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O Secretário de 
Estado da Saúde, 
Dr. Vicente Caro-
preso, visitou, no 
dia 02 de junho, o 
Hospital São Vicen-
te de Paulo, o Hos-
pital São Vicente 
de Paulo, seguindo 
o roteiro de visi-
tas técnicas para a 
análise de deman-
das, com a fi nalida-
de de aprimorar os 
serviços do Siste-
ma Único de Saúde 
(SUS) no estado.

Caropreso foi 
recebido por di-
retores, médicos 
e funcionários do 
Hospital, além do 

Secretário Execu-
tivo de Desenvol-
vimento Regional, 
Abel Schroeder. Na 
visita, o Diretor Pre-
sidente do Hospi-
tal, Valdecir Valoja 
de Collo, aprovei-
tou para apresen-
tar os projetos em 
execução do Hos-
pital visando sua 
consolidação como 
Hospital Regional 
e solicitar apoio 
para habilitação 
dos Serviços de 
Alta Complexidade 
em Neurocirurgia e 
Cirurgia Cardiovas-
cular e Hemodinâ-
mica em tramitação 

na Secretaria de 
Estado da Saúde 
e da Porta de En-
trada Hospitalar de 
Urgência Especiali-
zada do Tipo II, em 
tramitação no mi-
nistério da saúde. 

O Secretário ain-
da teve a oportuni-
dade de conhecer 
as obras do hospi-
tal, incluindo a am-
pliação da UTI com 
mais 10 leitos e a 
reforma e amplia-
ção do serviço de 
Urgência e Emer-
gência, uma estru-
tura de mais de 700 
metros quadrados.

No dia 12 de maio 
lideranças do PMDB 
estiveram em Mafra, 
na Associação Em-
presarial. Na oportu-
nidade, o diretor-pre-
sidente do Hospital 
São Vicente de Pau-
lo, Valdecir Valoja de 
Collo e o administra-

dor Dario Clair Sta-
ckzuk apresentaram 
importantes pedidos. 

Em suas apresen-
tações pediram que 
os líderes ajudem, 
junto ao Estado, no 
processo de cre-
denciamentos/habi-
litação de mais três 
serviços de Assis-
tência em Alta Com-
plexidade como neu-
rocirurgia, cirurgia 
Cardiovascular e car-
diologia intervencio-
nista/hemodinâmica. 

Estiveram no en-
contro o secretário 
de Estado do Desen-
volvimento Econô-
mico e Sustentável, 

Carlos Chiodini, os 
deputados fede-
rais Mauro Mariani 

e Celso Maldaner, 
o deputado Antônio 
Aguiar, do ex-se-

nador Casildo Mal-
daner e do ex-gover-
nador Paulo Afonso. 
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Solicitações

Direção do 
hospital mantem 
estreito contato 
com lideranças 
afim de viabilizar 
a ampliação 
de serviços do 
hospital

Hospital São Vicente apresenta pedidos às 
lideranças partidárias
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Para celebrar o 
Dia Internacional 
do Enfermeiro (12 
de maio), o Hospital 
São Vicente de Pau-

lo realizou durante 
os dias 15 a 19 de 
maio a Semana da 
Enfermagem, com 
diversas ações fo-
cadas no corpo de 
enfermeiros da ins-
tituição.

Além de delicio-
sos cafés ofereci-
dos a todos os pro-
fi ssionais da área, 
o hospital também 
preparou uma série 
de palestras com o 

objetivo de aprimo-
rar o conhecimento 
dos colaboradores. 

Entre os temas 
abordados, esta-
vam: as boas prá-
ticas de enferma-
gem, o trabalho em 
equipe e a postura 
profi ssional e até 
mesmo dicas de ali-
mentação saudável 
e qualidade de vida.

As palestras fo-
ram aplicadas pela 
enfermeira Fernan-
da Vandresem e 
pela nutricionista 
Jéssica Paquera – 
ambas funcionários 
do hospital. Além 
disso, participou da 

semana a enfermei-
ra Maria do Carmo 
Vicenze, convidada 
do Conselho Regio-
nal de Enfermagem 
de Santa Catarina 
(COREN/SC).

Além dessas 
ações, o Hospital 
também realizou 
o “Dia da beleza”, 
um dia especial em 
que as profi ssionais 
puderam ser produ-
zidas com produtos 
de maquiagem apli-
cadas por represen-
tantes da Mary Kay. 

Semana da Enfermagem é comemorada no 
Hospital São Vicente de Paulo

Profi ssionais em primeiro lugar

Palestras e 
ações foram 
realizadas para 
proporcionar o 
bem-estar dos 
profissionais da 
enfermagem

CAPA

O Hospital São Vi-
cente de Paulo ago-
ra conta com uma 
Brigada de Incêndio 
interna. A iniciativa, 
promovida pela dire-
toria do hospital, tem 
o apoio do Corpo de 
Bombeiros de Mafra 
e conta com a par-
ticipação de funcio-

nários de vários se-
tores da instituição, 
que se prontifi caram 
de forma voluntária 
para atuar na equi-
pe. 

O projeto, desen-
volvido pelo supervi-
sor operacional, Luiz 
Antônio, também foi 
assessorado por um 
instrutor credencia-
do junto ao Corpo de 
Bombeiros. As aulas 
foram ministradas no 
inicio de abril dentro 
das dependências 

do hospital e foram 
acompanhadas por 
17 colaboradores da 
instituição de áreas 
como apoio, admi-
nistrativo e enferma-
gem. 

De acordo com 
Luiz Antônio, A Bri-
gada de Incêndio 
tem por objetivo a 
preparação dos bri-
gadistas de incên-
dio voluntários para 
garantir a segurança 
dos próprios funcio-
nários, pacientes e 

visitantes em caso 
de ocorrência de si-
nistro. 

Entre os conte-
údos aprendidos 
estão os sistemas 
preventivos de in-
cêndio, evacuação 

de área, planos de 
emergência, tipos 
de incêndios, com-
bate a incêndio, 
uso de extintores e 
mangueiras, noções 
de primeiros socor-
ros, entre outros.

Hospital de Mafra cria primeira brigada de 
incêndio hospitalar

Serviço

Medida garante 
mais segurança 
aos funcionários 
e pacientes

“Solenemente, juro:
Dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, 
respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, 
exercendo a enfermagem com consciência e fidelidade;

Guardar os segredos que forem confiados;
Respeitar o ser humano desde a concepção até depois da morte;
Não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou 

psíquica do ser humano;
Atuar junto à equipe de saúde para o alcance da melhoria do nível 

de vida da população;
Manter elevados os ideais de minha profissão, obedecendo 

os preceitos da ética, da legalidade e da moral, honrando seu 
prestígio e suas tradições”. 

Equipe aproveitou o momento de integração e re� exão.
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A vida é o bem 
mais precioso que 
possuímos mas, por 
vezes, ela pode ser 
muito frágil. E são 
nesses períodos de 
fragilidade que pre-
cisamos nos ampa-
rar e ganhar forças 
em ombros amigos. 
Em 2017, o Hospital 
São Vicente de Pau-
lo completa 67 anos 
de amizade com o 
povo de Mafra e re-
gião. Já é mais de 
meio século traba-
lhando em prol da 
saúde da popula-
ção, para oferecer 
qualidade de vida.

Foi em 1950 que 
o sonho tornou-se 
realidade. Que a 
ideia de construir 
um Hospital para 
atender às comu-
nidades de Mafra 
e arredores, saiu 
do papel e ganhou 
sede na Rua Sena-
dor Salgado Filho. 
O terreno, doação 
de Elzira Bley Maia, 
tornou-se um dos 
endereços mais im-
portantes da cidade 
de Mafra. E até hoje 
os serviços ofere-
cidos pelo Hospital 
São Vicente de Pau-
lo prezam pela exce-
lência e satisfação 
de todos aqueles 
que os procuram.

Aquela ideia ini-
cial deu origem à 
Associação de Ca-
ridade São Vicente 
de Paulo e iniciou 
pequena, mas alçou 
um vôo tão longo 
a ponto de tornar-
-se um Hospital de 
referência em sua 

atuação, em todo 
o Planalto Norte e 
por todo o estado 
de Santa Catarina.

No início, a ins-
tituição era deno-
minada Hospital e 
Maternidade São 
Vicente de Paulo, 
com 68 leitos, tendo 
registrado 1.204 in-
ternações no primei-
ro ano de atuação. 
Desde lá, houve vá-
rios períodos de difi-
culdades, mas com 
garra e determina-
ção todos foram 
superados, tendo 
em vista sempre a 
importância de dedi-
car o melhor serviço 
à comunidade. Em 
2016 tivemos 4.804 
internações sendo 
68,15% pelo SUS.

Equipe afinada, 
estrutura moderna

Nas mãos de 
exímios diretores, 
médicos, irmãs e 
colaboradores que 
dedicaram seu tem-
po e trabalho para 
esta Casa hospi-
talar, foi possível 
aprimorar técnicas 
e aperfeiçoar o tra-
balho durante esses 
67 anos. Também 
deve-se o sucesso 
à comunidade de 
Mafra e região, que 
sempre auxiliou em 
situações de ne-
cessidade Desta-
ca-se, nesse senti-
do, ações como a 
Campanha Conta 
de Luz, com doa-
ções por meio des-
te pagamento e o 
Clube de Amigas do 
Hospital, que reúne 

artesãs talentosas 
que confeccionam 
e vendem produtos 
em prol desta casa.

O Hospital é um 
ambiente moderno, 
com grande parte 
de seus serviços in-
formatizados e com 
estrutura de pon-
ta, mas ao mesmo 
tempo oferecendo 
apoio humano e 
acolhedor. Atual-
mente, contamos 
com 104 leitos, sen-
do 10 de Unidade 
de Terapia Intensiva 
(UTI), 10 da Unida-
de de Atendimento 

Especializado aos 
pacientes acome-
tidos de Acidente 
Vascular Cerebral, 
nosso corpo de co-
laboradores do hos-
pital conta com 280 
funcionários, além 
do corpo clínico 
com mais de 70 mé-
dicos que atendem 
nas especialidades 
de Clínica Médica, 
Cirurgia Geral, Gi-
necologia e Obs-
tetrícia, Pediatria, 
Ortopedia e Trauma-
tologia, Anestesiolo-
gia, Neurocirurgia, 
Oftalmologia, Otor-
r ino la r ingo log ia , 
Urologia, Pneumo-
logia, Neurologia, 
Dermatologia, Car-
diologia, Nefrologia, 
Oncologia, Radio-
logia, Hematologia, 
Gastroenterologia, 
Reumatologia, Ci-
rurgia Vascular, 
Medicina Intensiva, 
Cirurgia Plástica, 
Cirurgia Bariátrica, 
Cirurgia Torácica, 
Cirurgia Cardíaca, 

Buco Maxilo facial, 
Hemodinamicista, 
e Endocrinologista.

Estrutura impe-
cável

O Centro Cirúrgi-
co do Hospital São 
Vicente de Paulo 
possui uma estrutu-
ra bastante moder-
na, com instalações 
amplas e seguras, 

além dos equipa-
mentos de alta tec-
nologia. São cinco 
salas cirúrgicas e 
uma sala de recu-
peração pós-anes-
tésica, com seis 
leitos, que estão à 
disposição de todos 
que precisarem do 
amparo médico que 
essa casa ofere-

ce. Em 2016 foram 
realizadas 2.971 
cirurgias sendo 
67,25% pelo SUS.

O HSVP é creden-
ciado pelo Minis-
tério da Saúde na 
Rede de Atenção às 
Urgências e Emer-
gências das Macror-
regiões Nordeste e 
Planalto Norte do 
Estado de Santa Ca-

tarina como Centro 
de Atendimento de 
Urgência a Pacien-
tes com AVC – Tipo 
II com 10 leitos agu-
dos e como Unida-
de de Assistência 
em Alta Complexi-
dade em Traumato-
logia e Ortopedia. 
Aguardamos os cre-
denciamentos em 

No aniversário do HSVP, toda a população de Mafra e Região é presenteada com a implementação de novos 
equipamentos e ampliação da estrutura da entidade

67 anos de VIDAS no Hospital São Vicente de Paulo
Vida
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No aniversário do HSVP, toda a população de Mafra e Região é presenteada com a implementação de novos 
equipamentos e ampliação da estrutura da entidade

67 anos de VIDAS no Hospital São Vicente de Paulo

Alta Complexidade 
em Neurocirurgia, 
Cirurgia Bariátrica, 
Serviço de Cirurgia 
Cardiovascular e He-
modinâmica, esta úl-
tima inaugurada em 
dezembro de 2016.

Outro grande 
Projeto do Hospital 
que foi recentemen-
te inaugurado foi 
o Serviço de Diag-

nóstico por Ima-
gem, que conta com 
amplas, modernas 
e confortáveis ins-
talações e equipa-
mentos de Raio-X, 
Ultrassom, Tomo-
grafi a e Ressonân-
cia Magnética. Em 
2016 foram realiza-
dos 32.021 exames 
de imagens (78,19% 

pelo SUS. Estamos 
ainda ampliando o 
nosso Serviço de 
Urgência e Emer-
gência que passará 
a contar com 700 
m² e a nova UTI com 
mais 10 leitos dos 
quais cinco leitos se 
destinarão a UCO.

Novos planos
O compromisso 

com o bem-estar da 
comunidade é tão 
grande, que no ani-
versário do Hospital 
São Vicente de Pau-
lo, os presentes são 
pensados para tratar 
com ainda mais efi -
cácia, os pacientes 
que confi am na gen-
te para atender às 
suas necessidades.

A partir de agos-
to de 2017, estarão 
operando no Hos-
pital novos equipa-
mentos de Raio-X e 
um Arco Cirúrgico 
em C. Ambos adqui-
ridos por meio de 
editais e represen-
tação pública, por 
parte dos Deputa-
dos Mauro Mariani, 
Paulo Bauer e Silvio 
Dreveck, além do or-
çamento do próprio 
Hospital. Apesar de 
já possuir ambos os 
equipamentos em 
uso, a aquisição de 
novas peças é uma 
forma que o São 
Vicente de Paulo 
tem de demonstrar 
seu compromis-
so e preocupação 
com a comunidade 
de Mafra e região.

O investimento em 
novas tecnologias 
e novas estruturas, 
como a da UTI que 
será inaugurada no 
fi nal desse ano, são 
exemplos da pre-
ocupação da atual 
Diretoria e colabo-
radores do HSVP 
com todos que 
contam com os ser-
viços dessa casa.

E é por isso que 
nesses 67 anos de 
vida dessa institui-
ção, que convida-
mos a todos que 
sentem carinho e 
valorizam a presen-
ça e trabalho do 
Hospital São Vicen-
te de Paulo, a co-
memorarem conos-
co. Feliz aniversário 
ao Hospital, e feliz 
vida a todos que 
contam com ele.

CAPA
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No início do mês, 
dia 03 de julho, a As-
sociação de Caridade 
São Vicente de Paulo, 
responsável pela ges-
tão do Hospital São 
Vicente de Paulo, reu-
niu seus associados 
em assembleia geral 

para eleição e pos-
se da nova diretoria. 
Os eleitos atuarão na 
gestão de 2017/2019.

Determinados à 
prestação de assis-
tência médico-hospi-
talar de qualidade e 
baseados nos princí-
pios da ética, compro-
metimento, iniciativa 
e responsabilidade, a 
nova diretoria é com-
posta pelos seguintes 
nomes:

Diretor Presidente 
– Valdecir Valoja de 
Collo  

Diretor 1º Vice-Pre-
sidente – Manoel Pe-

dro Farinhuk
Diretor 2º Vice-Pre-

sidente – Celso Köhler
Diretor 1º Secretário 

– Dorvalino Alves da 
Silva

Diretora 2ª Secretá-
ria – Zenaide Godeski 
Grein

Diretor 1º Tesourei-
ro – Josué César Mi-
guel

Diretor 2º Tesourei-
ro – Osmar Werner

Diretor de Patrimô-
nio – Ivo Liebl

Diretor de Assuntos 
Médicos – João Car-
los da Silveira

Diretor Jurídico – 

Márcio Magnabosco 
da Silva

 A chapa elei-
ta tem como objetivo 
trabalhar para fazer do 
HSVP um Centro Re-
gional de referência, 
no que se refere aos 

serviços prestados. 
Dar continuidade aos 
bons serviços já ofe-
recidos pelo Hospital 
e aprimorar práticas 
necessárias são ques-
tões essenciais para a 
nova administração.

O Hospital São Vi-
cente de Paulo já con-
ta com uma equipe 
especializada em ser-
viço de Neurocirurgia. 
O time é liderado pelo 
Dr. Michael R. Lang – 
que tem formação e 
especialização tanto 
na Argentina quanto 
nos Estados Unidos, 
incluindo a área de 
neurorradiologia in-
tervencionista – além 
dos neurocirurgi-
ões André Possamai 
Della e Julio Aguiar.

A proposta do Hos-
pital é transformar 
o serviço fornecido 
pela instituição em 

alta complexidade. O 
parecer favorável da 
Secretaria de Estado 
da Saúde já foi obti-
do e agora a equipe 
aguarda apenas a 
publicação no Diário 
Ofi cial do Ministério 
da Saúde. Dessa for-
ma, será possível re-
alizar todo e qualquer 

tipo de procedimento 
neurocirurgico feito 
no Brasil e do mundo.

Segundo Michael, 
a equipe está apta a 
atuar em várias áre-

as, incluindo trau-
mas e anomalias do 
desenvolvimento do 
crânio, principalmen-
te a neurocirurgia 
pediátrica, tumores 
intracranianos, do-
enças da coluna 
vertebral, neurocirur-
gia vascular e neu-
rocirurgia funcional. 

Associado com a 
Hemodinâmica, ainda 
será oferecido servi-
ço de neurorradiolo-
gia intervencionista, 
como o tratamento 

de má formações in-
tracranianas e vascu-
lares, principalmente 
da parte do AVC es-
quêmico. “Nós va-
mos ter condições 
de admitir o paciente 
no hospital e chegar 
até a artéria do cére-
bro, desintupindo-a, 
sem que hajam se-
quelas muito graves 
em relação ao AVC”, 
completou Michael. 

O Hospital já conta 
com equipamentos 
de ponta e está se 
modernizando para 
oferecer os melhores 
instrumentos de for-
ma a garantir cirurgias 
mais seguras, rápidas 
e menos invasivas. 
Assim, a instituição 
passará a contar com 
toda a estrutura ne-
cessária, incluindo 
um neuronavegador, 
para cirrugias mais 
complexas, o aspi-
rador ultrassônico e 
um novo microscopio 

cirurgico. “O hospi-
tal está investindo 
em material neuroci-
rurgico de qualida-
de”, afi rmou Michael. 

Para Michael, Mafra 
a partir de agora vai fa-
zer parte de um grupo 
muito restrito, já que 
a Neurorradiologia 
Intervencionista só é 
oferecida em grandes 
centros do estado, 
como Florianópolis, 
Blumenal e Joinville. 

A estrutura já está 
em funcionamento, 
tendo a equipe rea-
lizado oito cirurgias 
até o presente mo-
mento. As operações 
podem ser feitas tanto 
pelo SUS quanto por 
convênios e de forma 
particular. Consultas 
pelo SUS devem ser 
encaminhadas atra-
vés dos postos de 
saúde enquanto que 
consultas por pla-
nos de saúde e par-
ticulares podem ser 
agendadas através do 
telefone 3641-3692. 

Hospital São Vicente de Paulo oferecerá cirurgias 
de alta complexidade em neurocirurgia

Novidade

Insitutição estará 
apta a realizar 
todo o tipo de 
procedimento 
realizado no 
Brasil e no 
mundo

Serviço de ponta a equipe está 
apta a atuar em várias áreas, 
incluindo traumas e anomalias 
do desenvolvimento do crânio, 
principalmente a neurocirurgia 
pediátrica, tumores intracranianos, 
doenças da coluna vertebral, 
neurocirurgia vascular e 
neurocirurgia funcional.

Hospital São Vicente de Paulo elege nova diretoria
Diretoria

Voluntários da 
Associação de 
Caridade São 
Vicente de Paulo 
foram eleitos para 
atuar em prol da 
comunidade
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A produção de lixo 
é considerada um 
problema em toda a 
nossa sociedade. E 
em um ambiente hos-
pitalar isso se torna 
uma questão muito 
mais séria: além dos 
materiais comuns, 
como lixo orgânico 
e reciclável, ainda os 
hospitais precisam 
lidar com resíduos 
infectantes que de-
vem ter um destino 
adequado para não 
causarem situações 
agravantes. 

O Hospital São Vi-
cente de Paulo conta 
com um programa 
especial que visa sa-
nar esse problema, 
batizado de Plano de 
Gerenciamento de 
Resíduos de Serviço 
de Saúde (PGRSS). 
Segundo Denise 

Dallagnol, Enfermeira 
de controle de infec-
ção hospitalar e coor-
denadora do PGRSS, 
o objetivo da equipe é 
minimizar a produção 
de resíduos e propor-
cionar aos resíduos 
gerados um enca-
minhamento seguro 
e de fi rma efi ciente 
visando a proteção 
dos trabalhadores, a 
prevenção da saúde 
pública, dos recursos 
naturais e do meio 
ambiente. 

Separação do lixo 
O processo de se-

paração do lixo no 
HSVP inicia logo após 
o descarte dos mate-
riais pelos funcioná-
rios. Esses objetos 
são colocados em 
áreas chamada de 
“Expurgos” – a pri-
meira etapa para que 
os resíduos cheguem 
até o lugar correto. 
Em seguida, a equi-
pe de higienização 
coleta esse conteúdo 
dos expurgos e trans-
ferem para o “Abrigo 

Temporário”. 
O Abrigo Tempo-

rário é a penúltima 
etapa do processo, 
quando o lixo é se-
parado e destinado 
para as suas respec-
tivas áreas. Por fi m, 
as empresas e orga-
nizações responsá-
veis por cada mate-
rial recolhem o lixo e 
encaminham para os 
locais corretos. 

O lixo que vira pre-
sente e dinheiro

Além de visar a des-

tinação correta dos 
resíduos, o progra-
ma também tem um 
lado social: parte do 
material reciclado é 
destinado a Asso-
ciação das Mulheres 
Coletoras de Mate-
riais Recicláveis. Só 
no mês de fevereiro 
o valor total de doa-
ções de papel e plás-
tico chegou a meia 
tonelada cada. Os 
materiais são reverti-
dos em dinheiro que 
ajudam no sustento 

da família dessas as-
sociadas. 

O programa tam-
bém tem como pro-
posta arrecadar 
dinheiro para a “cai-
xinha dos funcioná-
rios”. Dessa forma, 
a venda do material 
reciclável é revertida 
para os próprios tra-
balhadores do hospi-
tal através da compra 
de presentes para o 
Natal, incentivando 
ainda mais os colabo-
radores a reciclarem. 

Resíduos têm encaminhamento seguro
Responsabilidade

O plano de 
gerenciamento 
de resíduos é 
seguido à risca 
no HSVP

A reforma na uni-
dade de Urgência 
e Emergência do 
Hospital São Vicen-
te de Paulo caminha 
a passos largos. A 
estrutura vai quase 
dobrar de tamanho, 
ampliando a área 
física e oferecendo 
mais comodidade 
para quem precisa 
de atendimento.

A primeira etapa da 
reforma, aprovada 

pela Vigilância Sa-
nitária do estado, já 
está em andamento 
e contempla a con-
trução de um novo 
espaço ainda mais 
moderno, com uma 
área de 269.25 me-
tros quadrados. Sen-
do assim, o Hospital 
terá condição de am-
pliar a capacidade 
de atendimento.

Após o término 
dessa fase, será a 

vez da antiga área 
entrar em reforma. 
O espaço de 441.70 
metros quadrados 
será totalmente re-
modelado, adequan-
do-se as novas es-
truturas construídas. 
O tamanho fi nal da 
área de Urgência e 
Emergência será de 
710.95 metros qua-
drados.

Segundo Ossimar 
Carlos Friedrich Fi-

lho, coordenador 
de enfermagem do 
Hospital, a reforma 
vai ampliar o núme-
ro de leitos de um 
para quatro, além de 
adequar os espaços 
ja existentes, como 
por exemplo a sala 
para nebulizacão e 
a sala para pequnos 
procedimentos, dan-
do maior privacidade 
para pacientes e pro-
fi ssionais.

O projeto vai de 
encontro com a pro-
posta do Hospital 
São Vicente de Pau-
lo em servir como 
uma instituição re-
gional, atendendo 
os moradores de 
todo o Planalto Nor-
te do estado. Além 
disso, o serviço será 
oferecido durante 
24 horas, garantin-
do mais tranquilida-
de a quem precisa. 

Reforma da Urgência e Emergência segue a 
todo vapor

Melhorias
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No último sábado 
de maio, a cidade 
de Mafra recebeu o 
evento chamado Dia 
da Ação Global, pro-
jeto realizado pelo 
Sesi e pela Rede 
Globo. O Hospital 
São Vicente de Pau-
lo marcou presença 
no evento e, ao lado 
de diversos outros 
serviços oferecidos 
na ocasião, reafi r-
mou a importância 
que a entidade tem 
para a região e se 
aproximou ainda 

mais da comuni-
dade. Com a par-
ticipação dos fun-
cionários, o HSVP 
colaborou no atendi-
mento à mais de 12 
mil pessoas, público 
estimado em Mafra. 

Para atender aos 
interesses da po-
pulação, o Hospital 
mobilizou ao todo 
22 profi ssionais das 
mais diversas, ofe-
recendo um estande 
convidativo. O grupo 
era interdisciplinar e 
reuniu psicólogos, 
assistente social, en-
fermeira, técnicos de 
enfermagem, nutri-
cionista, farmacêuti-
co e profi ssionais do 
setor administrativo.

Quem compare-
ceu ao estande da 
instituição pode fa-
zer gratuitamente a 
verifi cação de pres-

são arterial, índice 
glicêmico, avaliação 
nutricional, orienta-
ções de psicologia 
e orientações volta-
das ao cuidado com 
riscos cardíacos, ris-
cos de acidente vas-
cular cerebral e para 
doação de órgãos. 

Ao todo foram re-
alizados mais de 
500 atendimentos. 
De acordo com 
Pollyana Weber da 
Maia Pawlowytsch, 
Coordenadora de 
Pessoas e Proces-
sos do hospital e 
responsável pela 

organização do es-
tande, a atuação da 
instituição foi mui-
to positiva pois foi 
possível aproximar 
ainda mais o hos-
pital com a comu-
nidade, ao oferecer 
serviços e cuidados 
para a população. 

Hospital São Vicente de Paulo realiza mais de 500 
atendimentos gratuitos no Ação Global
Mais de 20 
profissionais 
estiveram 
no estande 
e prestaram 
atendimento à 
população

Responsabilidade Social

CAPA
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Na manhã da quar-
ta-feira, 12 de julho, o 
Hospital São Vicente 
de Paulo recebeu a 
visita do Presidente da 
Agência de Fomento 
do Estado de Santa 

Catarina (Badesc), 
José Cláudio Caramo-
ri, para uma vistoria 
nas obras da nova UTI 
do hospital. Caramori 
ressaltou a qualidade 
da estrutura e elogiou 
o cumprimento do cro-
nograma das obras. 

“A importância de 
ser feito um bom traba-
lho na construção não 
é só para entregar a 
UTI pronta rapidamen-
te, mas sim para torná-
-la funcional para os 
pacientes que preci-
sarem dela”, afi rmou o 
Presidente da Badesc 
– instituição que fi nan-

cia as obras. Ao todo, 
entre obras e equipa-
mentos, foram inves-
tidos R$ 2.800.000,00 
na nova UTI.   

O prazo estipulado 
para entrega termina 
em outubro desse ano 
e, de acordo com o 
engenheiro responsá-
vel pela obra, Edson 
Guenther, será cum-
prido com excelência: 
“Os equipamentos 
para a nova UTI já 
estão comprados e 
logo que a estrutu-
ra esteja concluída, 
uma equipe especia-
lizada vai montá-los

Para o Diretor do 
Hospital São Vicen-
te de Paulo, Dário 
Staczuk, é importante 
que a Badesc com-
prove, por meio da 
visita, que a aplicação 
dos recursos disponi-
bilizados foi bem exe-
cutada, além de poder 
agradecer à gestão 
da Badesc pelo ótimo 
trabalho que oferecem 
à Secretaria do Esta-
do. “A UTI é essencial 
para atender a comu-
nidade que procura o 
São Vicente de Pau-
lo, e com o fomento 
da Badesc, pudemos 

torná-la real”, conta. 
Também acompa-

nharam a visita a Ge-
rente de Operações 
Municipais da Badesc, 
Evelise Sandri. O Se-
cretário da Agência 
de Desenvolvimento 
Regional, Abel Schro-
reder. Membros da Di-
retoria do HSVP, Celso 
Köhler e Dorvalino Al-
ves da Silva. O Prefeito 
de Mafra, Wellington 
Bielecki. Funcioná-
rios do Hospital São 
Vicente de Paulo e 
vereadores do municí-
pio de Mafra também 
prestigiaram a visita.

Presidente da Badesc visita as obras da nova 
UTI do Hospital São Vicente de Paulo
Autoridades da 
Badesc, HSVP 
e Município de 
Mafra se reúnem 
para vistoriar 
e discutir a 
importância da 
nova UTI para o 
hospital e região

UTI

Quando trabalha-
mos em favor da 
vida é extremamente 
importante nos man-
termos em constan-
te atualização e em 
busca do conheci-
mento para oferecer 
o melhor atendimen-
to possível a quem 
nos procura. E por 
compartilhar desse 
compromisso, o Hos-

pital Santa Terezinha, 
de Joaçaba, realizou 
uma visita ao Hospital 
São Vicente de Paulo, 
no dia 13 de setembro. 

Representantes da 
diretoria e corpo de 
funcionários de am-
bas as instituições se 
reuniram para trocar 
informações e conhe-
cimento, almejando o 
aprimoramento de ati-
vidades nos dois hos-
pitais. Mas o foco da 
visita é a implementa-
ção de uma Unidade 
de Acidente Vascular 
Cerebral, no Hospi-
tal Santa Terezinha, 
que, por isso, veio co-
nhecer a Unidade de 
AVC do HSVP, ope-
rante a nove meses. 

Na oportunidade, o 
HSVP aproveitou para 

aprender um pouco 
mais sobre a atuação 
como Hospital Esco-
la, uma vez que em 
Joaçaba, o Hospital 
Santa Terezinha, já 
conta com a presen-
ça de estudantes do 
curso de medicina 
há 14 anos. A coo-
peração entre as ins-
tituições é essencial 
para a melhoria em 
todas as tarefas rea-
lizadas e o intercâm-
bio de conhecimento 
entre os profi ssionais 
é um meio de atua-
lização para ofere-
cer o melhor serviço 
possível às comu-
nidades atendidas. 

A Unidade de 
AVC no HSVP

Há nove meses 
de funcionamento, 

a Unidade especial 
para atendimento 
aos pacientes com 
acidente vascular ce-
rebral possui 10 lei-
tos exclusivos e uma 
equipe preparada 
para atender às es-
pecifi cidades desses 
casos. Durante seu 
período de funcio-
namento, foram 244 
internações, todas 
realizadas pelo Siste-

ma Único de Saúde. 
O serviço é coor-

denado pelo Neuro-
logista Clínico, Mar-
cos Debiasi, e atua 
com profi ssionais 
treinados e especia-
lizados aos atendi-
mentos da unidade. 
E as instalações são 
modernas e especifi -
camente adequadas 
para o tratamento 
desses pacientes.

Hospital Santa Terezinha, de Joaçaba, visita 
o Hospital São Vicente de Paulo para 
intercâmbio e conhecimento

Intercâmbio

Representantes 
dos funcionários 
e diretorias 
de ambas as 
instituições se 
reúnem para falar 
sobre a Unidade 
de AVC e Hospital 
Ensino
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Voluntariamente, funcionários de todos os setores do Hospital compareceram à Avenida Marechal Floriano Peixoto 
para desfilar seu amor ao local de trabalho

Funcionários do São Vicente de Paulo celebram o 7 
de Setembro desfilando a camisa da instituição

Numa manhã en-
solarada, dia de fe-
riado nacional, os 
funcionários do Hos-
pital São Vicente de 
Paulo que desfi laram 
na Avenida Marechal 
Floriano Peixoto, em 
Mafra, demonstra-
ram mais do que o 
amor à pátria... As 
65 pessoas que mar-
charam vestidas de 
branco e carregando 
sobre seus corações 
o logo do HSVP, es-
tampavam em seus 
rostos a satisfação 
de representar o lo-
cal de trabalho que 
tanto adoram. 

No desfi le que 
durou as primeiras 
horas do Sete de 
Setembro, escolas, 
instituições, grupos 
e cidadãos apresen-
taram ao palanque 
de autoridades seu 
respeito pela inde-
pendência do Brasil 
e, alegremente, ce-
lebraram o orgulho 
de serem brasileiros 
e riomafrenses. E, 
mais uma vez, em 
2017, o Hospital São 
Vicente de Paulo 
compartilhou desse 
sentimento em co-

munidade para co-
memorar os laços 
construídos com a 
população de Mafra 
e região. 

O engajamento 
dos funcionários 
que acordaram cedo 
para vestirem a ca-
misa e carregarem 
as faixas do HSVP foi 
de extrema impor-
tância para a com-
posição tão bonita 
do bloco que repre-
sentou a instituição 
durante o desfi le. 
Para o Presidente do 
Hospital São Vicente 
de Paulo, Valdecir de 
Collo, a participação 
do Hospital no des-
fi le é uma forma de 
ilustrar a presença 
e comprometimento 
do HSVP com a qua-
lidade de vida da co-
munidade que conta 
com seus serviços. 

O Sr. Valdecir, tam-
bém, pontuou a sa-
tisfação em poder 
contar com a equipe 
de funcionários para 
representar tão bela-
mente toda a equi-
pe do Hospital São 
Vicente de Paulo: 
“Agradeço a todos 
que comparece-

Vida
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Voluntariamente, funcionários de todos os setores do Hospital compareceram à Avenida Marechal Floriano Peixoto 
para desfilar seu amor ao local de trabalho

Funcionários do São Vicente de Paulo celebram o 7 
de Setembro desfilando a camisa da instituição

ram voluntariamen-
te nesse momento, 
para demonstrar seu 
comprometimento 
com a instituição e 
o trabalho em equi-
pe que realizamos 
diariamente para o 
funcionamento do 
HSVP”. 

Desde os primei-
ros momentos de 
concentração, até a 
hora de marchar na 
avenida, alegria e 
risadas repercutiam 
entre as pessoas 
que aguardavam 
pelo desfi le. “É óti-
mo participar dessa 
celebração. Somos 
brasileiros e temos 
orgulhos de repre-
sentar nosso local 
de trabalho. O Hos-
pital São Vicente de 
Paulo atua a favor da 
vida, e estamos aqui 
para comemorar a 
vida”, disse Lucima-
ra Kauva, que há 13 
anos é enfermeira na 
UTI do HSVP. 

Julia Antunes, 
recepcionista da 
H e m o d i n â m i c a , 
também fez ques-
tão de registrar seu 
contentamento com 
a possibilidade de 

demonstrar na ave-
nida a satisfação 
em ser funcionária 
do HSVP: “No mo-
mento em que pre-
cisei, o Hospital me 
acolheu. Hoje estou 
muito feliz por estar 
aqui e fazer parte 
dessa equipe mara-
vilhosa”. 

Em meio a aplau-
sos de uma platéia 
que resistiu fi rme ao 
sol quente da manhã 
do Sete de Setem-
bro, a delegação do 
Hospital São Vicente 
de Paulo, em parce-
ria com a Pró-Rim, 
carregou satisfeita 
faixas e sorrisos que 
demonstram a quali-
dade e comprometi-
mento dos serviços 
prestados pela insti-
tuição. E é com esse 
mesmo sentimento 
de alegria e dedi-
cação que moveu 
essa equipe pela 
avenida, que essas 
pessoas trabalham 
diariamente para 
manter o Hospital 
São Vicente de Pau-
lo como referência 
em serviços presta-
dos a favor da vida, 
para Mafra e região.
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A competência, 
força de vontade e 
compromisso dos 
funcionários do Hos-
pital São Vicente de 
Paulo com a vida 
da comunidade de 
Mafra e região são 
fatores essenciais 
para a alta qualidade 
dos serviços presta-
dos pela instituição. 
Mas, aliado a todos 
esses fatores, um 
parque tecnológico 
adequado, também 
é imprescindível para 
dar todo o suporte 
necessário àque-
les que procuram o 

HSVP em momen-
tos de necessidade. 

Para isso, conta-
mos com o apoio de 
representantes pú-
blicos que, por meio 
de licitações e emen-
das parlamentares, 
auxiliam o Hospi-
tal no processo de 
aquisição de novos 
e modernos equipa-
mentos que atuarão, 
junto às equipes de 
funcionários espe-
cializados, em be-
nefício da vida dos 
nossos pacientes. 

Recentemente, por 
meio da verba de 244 
mil reais, conquis-
ta a partir de uma 
emenda do Depu-
tado Federal Mauro 
Mariani (Partido do 
Movimento Demo-
crático Brasileiro), foi 
adquirido um Arco 
em C cirúrgico, da 
Siemens. Esse equi-
pamento, de origem 
alemã, atua como 
um raio-x e produz 
imagens digitais e 
precisas, com baixa 
dose de radiação, 
que oportunizam 
diagnósticos por 

imagem instantânea. 
O Arco em C cirúr-

gico auxilia a equipe 
médica para a rea-
lização de procedi-
mentos cirúrgicos 
complexos, uma 
vez que tem em seu 
funcionamento uma 
direção leve, ima-
gens dinâmicas e 
claras, que podem 
atender a uma gran-
de variedade de 
exigências clínicas.

O HSVP conse-
guiu também, dessa 
vez por emenda do 
Deputado Estadual 
Silvio Dreveck (Par-
tido Progressita), 
adquirir um aparelho 
de Raio-x fi xo, da 
Philips. Com valor 
de R$ 70 mil, ofere-
cido pelo Deputado, 
mais R$ 22.500,00 
oriundos do caixa do 
próprio Hospital São 
Vicente de Paulo, 
resultaram na com-
pra desse aparelho 
que atuará na agili-
zação de processos 
cirúrgicos comple-
xos na instituição. 

É importante res-
saltar que o HSVP já 

possuía um Arco em 
C cirúrgico e um equi-
pamento de Raio-x, 
porém, com objetivo 
de atender com mais 
rapidez e oferecer o 
melhor possível aos 
seus pacientes, in-
vestimentos são fei-
tos com freqüência 
para a atualização 
do parque tecno-
lógico do hospital. 

O Hospital São 
Vicente de Paulo 

destaca a parceria 
dos Deputados Mau-
ro Mariani e Silvio 
Dreveck para com 
a instituição e, em 
nome de todos os 
funcionários dessa 
casa e população 
de Mafra e região 
agradece pelos bons 
serviços prestados 
em favor da vida e 
qualidade de vida 
dos cidadãos que 
contam com o HSVP. 

Emendas parlamentares contribuem para a 
aquisição de novos equipamentos para o 
HSVP

Investimento

Deputados 
Mauro Mariani e 
Silvio Dreveck, 
por meio de 
emendas 
parlamentares, 
doam fundos 
para a compra 
de um Arco em 
C cirúrgico e 
um Aparelho de 
Raio-x fixo

Um agradecimento necessário
No dia 07 de setembro foi linda a participação do Hospital São Vi-

cente de Paulo, junto à comunidade de Mafra, no desfi le que celebra 
o dia da pátria brasileira. Porém, dias de trabalho árduo antecederam 
esse momento de glória. Desde os convites aos funcionários para 
que participassem, à produção das camisetas e lenços que vestiram 
a equipe que marchou pela avenida, o engajamento da funcionária 
Rosilene Neumann Smekatz foi essencial para o sucesso do bloco. 

Há 17 anos, a Rosi, como é conhecida entre as equipes que integram o 
Hospital São Vicente de Paulo, atua com exímia dedicação e competên-
cia para com a instituição. A ela, todos os funcionários, diretores e amigos 
do HSVP, agradecem pelo empenho na organização do desfi le e com-
prometimento com o hospital durante todos esses anos. Obrigado, Rosi!  


