me empolgo quando falo do HIFA. Falo com muita 

satisfação p                                                                  ê                 x       S   V       J    P        

que já soma 10 anos a frente da Diretoria do HIFA de forma voluntária. 

 



 

               D              T                     í             digo com muita alegria que estou aqui 

realizando esse trabalho voluntário desde a primeira diretoria até hoje. É um trabalho que faço de coração, fico 

      f                                                           S                 G       80       

 

 Trata-se de um trabalho totalmente voluntário que eu iniciei a partir do convite do João Avelar, acredito que um dos nomes 

envolvidos na fundação do HIFA. Desde então eu só fui me apaixonando mais e mais. É um prazer muito grande fazer essa 

colaboração. Eu faço por amor, desprendido de qualquer recompensa. E o resultado muito me orgulha, que é o crescimento 

                                                                  U      M       M           7               x           

história do HIFA. 

 

             honrado em estar ao lado de grandes nomes e poder contribuir voluntariamente para que o 

Hospital cresça cada vez mais. Eu particularmente tenho uma gratidão muito grande pelo HIFA, pois foi aqui 

que a minha filha quando pequena foi salva. E é me doando que retribuo este ato. Costumo sempre dizer: Mais 

       f                               S    J   í     y           7        

 

O                                                          P              f                                           

próprio dinheiro. Eu pedi ajuda a minha família e juntos conseguimos viabilizar 20 leitos no hospital. Além disso, o hospital 

tinha algumas dívidas de conta de energia, então negociamos com a empresa na época e criamos estratégias para garantir o 

pagamento das contas em atraso e das que chegavam a cada mês. Para garantir que não caísse a energia também 

                                    S   J             S         71       

 

 O                                                                                                imos por 

conta própria, junto aos conselheiros, reformar a enfermaria. E cada um ajudou como podia. Então nós 

                             P          W       R        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conselho fiscal se reúne para garantir transparência financeira  

Fazem parte do Conselho Fiscal membros de organizações sociais, clubes de serviços e empresários de 

Cachoeiro de Itapemirim 

 

No dia 25 de novembro o Conselho Fiscal do HIFA se reuniu seguindo todas as medidas de segurança e na modalidade 
semipresencial. O intuito foi assegurar a transparência financeira da instituição. 

Segundo o superintendente da instituição, Jailton Pedroso, mesmo em meio a pandemia o trabalho vem sendo 
               x                   õ                                                 o acompanhar 
                                                                x        

O grupo tem papel de fiscalizar as atividades econômico-financeiras; examinar e emitir parecer dos relatórios de 
desempenho financeiro e contábil; analisar balanços e demonstrações financeiras. E de acordo com Jailton, essa 
função de governança vem sendo executada com louvor. 

Fazem parte do Conselho Fiscal membros de organizações sociais, clubes de serviços e empresários de Cachoeiro de 
Itapemirim. Entre eles Rosely Machado da Hora, Marcia Machado, Edna Oliveira Alencar, Juarez Monteiro de Albernaz, 
Ruberval da Silva Rocha e Sinval de Oliveira Bastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conselho do HIFA continua ativo na gestão durante a pandemia 

Em 2020 as reuniões ordinárias e assembleia foram realizadas com louvor e uma efetiva participação dos 

Diretores Conselheiros seguindo todas as medidas de segurança. 

 

Mesmo em meio à pandemia, o Conselho Administrativo do HIFA segue ativo e buscando alternativas seguras para se 

manter presente nas decisões da instituição. Em 2020 as reuniões ordinárias e assembleia foram realizadas com louvor 

e uma efetiva participação dos Diretores Conselheiros seguindo todas as medidas de segurança.  

Ao longo do ano, por exemplo, o Conselho se envolveu em decisões como prestação de contas de obras e das contas 

do HIFA, acompanhamento das decisões de prevenção e combate do Novo Coronavírus necessários frente a 

pandemia, investimentos no Hospital do Aquidaban, aprovação da Unidade Provisória de Tratamento da COVID-19, 

avaliações de contratos junto a SESA, possibilidade de viabilizar novos serviços, entre outros. 

Segundo o Presidente do HIFA, Winston Roberto Machado, a participação dos Conselheiros, com papel voluntário, é 

de suma importância para garantir decisões mais estratégicas e gestão transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Orçamento 2021 é aprovado por assembleia  

A 2ª Assembleia Ordinária foi realizada de forma semipresencial e seguiu todas as medidas de segurança 

 

No dia 07 de dezembro o HIFA realizou a 2ª Assembleia Ordinária de forma semipresencial. Além de fazer um balanço 

das atividades de 2020, a gestão aprovou por unanimidade o planejamento financeiro para 2021. É exigência do 3º 

setor a realização de duas Assembleias Anuais Ordinárias e estas devem ser integradas pelo Conselho Administrativo e 

Fiscal, além dos demais membros associados. 

O presidente do HIFA, Sr. Winston Roberto Machado, destacou que em um cenário de crise e economia fragilizada 

executar planejamento é uma missão extremam        í      M                          õ                 

contratos que o HIFA possui foi possível construir uma peça orçamentária importante para o acompanhamento dos 

custos e das receitas factíveis de controle e fiscalização pelos órgãos regulamentador     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HIFA CACHOEIRO 

Maternidade completa um ano com mais de 1800 partos 

Durante os 365 dias de atendimentos foram atendidas quase 10 mil gestantes no Pronto Socorro Obstétrico 

 

Um ano após o início do funcionamento do HIFA como maternidade, o hospital ultrapassa a marca de 1800 partos e 

soma quase 10 mil atendimentos na unidade voltado às gestantes do município e de outras sete cidades. O serviço 

atende as normativas da Rede Cegonha do Ministério da Saúde, que tem como cultura institucional os protocolos de 

parto adequado.  

Segundo a médica Rosely Freixo, coordenadora da maternidade, a técnica proporciona mais conforto e segurança às 

gestantes e ao bebê. Entre as ações da Rede Cegonha está a implantação de centros de parto normal, onde a mulher é 

acompanhada num ambiente preparado para que possa exercer as suas escolhas, como se movimentar livremente, ter 

acesso a métodos não farmacológicos de alívio da dor. 

Apesar de ter iniciado atendimento no dia 02 de janeiro, foi no dia 11 de maio que inaugurou oficialmente a 

maternidade durante solenidade no Campo Estrela. Antes de iniciar o atendimento às mamães, a responsabilidade 

pelos partos de risco habitual na Região Sul do Estado era da Santa Casa. 

Estrutura: 

Ao todo, a maternidade possui 14 obstetras e outros especialistas como neonatologistas, anestesistas, enfermeiras e 

técnicos, com capacidade para realizar até 170 partos por mês. 

Hoje o HIFA é referência para sete municípios da região Sul Capixaba em partos de risco habitual atendendo gestantes 

a partir de 37 semanas de gestação. Os atendimentos de alto risco continuam sendo encaminhados ao Hospital 

Evangélico, referência neste tipo de serviço. 

Ao todo são 30 leitos, sendo 19 leitos de alojamento conjunto, quatro de enfermaria clínica obstétrica/ginecológica, 

quatro leitos de enfermaria, três quatros PPP (Pré-parto, parto e pós-partos). 



 

  

HIFA recebe projeto de capacitação de profissionais no diagnóstico e tratamento da AME 

Iniciativa renova esperança dos familiares de pacientes com Atrofia Muscular Espinhal  

 

 

Só quem convive diariamente com quem tem a doença, sabe como a capacitação de médicos e profissionais de saúde 

é fundamental no tratamento adequado da Atrofia Muscular Espinhal (AME), e na melhora da qualidade de vida 

desses pacientes. Pensando nisso, o HIFA                                                N M                      

parceria com o Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal (Iname). 

A capacitação aconteceu nos dias 07 e 08 de fevereiro, no CDL Hall e no auditório do HIFA. Cerca de 60 profissionais da 

área da saúde, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros participaram do evento. 

No primeiro dia de treinamento, houve palestras com o objetivo de possibilitar aos profissionais o diagnóstico precoce 

da doença e de levar informação científica atualizada sobre o tratamento. O segundo dia foi voltado para a 

apresentação de casos clínicos e avaliação dos pacientes, orientando as equipes que os atendem. 

A diretora técnica do HIFA, Dra. Rosimeire Salotto ressaltou a importância dessa c                                 

oportunidade para conhecer, através de palestrantes que são referência e têm ampla experiência com a AME, 

evidências científicas sobre possibilidades terapêuticas, manejo, equipamentos, acessórios e estudos recentes que 

res                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Segunda edição do “Café com a Diretoria” e lançamento programa bem estar colaborador 

O intuito, além de aproximar colaborador e membros da gestão, foi apresentar os projetos e iniciativas do 

grupo para 2020. 

 

Na primeira semana de março os colaboradores das cinco unidades do HIFA, Policlínica, PAI Aquidaban, HIFA 

G                                V                                                                           

diretor     O                      x                                                                                  

grupo para 2020. 

Segundo o superintendente Jailton Alves Pedroso, o grupo tem um potencial enorme de crescimento e os funcionários 

são peças chave. 

Durante o café também foi lançado o Programa Bem Estar Colaborador HIFA. A gerente de Recursos Humanos, 

V  ô     M       x                                                                      ú                    

colaboradores afastados, principalmente com doenças relacionadas à depressão, ansiedade e transtornos, por 

exemplo, pensou-                                                ú                 

O programa iniciou no dia 12 de março                           :       í             ?                  quintas-feiras 

sequentes até o dia 02 de abril. As demais temáticas abordadas foram: Terapia: o que é e quando optar?; Saúde 

financeira; e a importância do exercício físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Crianças podem ser beneficiadas com doações do imposto de renda 

Tanto pessoas físicas como jurídicas podem doar. Eles não vão pagar mais impostos e nem terão a restituição 

diminuída 

 

O HIFA agora está apto a receber repasses do Fundo Municipal da Criança e Adolescente (FIA), ou seja, de forma 

simples a população pode contribuir para viabilizar diversos projetos na instituição. A declaração do Imposto de Renda 

começou no dia 02 de março e segue até o dia 30 de abril. Pessoas população podem destinar até 3% do IR, já as 

jurídicas até 1%. 

Ao realizar a destinação, o declarante não pagará mais imposto nem terá a restituição diminuída. Essa porcentagem 

apenas será destinada ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim, ao invés de ir para o 

Tesouro Nacional. Vale ressaltar que não é possível destinar a doação caso a declaração seja realizada por meio do 

modelo de declaração simplificada. 

Após optar pelo projeto do Hospital, é necessário emitir o DAM no site do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim ES, com valor e data de vencimento escolhidos pelo doador. Em seguida, 

enviar o comprovante para o e-mail doacaoir@hifa.org.br. 

O Presidente do HIFA, Sr. Winston Roberto Machado, ressalta a importância do direcionamento do imposto de renda 

para a instituição. "Essa é mais uma opção que empresas e pessoas físicas têm para ajudar o hospital e contribuir por 

meio de uma atitude simples para que mais projetos aconteçam em prol das nossas crianças. Todos que declaram o 

imposto de renda podem exercer a solidariedade, uma maneira de ver seu imposto beneficiar quem realmente 

precisa." 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dia da mulher com campanha “Nossa força tem muitos nomes” 

Por meio das redes sociais e por intervenção no próprio hospital, trouxe a história de doze mulheres para 

inspirar colaboradoras HIFA 

 

 

Elizabeth Arden, Zilda Arns Neumann e Florence Nightingale foram apenas algumas das mulheres escolhidas para 

exaltar o papel da mulher e a sua contribuição na área da saúde. O 08 de março no HIFA                 N           

                         meio das redes sociais e por intervenção no próprio hospital, trouxe a história de doze 

mulheres para inspirar as colaboradoras HIFA. 

No HIFA Cachoeiro, foi montado uma galeria com as fotos e histórias dessas mulheres. No dia 08 de março aconteceu 

visita do grupo Poder Ajudar, que trouxe alegria para colaboradoras, mães e acompanhantes. E no mesmo dia foram 

entregues doces elogios, balas bombom acompanhadas de um cartão. No dia 09 aconteceu palestra com a analista 

comportamental Lilian Moulin que abordou o                                                

Já no HIFA Guarapari, também foi montado um espaço no refeitório destacando as doze mulheres e suas 

contribuições. Foram afixados ainda, depoimentos e mensagens de seguidores das redes sociais que apontaram 

muitas das profissionais do Hospital como mulheres que eles admiram. No dia 08               í                     

bombom acompanhado de um cartão; e realizado sorteio de sete brindes, entre eles massagens relaxantes e brincos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HIFA é homenageado na Ales e recebe Comenda Yilza Bianco 

A premiação aconteceu durante Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Espírito Santo 

 

No dia 11 de março, o HIFA recebeu a condecoração Comenda Yilza Bianco como reconhecimento dos quase 48 anos 

de trabalho filantrópico realizado na área da saúde. A premiação aconteceu durante Sessão Solene na Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo, em homenagem aos 50 anos do Hospital Santa Rita e ao Dia Estadual dos Hospitais 

Filantrópicos. 

O presidente do HIFA, Sr. Winston Roberto Machado, ressaltou que a Comenda recebida é o reconhecimento de anos 

de trabalho e do empenho de todas as pessoas que já passaram pela instituição e contribuíram para o crescimento da 

instituição.   

O Deputado Estadual Doutor Hércules, também autor da Resolução 5.997/2019 que criou a comenda destinada a 

personalidades e entidades destacadas no terceiro setor, salientou a importância do terceiro setor para a economia. 

 Ester setor movimenta hoje 5% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. Se fosse uma nação seria a oitava economia 

                                                           O                                       õ                 

privada, sem fins lucrativos, que exercem atividades de caráter público. 

O hospital faz parte de uma rede de 38 hospitais filantrópicos do estado. A atuação dessas entidades foi mostrada pelo 

presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo (Fehofes), Fabrício Gaeede. Segundo ele, essas 

entidades representam cerca de 70% de toda cobertura hospitalar capixaba, dispõem de 3.269 leitos, 70% deles 

destinados ao SUS. 

 

 

 



 

 

Páscoa de solidariedade  

Doações aqueceram o coração dos nossos heróis: os profissionais da saúde 

 

Graças a pessoas do bem, muitos dos colaboradores do HIFA puderam levar para casa um mimo de Páscoa para tornar 

essa data ainda mais especial. Tanto o HIFA de Cachoeiro, como o de Guarapari receberam diversas doações e todas 

elas foram sorteadas entre os colaboradores. 

O HIFA de Cachoeiro, por exemplo, recebeu oito cestas de chocolate. Elas foram sorteadas pelo RH e Marketing entre 

os colaboradores. Obrigado aos empresários locais Perim, Hortifruti e Big Festa por nos ajudar a viabilizar a páscoa 

desses verdadeiros heróis. 

Nossos agradecimentos também ao Projeto Espaço Criança Feliz por garantir a Páscoa dos pequenos. Eles que estão 

constantemente conosco em várias datas comemorativas do ano, proporcionando alegria e amor a todos aqui no 

HIFA. Apesar das visitas continuarem suspensas, foram entregues no domingo com toda segurança necessária, 

seguindo orientação do setor de infectologia. 

Já o HIFA Guarapari, recebeu doações de empresários locais, parceiros e dos próprios coordenadores. Agradecimentos 

aos empresários locais, como a empresária e proprietária da Cacau Show Guarapari por doar 60 ovos de Páscoa. 

Gratidão também a Anni, da Loucuras em Pedaços, por doar deliciosas balas de coco que fizeram parte da nossa super 

cesta. Também ao Sidnei da Distribuidora Doces Marconcin pela doação dos doces. 

Ações como essas aquecem o coração dos nossos heróis! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doações do movimento Juntos pela vida ES 

Entre as doações, recebemos 120 frascos de álcool em gel de 30ml e 300 protetores faciais 

   

O HIFA foi contemplado com mais doações. Dessa vez, foram 120 frascos de álcool em gel de 30ml e 300 protetores 

faciais. O responsável pela ação foi o movimento Juntos pela Vida ES organizado pela Federação de Hospitais 

Filantrópicos do Estado do Espírito Santo (FEHOPES) para levantar recursos aos hospitais filantrópicos do Estado no 

combate à pandemia provocada pelo Covid-19. 

O objetivo da instituição é convocar a sociedade para entrar nessa corrente do bem e levantar recursos para ajudar 38 

hospitais filantrópicos, que representam 70% de toda a cobertura hospitalar do SUS no Espírito Santo e a falta de 

recursos básicos podem comprometer significativamente o combate e controle do Covid-19 em vários municípios, 

causando a contaminação dos profissionais de saúde e, por consequência, a prestação do atendimento médico. 

Segundo o presidente da FEHOPES, Fabrício Gaeede, os hospitais filantrópicos têm baixo financiamento para a 

manutenção dos seus serviços e, no cenário atual, houve expressivo aumento de consumo de itens básicos (Máscara 

N95, Máscaras cirúrgicas, luvas de procedimento, aventais e protetores faciais).  Além do aumento do consumo, houve 

elevação dos preços e alguns destes itens tiveram correção maior que 2000% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HIFA comemora o dia das mães com ações em rede social 

                         :          M            " 

Em meio à pandemia, o HIFA precisou se reinventar e encontrar uma forma diferente e segura para comemorar o Dia 

das Mães. Por precaução e recomendações adaptou as atividades para que ocorresse de forma efetiva nos meios 

virtuais. 

O Dia das Mães este ano aconteceu ao longo de toda a semana que antecedeu o domingo (10) e a campanha recebeu 

      :          M                                         k                      K         x       escolha do 

tema foi realizada com o intuito de enfatizar que o amor de uma mãe vai além de uma pandemia, da distância e do 

próprio contato físico. 

Entre a programação estavam divulgação de registros de partos emocionantes, depoimentos de mães profissionais da 

saúde relatando a mudança de rotina nesse período, frases que toma mãe diz e desenhos dos filhos para suas mães. 

O                                                           x                               O                  

consagrado deve ser abençoado mesmo entre as dores e apreensões destes dias de pandemia e aflição. Se o 

isolamento é necessário, e os filhos não estão por perto , o CRISTO JESUS, por certo, estará ao seu lado, irradiando a 

sua luz, como o presente mais belo, a que todas as mães fazem              

 

 

Projeto “Uma semana para dizer muito obrigado” substitui Semana da Enfermagem 

Devido à pandemia o HIFA optou por realizá-la online e estender a todos os profissionais da saúde 

Este ano, a Semana da Enfermagem foi diferente. Devido à pandemia o HIFA optou por realizá-la online e estender a 

todos os profissionais da saúde que se mantém firmes, dia e noite, em prol da população. Por este motivo, os dias 11 a 

15 de maio foram de mensagens e vídeos direcionadas a esses verdadeiros heróis por meio             U          

                            

No HIFA Cachoeiro, por exemplo, o bom humor tomou conta com vídeos engraçados feito no TikTok. A ideia foi deixar 

o ambiente de trabalho mais leve. Além disso, foram feitas fotos dos profissionais que estão por trás das máscaras. 

Uma forma de homenageá-los. 

Os profissionais da enfermagem também receberam uma lembrancinha em função do Dia do Enfermeiro, 

comemorado no dia 12 de maio. E com as doações recebidas de parceiros foram realizados sorteios entre os 

profissionais. Nosso muito obrigado ao Sicoob, Óticas Dinâmica, Reserva Moda Feminina, Delícias de Mãe, Danny 

Espaço Estética Feminina, Lamimo Personalizado e Um charme. 

 

 

 

 

 

 



 

 

HIFA abre 10 novos leitos de UTI geral  

São 10 novos leitos destinados a pacientes com conduta clínica (não cirúrgico e não COVID) 

 

No dia 01 de junho, o HIFA Sumaré abriu 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) geral. Eles são 

destinados a pacientes com conduta clínica (não cirúrgico e não COVID).  

O ato de abertura contou com a presença de representantes da saúde, como o Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, 

Victor da Silva Coelho, o superintende da Saúde da Região Sul, José Maria Justo, o Deputado Estadual, Marcos Mansur, 

entre outros. 

A abertura dos novos leitos, segundo o superintendente do HIFA, Jailton Pedroso, foi uma solicitação do Governo do 

Estado para desafogar o atendimento na Santa Casa, hoje referência no atendimento a COVID-19, e também a região 

Sul por meio da Central de Regulação de Vagas. 

 Q                                                                                                             

humanização e da assistência, nós também queremos fazer um diferencial técnico e humano aqui nessa nova 

                   ou Jailton. 

Os pacientes que ocuparão os novos leitos abertos terão critério de entrada, portanto, não vão interferir, nem colocar 

em risco os atendimentos da maternidade, neonatologia e pediatria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Heróis do movimento cosplay se unem para enviar mensagens às crianças  

Iniciativa espalha a mensagem do bem e de esperança entre as crianças 

 

Devido à pandemia, por medidas de prevenção as visitas em hospitais estão mais restritas, impedindo, por exemplo, 

                           y                    hecido pelas visitas mensais ao HIFA de Cachoeiro realizem o 

trabalho voluntário. Mas esse não foi motivo para desistirem de espalhar a mensagem do bem e de esperança entre as 

                                                 O        

Segundo Vinicius Arrud                    D                                                                      

proposta e cosplays de vários lugares do país abraçaram a ideia. Então decidimos que cada personagem gravaria um 

vídeo, sem citar o nome do hospital ou da criança, para que abrangesse não só o HIFA, mas o máximo de instituições e 

             í               
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convite aos cosplay gerou mais de 550 interações e 118 compartilhamentos. O que ajudou a motivar que outras 

                                                      

Atualmente cerca de 50 pessoas embarcaram nesse projeto e gravaram mensagens de aproximadamente 15 segundos 

direcionadas tanto às crianças em tratamento em hospitais, como àquelas que estão em suas casas em isolamento 

social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HIFA tem maior integralidade no tratamento às gestantes e puérperas 

Com os novos leitos de tratamento intensivo, essas mulheres podem ter assistência completa na instituição 

em leitos de tratamento intensivo com condições altamente resolutivas 

 

Agora as gestantes e puérperas da Região Sul passam a ter maior integralidade durante o tratamento no HIFA. Esse 

atendimento completo está sendo possível com a abertura de 10 novos leitos de UTI adulto (não cirúrgico e não 

COVID), resultado de uma solicitação do Governo do Estado para desafogar o atendimento na Santa Casa, hoje 

referência no atendimento a COVID-19, e também a região Sul por meio da Central de Regulação de Vagas. 

Com os novos leitos de tratamento intensivo, essas mulheres podem ter assistência completa na instituição em leitos 

de tratamento intensivo com condições altamente resolutivas, e próximas ao filho, que também é assistido pela 

equipe da UTI neonatal. O resultado do tratamento de ambos no mesmo espaço é o fortalecendo do binômio mãe e 

filho e o estímulo ao aleitamento materno, conceitos e práticas tão defendidas para gestão do HIFA. 

 O                   ú                                                   ú                             

principalmente para as mães, ter que transferi-         UT ’                                                    õ   

para tratar mãe                                                                                                       

Hifa, Winston Roberto. 

E os resultados já começaram a aparecer e beneficiar a população com o registro da primeira alta na UTI. Uma 

puérpera de 21 anos do município de Marataízes precisou do tratamento intensivo. Ela teve o seu bebê em outra 

instituição, apresentou complicações durante o parto e precisou ser transferida para a UTI do HIFA. 

                       T                                           ue a minha irmã pode ficar perto do filho e eu 

fiquei próxima a ela para dar mais segurança nesse momento tão delicado. Não só ela, mas nós fomos muito bem 

                                       

 

 

 

 



 

 

SESA em parceria com o HIFA abre Centro Avançado de Tratamento da COVID-19 

São 50 novos leitos, com previsão de abrir mais 10 de UTI 

 

Para marcar ainda mais o 29 de junho, data em que são comemorados os 49 anos do HIFA, 153 anos de Cachoeiro de 

Itapemirim e Dia de São Pedro, padroeiro da Cidade, o município ganhou serviço avançado de apoio no tratamento da 

COVID-19. No total são 60 leitos adultos, sendo 20 de UTI, com abertura imediata de 10 leitos e mais 10 previstos para 

a próxima semana e 40 leitos de enfermaria. Os leitos são fruto da parceria do HIFA, Hospital Evangélico e Governo do 

Estado. 

No ato de abertura dos leitos foi realizada uma visita guiada na estrutura do hospital e leitos de UTI e enfermaria, além 

da entrega de uma muda de Ipê amarelo feita pelo presidente do HIFA, Sr. Winston Roberto Machado, ao governador 

Casagrande. Mudas como essas serão entregues aos pacientes que receberem alta. 

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destacou que todos os leitos receberam os equipamentos 

necessários para atendimento                                                                                   

                                                                                                                  

disse. 

Segundo o presidente do HIFA, Sr. Winston Roberto Machado foram cerca de 20 dias intensos de trabalho para 

                                                                                                          

Evangélico se uniram para implantar um atendimento exclusivo para pacientes diagnosticados com COVID-19. Foram 

cerca de 20 dias intensos de trabalho para adequar a estrutura do Aquidaban, que estava há mais de 15 anos parado, e 

ofertar novos leitos com o intuito de desafogar outros hospitais. Agora vamos trabalhar com toda a nossa capacidade 

para at                               

O Conselheiro José Clara da Silva também esteve presente e ressaltou a importância para a família HIFA ofertar mais 

                                                                                                             a 49 
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Mudas de ipê amarelo são entregues a pacientes curados 

A muda representa o reflorescimento para uma nova vida 

 

Durante o ato de abertura dos leitos na Unidade Provisória de Tratamento da COVID-19 foi entregue uma muda de Ipê 

amarelo realizada pelo presidente do HIFA, Sr. Winston Roberto Machado, ao governador Renato Casagrande. O ato 

representa o renascimento dos curados que passarão pela unidade. Essas pessoas serão presenteadas com mudas 

como essas que serão entregues pelas próprias famílias. Segundo a direção do HIFA, a muda representa o 

reflorescimento para uma nova vida. 

30 dias após a abertura dos leitos para tratamento da COVID-19 foi r                                              

                                            U                     T              OV D-19, no Aquidaban. 

                                                                         . Ela vai representar                   

                                                                            í                                  

                                                M                        í:                                     

levando                                               . 
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Introdução alimentar: Instituto da Criança inicia projeto de orientação às mães 

Ação foi a primeira de muitas que acontecerão mensalmente 

 

Que tal falar sobre introdução alimentar? No dia 15 de julho o Instituto da Criança começou as atividades do dia com 

orientações às mães sobre o tema. No total, 12 famílias receberam orientações e dicas de como iniciar a introdução 

alimentar de forma correta e saudável. Essa foi a primeira vez que a atividade aconteceu desta forma, com oficina 

prática, mas a previsão é que aconteça uma vez por mês, sempre atendendo crianças que completam seis meses de 

vida e seguindo os 12 passos para a alimentação saudável definido pelo Ministério da Saúde.  

As consultas de supervisão da saúde conhecidas como consultas de rotina, que são realizadas no Instituto da Criança, 

disponibilizam para as famílias as orientações corretas sobre alimentação, crescimento e desenvolvimento.  Durante a 

consulta de seis meses das crianças, médicos residentes e seus preceptores abordam as mamães e familiares e 

orientam como preparar um prato saudável e balanceado dentro do cardápio que um bebê precisa para iniciar a 

ingestão de alimentos sólidos.  

Segundo a coordenadora do Instituto da Criança e do Programa de Residência Médica em Pediatria, Dra. Kátia Valéria 

Manhabusque, nessa fase da vida tanto as crianças amamentadas ao seio como as que ingerem fórmulas infantis, 

devem iniciar a introdução de outros alimentos além do leite.  "Portanto é muito importante estar atento a proporção 

da alimentação e quais alimentos são mais adequados bem como a forma correta de prepará-los. Lembrando que o 

prato deve ser colorido e variado, composto por diversos grupos de alimentos", ressaltou. 

 Vitória. "Foi muito esclarecedor, sou mãe de primeira viagem e fico insegura de quanto de comida devo colocar no 

pratinho. E durante a consulta explicaram de forma simples, mostraram os alimentos, montaram o prato. Gostei 

bastante", contou. 

Para evitar aglomerações, as mamães foram atendidas individualmente e receberam todas as informações sobre 

alimentação e não só isso. Levaram para casa um guia com dicas de prevenção de acidente e mais detalhes de como 

iniciar a introdução alimentar de forma correta. 

 

 

 

 



 

 

Unidade provisória de tratamento da COVID-19 equipada com tecnologia de ponta 

Tecnologias favorecem no diagnóstico e tratamento da doença 

 

Em funcionamento desde o dia 29 de junho, a Unidade Provisória de Tratamento da COVID-19 conta com o que há de 

mais moderno em tecnologia para o diagnóstico e tratamento do Novo Coronavírus. Entre os serviços que são 

ofertados está o de diagnóstico altamente resolutivo com exame de PCR, que utiliza técnicas de biologia molecular 

para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo.  

O  x                                -                         í                                                   

ser realizado do 3º ao 5º dia de sintomas. O resultado sai em até 6 horas após a coleta. 

Segundo o consultor técnico da Unidade Provisória, Dr. Daniel Junger, trata-se de exame de alta complexidade que 

identifica o vírus pela detecção e amplificação do seu material genético, o que traz                                 

esses exames eram realizados apenas em Vitória, o que levava certa demora nos resultados. Mas a partir de agora os 

exames do Sul do Estado passarão a ser encaminhados regionalmente ao HIFA. Isso trará mais agilidade para a 

p                                                                                                         

A unidade também será equipada com tomografia computadorizada, outro recurso que irá somar no diagnóstico e 

                                           ternados é de suma importância a realização de tomografia 

computadorizada (TC) do tórax. Dentre as vantagens de se dispor de tomógrafo no local estão: acompanhamento mais 

preciso do acometimento pulmonar que é característico do vírus e que pode ser melhor conduzido quando bem 

                     

Dr. Daniel também acrescentou que os exames de tomografia do tórax têm sido utilizados em todo o mundo nos 

                                                                                                           ientes a 

atuarem sempre um passo à frente da doença em relação à evolução para gravidade. Essas medidas podem nortear 

condutas relacionadas à encubação e ventilação mecânica                                       

 

 

 

 



 

 

HIFA promove live solidária para aquisição de equipamentos 

Primeira live solidária do HIFA registra mais de 2.700 acessos 

  

Um projeto que veio para promover o bem por meio de uma corrente de amor ao próximo. Assim foi a HIFA Live, 

primeira Live solidária em prol dos pacientes atendidos no HIFA. Transmitida pelo Canal do Youtube do Portal Aqui 

Notícias, registrou 2.769 acessos e arrecadou R$ 8.059,66. 

A Live contou com cinco horas de show e sete talentos da música capixaba, entre eles: Sophia Marins, participante do 

The Voice Kids; Banda Ligação Direta; O Coelho e Os Cartolas; Janaína Santos; banda Aço Doce; Nana Nunes; e Clara 

Marins. 

Para viabilizar o projeto, Selita, Sicoob e Rádio Cachoeiro 96.3 FM foram os grandes patrocinadores, mas outras 27 

empresas locais apoiaram a ideia, entre eles o Jaraguá Tênis Clube, que cedeu a área externa do clube, local onde 

aconteceu a Live. 

 O                                                                  L                                               

muito positiva, pois sabemos que os recursos são finitos, mas as necessidades dos nossos pacientes são infinitas, 

então o nosso objetivo é cada vez mais melhorar a assistência e qualidade do nosso atendimento. E saber que 

atingimos tanta gente, que ficou em casa, em segurança, em família e curtindo esse show que preparamos para toda a 

população é uma alegria muito grande. Nós só temos a agradecer a todos que nos ajudaram, desde os patrocinadores, 

                                                          O                     !                                o 

HIFA, Jailton Alves Pedroso. 

Campanha “O amanhã melhor a gente faz hoje” 

D                                    í                                  O                                    

proposta do HIFA foi dar continuidade a arrecadação ao longo do ano. Há diferentes formas de continuar fazendo o 

bem a ajudar o HIFA.  

 

FICHA TÉCNICA HIFA LIVE 

Roteiro: Tayla Oliveira e Gledson Belizário 



 

 

Fotografia: Wallace Hull 

Sonorização: MD Novaes Áudio e vídeo e Única com coordenação técnica de Thiago Novaes dos Santos 

Filmagem: MD Novaes Áudio e vídeo em parceria com a Agitus 

Iluminação: Única Produções 

Criação e concepção de identidade visual: Patrick Garcia 

Execução de identidade visual: Print Mark 

Decoração: Karina Peixoto 

Execução da decoração: Wellington Martins 

Apoio de projeto: Christian Lessa da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programação do dia das crianças em projeto social 

Ação no Projeto Neemias resultou em parceria para atendimento de crianças e mulheres do município de 

Atilio Vivacqua 

 

                 D                                                                                      
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                                                                                                     , pintura e 

leitura. 

O projeto Neemias, segundo o idealizador, Pastor Marcos Porto, da 1ª Igreja Batista de Praça do Oriente, tem o intuito 

de levar atendimento médico para crianças e mulheres da região.  

Parceria 

Na ocasião, o HIFA firmou uma parceria com o projeto e se comprometeu em levar atendimento médico às crianças 

por meio do Instituto da Criança por um período de 24 meses. O superintendente da instituição Jailton Alves Pedroso 

explicou da parceria. 

 N   somos um grupo eternamente apaixonado por saúde publica e em fazer o bem. Então nos inspirando em quem 

foi São Francisco de Assis e entendendo o papel que ele nos destinou vimos que podemos fazer mais por aquela 

população. Começamos com atendimento em pediatria e hoje já temos ginecologia atendendo, dando show de 

             O       ú                                      í                  5     õ          í             

Atuação do Instituto da Criança 

De acordo com a coordenadora do Instituto da Criança e do Programa de Residência Médica em Pediatria, Dra. Kátia 

Valéria Manhabusque, no dia 24 de agosto iniciou as visitas a comunidade, que tem acontecido semanalmente.   

 N    í                           óstico e conhecemos as crianças. Realizamos antropometria, pesamos e vimos 

quem estava com obesidade, magreza, se tinha alguma doença, se era grave ou não e as dividimos por mais 

necessidade para em seguida iniciarmos as consultas eletivas. A prioridade para passar pelos atendimentos são 

                                                                         x        
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primeira infância, mas caso a gente consiga mais parcerias, a ideia é estender o projeto para a infância toda, que 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doação de 10 respiradores da Deputada Federal Norma Ayub 

Os respiradores são de suma importância, principalmente nos casos mais grades de infecção pelo Novo 

Coronavírus 

 

No dia 21 de dezembro o HIFA recebeu a visita da Deputada Federal Norma Ayub. Na ocasião, a parlamentar realizou a 

doação de 10 respiradores que serão utilizados no tratamento de pacientes com COVID-19 internados na Unidade 

Provisória, no Hospital do Aquidaban. 

Segundo o presidente do HIFA, os respiradores são de suma importância, principalmente nos casos mais grades de 

infecção pelo Novo Corona í                      â                                                          

infecção pela COVID-                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HIFA GUARAPARI 

HIFA Guarapari receberá R$ 300 mil de Emenda Federal 

O montante vem através do deputado federal Sérgio Vidigal após indicação da vereadora Rosângela Loyola 

 

No dia 07 de fevereiro o Deputado Federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) visitou o Hospital Materno Infantil Francisco de 

Assis, HIFA Guarapari, para oficializar a destinação de R$300 mil reais através de uma emenda federal. A verba será 

conduzida através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a expectativa é que seja liberada até o fim do primeiro 

semestre deste ano. 

De acordo com Vidigal, o Sistema Único de Saúde é fundamental para boa parte da população e exige o máximo de 

esforço para mantê-lo funcionando. Ele destacou a importância das parcerias com instituições como o HIFA, já que 

                               ú                         O HIFA é um sinônimo de qualidade e eficiência na aplicação 

do dinheiro público. O paciente que chega aqui percebe um ambiente de muita harmonia e, quando passa pela porta, 

encontra algo ainda melhor, a equipe médica e todos os profissionais preocupados com o cidadão e com resultados de 

                                                              

Durante a visita, o deputado se comprometeu a destinar mais R$100 mil, totalizando então R$400 mil.  

O destino da emenda foi uma indicação da colega de partido e vereadora de Guarapari, Rosângela Loyola (PDT), que se 

                                                      -me muito honrada por ajudar pessoas e o nosso município 

através das crianças, não medi esforços e solicitei ao Dr. Sérgio uma verba para o HIFA Guarapari. O trabalho deles é 

de muita competência, que realmente atende as nossas crianças. A instituição pode contar comigo enquanto 

            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unidade Guarapari comemora 6 anos 

São mais de 7 mil partos e quase 180 mil atendimentos às gestantes e crianças do município e região 

 

No dia 11 de maio, o HIFA Guarapari comemorou 6 anos desde a sua inauguração, em 11 de maio de 2014. A 

inauguração oficial do nosso hospital aconteceu em um domingo de Dia das Mães. 

O início das atividades representou para as mamães da cidade a certeza de que seus filhos nasceriam em Guarapari. E 

para nós, profissionais da saúde, uma alegria imensa em estar aqui pra vocês e por vocês 24h. 

Hoje somamos mais de 7 mil partos e quase 180 mil atendimentos às gestantes e crianças do município e região e 

agradecemos a vocês a confiança que carinho que recebemos a cada dia! 

E foi com clima de retrospectiva, que convocamos as mamães que tiveram seus filhos em 2014 para compartilhar com 

a gente um antes e depois deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projeto do HIFA Guarapari é selecionado para receber emenda parlamentar 

No total, o projeto recebeu mais de 1.600 votos em votação popular 

 

Após passar por voto popular, o projeto que visa a renovação dos equipamentos do Centro Cirúrgico do HIFA 

Guarapari, foi selecionado para receber emenda parlamentar após conseguir mais de 1.600 votos. No total, foram 323 

projetos inscritos e 18 deles foram vencedores. O resultado oficial foi divulgado no dia 16 outubro pela rede social do 

Deputado Federal Felipe Rigoni. 

"Foi com muita alegria que recebemos a notícia de que o projeto do HIFA Guarapari foi contemplado em mais um 

edital de emenda parlamentar. A renovação dos equipamentos do nosso Centro Cirúrgico seria uma possibilidade 

distante, mas graças ao apoio da população por meio do voto, nós conseguimos. Este recurso sem dúvidas vai nos 

ajudar a melhorar ainda mais a qualidade dos nossos atendimentos. Nós só temos a agradecer mais uma vez a todos 

                                                                           G             ky              

A verba será destinada para a compra de novos equipamentos como foco cirúrgico, carrinho de anestesia, monitores 

com cardiotocógrafo, entre outros. O resultado é a melhoria da qualidade da assistência ao paciente por meio das 

cirurgias voltadas às mulheres, como as cesárias e ginecológicas de emergência, e também às crianças nas eletivas 

pediátricas de otorrinolaringologia e do aparelho abdominal. 

Projeto Resgatando Sorrisos Especiais 

Esta é a segunda vez que a instituição concorreu a um projeto no edital. No ano passado, o HIFA teve o projeto 

"RESGATANDO SORRISOS ESPECIAIS" aprovado na etapa técnica e de voto popular. Devido à pandemia, a iniciativa que 

vai ajudar mais de 480 crianças e adolescentes com necessidades especiais de Guarapari e região a ter acesso a 

tratamentos odontológicos precisou ser adiada, mas terá início em 2021. 

 

 



 

 

Parto de gestante com deficiência auditiva emociona equipe médica do HIFA Guarapari 

Momento foi cercado de emoção e humanização por parte da equipe médica que coordenou o parto 

 

O nascimento da primeira filha de Mariane Ramos Pereira, 26 anos, foi cercado de emoção e humanização por parte 

da equipe médica que coordenou o parto, no HIFA Guarapari. 

Mariane e o marido, Carlos Roberto Lopes de Oliveira, são deficientes auditivos e estavam apreensivos para o 

momento do nascimento de Ana Luara. O casal não sabia como seria a comunicação com os profissionais. Conhecida 

de Mariane há um tempo, a intérprete de libras, Sandra Calenti acompanhou a gestação pelas redes sociais e propôs a 

futura mamãe que pedisse autorização ao hospital para que ela acompanhasse o parto. 

 O                               w                            D                                                 

a Mariane contou com a minha ajuda para promover essa acessibilidade entre ela e a equipe de saúde. Conseguimos 

                                                      

Poliana Ferreira Campos, coordenadora de Enfermagem da Maternidade, contou que no momento que a equipe foi 

realizar o exame que possibilita escutar os batimentos cardíacos do feto, colocaram o aparelho para a mãe sentir a 

                                                                                                             x        

cada detalhe dos procedimentos e todos ficaram muito emocionados. Mariane pôde sentir o nascimento da filha, a 
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pôde vivenciar esse momento, comunicando plenamente com t               

 

 

 

 

 



 

 

HIFA realiza seminário de regulação formativa para capacitar gestores e corpo clínico 

No dia 03 de setembro profissionais do corpo clínico e também da gestão do HIFA reuniram-se com o intuito de 

conhecerem e tirarem todas as dúvidas a respeito das mudanças que estão acontecendo no sistema de Regulação 

Formativa. A novidade abrange os 78 municípios do Estado e faz parte de um conjunto de políticas de inovação em 

saúde                                    N      ú      

  

Setor de nutrição inicia projeto piloto para acompanhar colaboradoras gestantes 

O HIFA por meio da equipe do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) iniciou um projeto que propõe o 

acompanhamento nutricional oferecido a colaboradoras gestantes. Inicialmente participam duas colaboradoras, que 

receberão supervisão e orientações durante todo o período gestacional. Por conta da pandemia, as consultas 

acontecerão uma vez ao mês e serão realizadas virtualmente. 

 

Colaboradores são surpreendidos com “chá da noite” 

Chá, biscoitinhos e acolhimento. Assim foi a noite dos colaboradores que estavam de plantão nos dias 10 e 11 de 

setembro no HIFA Guarapari. A surpresa foi promovida pelos membros do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), 

que tem a sua atuação voltada para ações de humanização em prol dos colaboradores e pacientes.  

 

Profissionais do HIFA guarapari recebem treinamento de reanimação neonatal  

Em setembro, profissionais do HIFA Guarapari receberam um treinamento de reanimação neonatal na sala de parto de 

acordo com técnicas e diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP. O curso foi direcionado para técnicos de 

enfermagem e enfermeiros que atuam na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal - UTIN, maternidade, alojamento 

conjunto e centro cirúrgico. 

 

HIFA recebe doações arrecadadas em drive thru promovido pela escola IPE 

O dia 04 de outubro foi pra lá de especial e já em clima do Dia das Crianças. Isso porque o Instituto de Pesquisas 

Educacionais (IPE) promoveu o seu primeiro Drive Thru solidário em prol do Hospital Materno Infantil Francisco de 

Assis, HIFA. A ação teve o objetivo de arrecadar fraldas e brinquedos novos e usados que serão doados às crianças 

atendidas no hospital. 

 

Dia das Crianças no HIFA 

O HIFA preparou uma programação para lá de especial que aconteceu durante quatro dias. Entre as ações, teve o 

lançamento da Segunda edição do Gibi da Família HIFA. Também abertura da Galeria Ideyr Veiga, um espaço dedicado 

    5                                      í        B                                                           

colecionadas durante seis anos pelo casal Ideyr Veiga de Freitas (In memoriam) e Luiz Roberto de Freitas, que fizeram  



 

 

 

 

questão de direcioná-las ao HIFA. Além disso, teve almoço e jantar especial com sobremesas surpresa e entrega de 

presentes e uma super ação social no Projeto Neemias, em Atilio Vivacqua. 

 

Enfermeiras e técnicas recebem novo treinamento no HIFA Guarapari 

Enfermeiras e técnicas de enfermagem do HIFA Guarapari estão recebendo novo treinamento que faz parte da 

educação continuada da instituição. O objetivo deste módulo é a apresentação das vias de administração de 

medicamentos e cuidados de enfermagem. 

 

HIFA inicia semana interna de prevenção de acidentes 

Devido à pandemia e pensando na segurança dos colaboradores, na edição deste ano as palestras estão acontecendo 

totalmente online. As temáticas selecionadas foram Transtornos Ocacionados pós-pandemia, com Carla Roberta 

Vargas; Saúde Mental e qualidade de vida durante o momento de pandemia, com Dra. Suely Lima; Segurança 

individual e familiar: cuidados no enfrentamento COVID-19, com Reginaldo Passos; e Possibilidades e reestruturação 

pós-crise, com Silvia Carla Dezan. 

 

Projeto de fisioterapia auxilia mamães do hifa no período pós-parto 

As mamães que têm seus bebês no HIFA passaram a receber atenção mais que especial com o projeto Intervenções 

Fisioterapeutas no puerpério imediato, período posterior ao parto. A iniciativa partiu das voluntárias e recém-

formadas em fisioterapia pela São Camilo-ES, Amanda Tobias Pansini e Amanda Carpanedo. O objetivo do 

atendimento gratuito realizado a todas as mamães que desejam receber as orientações é auxiliar na recuperação, e 

prevenir possíveis problemas típicos deste momento como diástese abdominal (separação dos músculos reto do 

abdomen), incontinência urinária, entre outros. 

 

Escritório de contabilidade doa 650 brinquedos para o HIFA 

O HIFA recebeu a doação de 650 brinquedos do Escritório Barboza Assessoria Contábil. As doações são fruto de uma 

campanha realizada na rede social, em que cada compartilhamento resultava em um brinquedo a ser doado. A 

iniciativa, segundo Gabriel Mansur Barboza, teve o objetivo de doar alegria às crianças internadas e a forma 

encontrada por eles foi a doação dos brinquedos.  

 

 onecos de croch  fazem a alegria no natal das crianças do Hospital 
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Dr. Aranha e seus amigos doam cadeira de rodas para o HIFA 

Vinicius Arruda, conhecido como o Dr. Aranha, convocou os amigos para a doação de uma cadeira de rodas. A entrega 

                                     O                                                        :  T      s anos 

                                                                                    V         

 

Natal no HIFA 

O HIFA preparou programação especial para as crianças, mamães e pacientes internados na Unidade Provisória de 

Tratamento da COVID-19. Devido às restrições de combate ao vírus, as atividades tiveram que ser adaptadas. No dia 

24 à noite teve entrega de presentes nas enfermarias e ceia. Já no dia 25 almoço especial e entrega de kits dos gibis da 

família HIFA. Na Unidade Provisória de Tratamento da COVID-19 teve cantata de natal nas enfermarias e UTI, realizada 

pelos próprios colaboradores e os pacientes receberam cartas surpresa dos familiares. Também teve varal da 

esperança, onde foram expostos em uma área do hospital mensagens, desenhos e pinturas dos pacientes, fruto das 

atividades de humanização e entretenimento realizadas pela equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Atividade Operacional do HIFA 

Unidades Cachoeiro de Itapemirim 

Atividade Operacional do HIFA 
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Atividade Operacional do HIFA Unidade de Guarapari 

• Atendimentos: 61.129 
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HIFA SAÚDE OCUPACIONAL 



 

Ao longo de 2020, o HIFA Saúde Ocupacional atendeu mais de 630 empresas em seu espaço físico. No total, foram 

realizados 10.905 atendimentos. 

   
Serviços oferecidos:  

 
• 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 Profissiográfico Previdenciário; 

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

 
• Diagnóstico do Perfil Saúde: 
Aplicar 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 estatísticos de saúde e segurança no Estado; 
• Gestão da Saúde Ocupacional por meio de uma equipe Multidisciplinar. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No relatório de 2020 foram destacados: Projeto de Eficiência Energética, Projeto Saúde Digital, Serviço de Nutrição e 

Dietética (SND), Projeto de Diagnóstico de Imagem e Radiografia Digital,          M     T         ,                  

           , Projeto Incluir, Visitas (dos pais, estendida na UTI e semiaberta), Instituto da Criança e Residência médica, 

Centro de Estudos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doação por telefone 

O HIFA é uma unidade totalmente filantrópica, que depende de recursos dos governos municipal, estadual e federal 

para manter suas portas abertas. Além destas verbas, também recebe doações de pessoas e empresas, igrejas e 

associações, que estão sempre colocando o hospital em suas campanhas. Porém, é necessário complementar estes 

valores, uma vez que os gastos são altos. Para isso, capta valores por meio da administração de doações da população, 

como as que são feitas diretamente nas contas de energia. 

A Sollo Brasil 9 empresa atuante em mais de 14 Estados brasileiros cuidando do relacionamento entre instituições e 

seus clientes)  realiza o telemarketing, fazendo contato com clientes da EDP Escelsa, empresa de energia elétrica do 

Espírito Santo e solicitando doações a serem descontadas diretamente na conta de energia elétrica.  

Para confirmar a sua doação descontada na conta de luz também é possível ligando gratuitamente para 0800 723 4432 

e informar o quanto deseja contribuir. O valor será descontado mensalmente. 

Confira os valores arrecadados durante o ano de 2020: 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


