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A Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) do 
HSVP já é referência 
em qualidade de 
atendimentos ofere-
cidos. No entanto, o 
compromisso da ins-
tituição com a con-
fi ança e prestação 
de bons serviços a 
Mafra e região, não 
nos permite fi car pa-
rados. Por isso, bus-
camos sempre nos 
aliar às instalações, 
equipamentos e pro-

fi ssionais mais ca-
pacitados possíveis. 

E, agora, nossa 
empreitada conta 
com o a compe-
tência e dedicação 
do médico Rodrigo 
Longuinho, profi s-
sional que possui 
grande experiência 
nos processos de 
cuidado do paciente 
crítico, tendo con-
tribuído com a con-
dução e construção 
de cinco outras UTIs 
ao longo de sua car-
reira. Ele, também, 
assumirá uma posi-
ção como professor 
do curso de Medi-
cina, da Universida-
de do Contestado.  

Para sua atuação 
junto ao Hospital 
São Vicente de Pau-

lo, Longuinho afi rma 
que: “Nosso primeiro 
passo é compormos 
uma equipe compro-
metida em melhorar 
a vida dos clientes a 
quem servimos por 
meio da excelência 
em cuidados inten-
sivos”. A inovação 
que norteará o tra-
balho do médico na 
coordenação da UTI, 
é o projeto de lide-
rança para equipes 
de alta performance, 
destinado a colabo-
radores e líderes da 
UTI do HSVP. “Sorte 
é quando a opor-
tunidade encontra 
o preparo. Precisa-
mos estar prepara-
dos para fazermos 
nosso melhor”, 
explica o médico.

Aliado

O médico Rodrigo 
Longuinho assume 
a coordenação e 
responsabilidade 
técnica pelo setor 
da UTI a partir de 
janeiro

Hospital São Vicente de Paulo ganha um novo 
aliado na luta pela vida

Um agradecimento aos nossos amigos

Nos caminhos da vida nos deparamos com muitos 
obstáculos e é nossa missão superá-los para seguir-
mos fi rmes no caminho do bem e da excelência pro-
fi ssional. Para isso, contamos com o apoio de amigos 
que nos amparam em momentos de necessidade e, 
com o estender de suas mãos, nos guiam por cami-
nhos menos tortuosos. 

O Hospital São Vicente de Paulo é uma instituição 
do povo e que atua em prol do bem do povo. A par-
ceria e amizade com a população de Mafra e região 
é nosso combustível para atuarmos cada vez mais e 
melhores a serviço da vida da comunidade que nos 
acolhe. 

E aos membros dessa comunidade somos gratos. 

Mas, hoje, em especial, dedicamos nossos votos de 
gratidão ao Sr. Eraldo Reusing, por sua dedicação e 
disposição ao prestar serviços e promover doações 
que visam melhorias em nossa instituição.

Nos dias 30/09 e 01/10, o Grupo de Cavaleiros Tradi-
ção e Fé realizou a 7ª Cavalgada Amigos do Vô Waldir 
(in memorian), no qual os participantes desfrutaram 
de atividades recreativas e tiveram a oportunidade de 
almoçar e jantar juntos. A celebração também contou 
com Missa e sorteio de brindes. Na oportunidade, os 
celebrantes do evento arrecadaram R$ 21.800,00 que 
doaram ao HSVP. 

Por isso, toda a família e amigos do Hospital São 
Vicente de Paulo agradecem ao casal Sr. Eraldo 
e Sra. Lurdes Reusing, e aos demais colaborado-
res, pela confi ança e doação à nossa instituição. 
O valor será direcionado para a reforma dos quar-
tos e atividades assistenciais do hospital.  Gra-
ças a ações como a de vocês, é que podemos ser 
hoje melhores do que fomos ontem. Obrigado!

O Hospital São Vicente de Paulo agradece a 
contribuição do Grupo de Cavaleiros Tradição e 
Fé e ao Sr. Eraldo Reusing pelo auxílio oferecido 
à instituição

Rodrigo Longuinho é 
graduado em Medicina 
pelo Centro Universitário 
Lusíada – Santos/SP; 
possui Mestrado em 
Gestão em Tecnologia e 
Inovação em Saúde pelo 
Instituto Sírio-Libanês 
de Ensino e Pesquisa - 
São Paulo/SP; título de 
Especialista em Medicina 
Intensiva pela Associação 

de Medicina Intensiva Brasileira e Clínica Médica 
pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica; 
especialista em Geriatria e Gerontologia Lato sensu 
pela PUCRS - Porto Alegre/RS. Estudioso dos 
temas relacionados à Liderança, possui formação 
em Executive e Business Coach pela Sociedade 
Brasileira de Coaching, credenciada pela Worth 
Ethic Corporation, Graduate School Alliance for 
Executive Coaching (GSAEC), Association for 
Coaching e Institute of Coaching. Personal e 
Professional Coach pela Sociedade Brasileira de 
Coaching. É membro do Institute of Coaching 
Professional Corporation – ICPA.
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O corpo humano 
é a máquina mais 
fantástica que existe. 
Cheio de mecanis-
mos e funções com-
plexas, nosso orga-
nismo opera o tempo 
todo para que, a par-
tir dele, possamos 
desfrutar da vida. 
Mas, como toda má-
quina, alguns cuida-
dos são necessários 
para garantir o bom 
desempenho e as 
medidas de precau-
ção são a base que 
permite melhores 
diagnósticos e trata-
mentos, quando há 
necessidade.

Pensando nisso, 
no dia 29 de outubro 
de 2006, a Organiza-
ção Mundial da Saú-
de (OMS), aliada à 

Federação Mundial 
de Neurologia, defi-
niram a data como o 
Dia Mundial de Com-
bate ao Acidente Vas-
cular Cerebral (AVC). 
Segundo o Ministério 
da Saúde, o AVC é a 
segunda doença que 
mais causa mortes 
no Brasil e a principal 
causa de incapacida-
de no mundo, a cada 
5 minutos um brasi-
leiro morre em decor-
rência do AVC. 

O que é o AVC?
Quando falamos 

no Acidente Vascu-
lar Cerebral, temos 
consciência da gra-
vidade na qual se en-
quadra o problema, 
porém, nem sempre 
sabemos exatamen-
te do que se trata. 
O AVC também é 
conhecido popular-
mente por “derrame 
cerebral” e acontece 
quando há uma obs-
trução em um dos va-
sos sanguíneos pre-
sentes no cérebro. 
Quando isso ocorre, 
a parte do cérebro 
atingida começa a 

ser destruída.
Existem muitos fa-

tores que podem ser 
alterados para que o 
indivíduo não venha 
a sofrer com um AVC, 
como a regulação da 
hipertensão, diabe-
tes, colesterol eleva-
do, excesso de peso, 
fumo e sedentarismo. 
O histórico familiar 
de ataques de AVC 
também é levado em 
consideração.

A luta em Mafra
Aqui, em Mafra 

e região, o Hospi-
tal São Vicente de 
Paulo investe numa 
unidade específica 
para o combate ao 
AVC. Para nós, é im-
portante estarmos 
preparados para 
atender com excelên-
cia quem busca por 
nossos serviços nes-
ses momentos de ne-
cessidade. Há nove 
meses, operamos 
com uma Unidade 
especial para atendi-
mento aos pacientes 
com acidente vas-
cular cerebral, com 
10 leitos exclusivos 

e uma equipe prepa-
rada para atender às 
especificidades des-
ses casos. 

O serviço é coorde-
nado pelo Neurolo-
gista Clínico, Marcos 
Debiasi, e atua com 
profissionais treina-
dos e especializados 
aos atendimentos da 

unidade. As instala-
ções são modernas 
e especialmente ade-
quadas para o tra-
tamento desses pa-
cientes. Durante seu 
período de funcio-
namento, foram 244 
internações, todas 
realizadas pelo Siste-
ma Único de Saúde. 

Prevenção

O dia 29 de 
outubro tem a 
finalidade de 
conscientizar as 
pessoas sobre 
as formas de 
prevenção da 
doença cerebral. 

O combate ao AVC marca o calendário para 
lembrar a importância da prevenção

A fé é um dos pi-
lares que nos sus-
tenta nesse mundo. 
A partir dela, encon-
tramos forças para 
seguir em momen-
tos árduos da vida 
e nos sentimos se-
guros e amparados 
em situações de 
necessidade. E por 

entender isso, devo-
tos do Hospital São 
Vicente de Paulo fa-
zem questão de par-
ticipar todos os anos 
da Novena no Santu-
ário de Aparecida. 

O evento aconte-
ce no Santuário de 
Aparecida de Mafra 
e conta com progra-

mações especiais 
todos os anos, nas 
quais representantes 
religiosos abordam 
em suas pregações 
questões relevantes 
à sociedade, por 
meio de temas espe-
cíficos. Nesse ano, 
houve um momento 
para a reflexão reli-

giosa de questões 
referentes à saúde, 
que aconteceu no 
dia 11/10, conduzi-
do pelo Padre Ade-
nir Ronchi, no qual 
os fiéis tiveram um 
momento de com-
preensão e esclare-
cimento. 

Para Carmem Stro-

bel, funcionária do 
HSVP que participou 
da Novena, a renova-
ção dos votos e con-
tato com a religião 
dentro do ambiente 
de trabalho, possibi-
litam uma qualidade 
maior nos atendi-
mentos prestados 
pela instituição.

Fé

Hospital São Vicente de Paulo participa da 
Novena no Santuário de Aparecida
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No dia 08 de outu-
bro, no Salão Paro-
quial do Santuário de 
Aparecida de Mafra, 
o Hospital São Vi-
cente de Paulo foi às 
passarelas do desfi le 
que elegeu a Rainha 
da Festa. Nos pas-
sos de Larissa Nasci-
mento toda a história 
e prestígio de nossa 

casa de saúde foram 
representados com 
maestria. É um orgu-
lho para a família do 
HSVP a oportunidade 
de fazer parte dessa 
celebração paroquial 
e, ainda, contar com 
uma candidata bela 
e carismática no mo-
mento do concurso. 

A jovem Larissa 

conta que estava ner-
vosa com a respon-
sabilidade no dia do 
desfi le, porém, seu 
amor e dedicação 
ao trabalho junto ao 
Hospital São Vicente 
de Paulo, acrescido 
do apoio dos amigos 
e família, a motiva-
ram a seguir fi rme 
nessa empreitada. 

“Sou muito grata 
pela oportunidade e 
aos amigos e fami-
liares que seguiram 
ao meu lado duran-
te todo o processo”. 

No concurso, em 
que a vencedora 
seria quem vendes-
se mais ingressos, 
nossa Larissa infe-
lizmente não levou 

a melhor. Mas, para 
nós do Hospital São 
Vicente e Paulo, La-
rissa não só é uma 
vencedora, como 
também um modelo 
de funcionária a ser 
seguido. Nosso mui-
to obrigado e senti-
mento de orgulho a 
você, que nos repre-
sentou lindamente.

Orgulho

Candidata do Hospital São Vicente de Paulo 
nos representa com graça e elegância

As práticas de lim-
peza e higienização 
são fundamentais 
para oferecer um 
entorno saudável 
e livre de agentes 
causadores de do-
enças. Cada tipo de 
ambiente necessita 
de técnicas e produ-
tos específi cos, além 
de mão de obra qua-
lifi cada, para aten-
der aos requisitos 
básicos para uma 
casa de saúde. Um 
Hospital é um am-
biente que apresen-
ta grande risco de 
contaminação e, por 
isso, os cuidados 
nesse segmento de-
vem ser redobrados. 

No Hospital São 
Vicente de Paulo, 
a equipe respon-
sável por oferecer 
um espaço limpo 
e descontaminado 
possui 20 colabo-
radores treinados 
e capacitados para 
atuarem dentro das 
exigências da Agên-
cia Nacional de Vi-
gilância Sanitária 
(Anvisa). Os méto-

dos padrões são 
seguidos e produtos 
adequados a cada 
ambiente são utili-
zados para propor-
cionarem o melhor 
resultado possível. 

P r o c e d i m e n t o 
modelo

A equipe de higie-
nização do HSVP ini-
cia sua atuação lim-
pando do mais limpo 
para o mais sujo, do 
teto para o chão, 
pois é uma forma 
de garantir que no 
fi nal o ambiente todo 
estará higienizado 
igualmente. Exis-
tem três modelos de 
desinfecção e lim-
peza dos espaços:

Limpeza concor-
rente: que ocor-
re diariamente.

Limpeza termi-
nal: que acontece 
a cada alta de um 
paciente, no espaço 
ambiente em que 
ele se encontrava.

Limpeza para de-
sinfecção completa 
do ambiente: que é 
realizada em lugares 

nos quais existiam 
casos mais críticos e, 
portanto, requerem 
atenção redobrada. 

As áreas críticas 
são os espaços da 
Unidade de Terapia 
Intensiva, Centro Ci-
rúrgico e a Hemodi-
nâmica. E as áreas 
semi-críticas são a 
enfermaria e quar-
tos dos pacientes. 

É importante lem-
brar que todos os 
funcionários que 
compõem o quadro 
de higienização do 
Hospital São Vicente 
de Paulo têm o trei-
namento completo e 
são aptos a atuarem 
em quaisquer tipos 
de procedimentos 
nessa área. E os 
produtos utilizados 
são fi scalizados pela 
Anvisa e não pos-
suem cheiro ou cor. 

Para Jucemara Ro-
sauro, supervisora 
técnica do setor de 
higienização: “Saber 
que no leito que aca-
bamos de higienizar 
algum ente querido 
de alguém estará 

seguro, traz uma 
sensação de tran-
quilidade”. Inclusive, 
Jucemara conta que 
no treinamento é fei-
ta a refl exão “você 
sabe quem será in-
ternado aqui?” e os 
profi ssionais são ins-
truídos a higieniza-
rem como quem faz 
para alguém amado. 

As normas
O Setor de Higie-

nização é muito im-
portante para o bom 
andamento de um 
Hospital. No HSVP, 
todos os profi ssio-
nais desse segmento 
seguem os protoco-
los (POPs), orienta-
ções da Supervisão 

de Apoio, Coorde-
nação Técnica de 
Apoio e orientações 
do Curso para Con-
trole de Infecções 
Hospitalares (CCIH).  

“Hoje, contamos 
com um serviço  di-
ferenciado, pois 
além de termos um 
espaço limpo e que 
transmite a sensa-
ção de conforto aos 
pacientes, com os 
procedimentos que 
adotamos, podemos 
oferecer um ambien-
te totalmente desin-
fectado, que garan-
tirá a segurança”, 
explica Luiz Antonio 
dos Santos, Coorde-
nador Técnico do se-
tor de higienização.

Referência

HSVP é referência de higienização em Santa 
Catarina
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O caminho para 
o sucesso pode ser 
trilhados de várias 
maneiras, por tre-
chos mais curtos 
ou distantes... Sozi-
nhos ou em equipe. 
Cabe a nós decidir 
os percursos que 
daremos aos nossos 
objetivos, para os 
realizarmos da me-
lhor forma possível. 
Cabe a nós a deci-
são de carregarmos 
sozinhos nossas 
responsabilidades, 
ou contar com a aju-
da de amigos para 
estimular o sucesso. 

A família do Hos-
pital São Vicente de 
Paulo entende que 
juntos vamos mais 
longe e, por isso, 
buscamos unir nos-
sos esforços com 
todos aqueles que 
nos incentivam a al-
çar voos mais altos. 
A parceria com a 
Prefeitura de Mafra 
vem para otimizar 
ainda mais os ser-
viços já oferecidos 
pelo HSVP, como 
forma de prestar as-
sistência da melhor 
forma possível à co-
munidade do nosso 

município e região. 
Em evento realiza-

do na última quin-
ta-feira (23), autori-
dades de Mafra se 
reuniram nas depen-
dências do Hospital 
São Vicente de Pau-
lo para a solenida-
de de assinatura do 
convênio de custeio 
das especialidades 
médicas do serviço 
de urgência e emer-
gência do HSVP. A 
ação é uma forma 
de prestar auxílio às 
atividades médicas 
realizadas pelos pro-
fi ssionais do Hospi-
tal, após constata-
da pela Unidade de 
Pronto Atendimento 
(UPA) a necessi-
dade de consul-
tas especializadas.

Na cerimônia, o 
Prefeito de Mafra, 
Wellington Bielecki 
(PSD), destacou a 
importância das ati-
vidades em parceria 
entre a UPA e o Hos-
pital São Vicente de 
Paulo, uma vez que 
é o HSVP quem am-

para os pacientes de 
casos mais comple-

xos, encaminhados 
pela UPA. Conforme 
afi rma o Prefeito: 
“Os pacientes que 
chegam à UPA e 
são diagnosticados 
em situações mais 
graves, são encami-
nhados ao Hospital 
São Vicente de Pau-
lo, onde são pronta-
mente atendidos”.  

Bielecki ressalta 
também para a im-
portância de ambas 
as instituições ao 
município de Ma-
fra e relembra que 
o prestígio da UPA 
e do Hospital São 
Vicente de Paulo 
são “Um orgulho 
para nós; Um or-
gulho para Mafra, 
e; Um orgulho para 
Santa Catarina”. 

O convênio que 
consiste no repas-
se mensal de R$ 
150.000,00, dividido 
em 41 meses, ser-
virá para auxiliar as 
despesas do HSVP 
no custeio dos ser-
viços médicos es-
pecializados que se 

mantêm em sobre-
aviso, para o pron-

to atendimento nos 
casos de urgência. 
Para o Diretor Pre-
sidente do Hospital 
São Vicente de Pau-
lo, Valdecir de Collo, 
“a comunidade de 
Mafra e região é a 
maior benefi ciada 
de mantermos em 
nosso município um 
hospital com essa 
invejável capacida-
de de atendimento”. 

Portas que se 
abrem

Após a solenida-
de de assinatura 
do convênio, para 
aproveitar a opor-
tunidade de todos 

reunidos no Hospi-
tal São Vicente de 

Paulo, o Prefeito de 
Mafra, Wellington 
Bieleck, os vereado-
res: Adilson Sabatke 
(PP), Eder Gielgen 
(PMDB), José Mar-
cos Witt (PDT), Van-
derlei Peters (PDT), 
João Carlos Reiser 
(PSD), Elcion José 
Peters (PSD) e Val-
dir Sokolski (PSB), 
e demais autori-
dades presentes, 
foram convidados 
pela Diretoria do 
HSVP e funcioná-
rios da instituição, 
para uma visita nas 
novas dependên-
cias da nova U.T.I. 
e Centro de Urgên-
cia e Emergência.

O Hospital São 
Vicente de Paulo se-
gue fi rme no cami-
nho das melhorias 
e inovações, para 
atender sempre 
com o máximo de 
excelência a todos 
que nos procuram. 
Agradecemos à pre-
sença e parceria do 
Prefeito, vereadores, 
membros da Direto-
ria do HSVP, Conse-
lho Fiscal, médicos 
e demais funcioná-
rios nessa cerimô-
nia que marca mais 
um passo dado 
rumo ao sucesso. 

Parceria

O convênio e 
custeio das 
especialidade 
médicas do 
serviço de 
urgência e 
emergência do 
HSVP busca 
fortalecer 
parceria entre 
Hospital e UPA

Parceria entre Hospital São Vicente de Paulo e 
Poder Público de Mafra otimiza atendimentos 
especializados à comunidade de Mafra e região 
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Quando se traba-
lha com a vida das 
pessoas, a necessi-
dade constante de 
atualização e estudos 
torna-se intrínseca à 
atividade profi ssio-
nal. Pensando nisso, 
alunos da 10ª fase 
da graduação em 
Enfermagem, da Uni-
versidade do Contes-
tado, sob orientação 
da Profª Cibele, atu-
am junto ao Hospi-
tal São Vicente de 

Paulo, em busca de 
praticarem seu apren-
dizado e auxiliarem 
às atividades de ou-
tros profi ssionais. 

Nos dias 27, 28 e 
29 de novembro, es-
ses estudantes ofere-
ceram um workshop 
para capacitação em 
Reanimação Cardior-
respiratória (RCP) aos 
funcionários do setor 
de enfermagem do 
HSVP e alunos de en-
fermagem do Senac e 

Cedup. O objetivo era 
o aprimoramento da 
prática em RCP, con-
forme o protocolo das 
principais atualiza-
ções feitas nas diretri-
zes de 2015, da Ameri-
can Heart Association. 

Durante as ativida-
des, os participan-
tes perpassaram o 
passo a passo para 
o atendimento de 
parada cardiorrespi-
ratória em ambien-
te intra-hospitalar. 

Capacitação

Estudantes da 10ª 
fase do curso, da 
UNC, atuam junto 
aos profissionais 
do HSVP para 
capacitação em 
Reanimação 
Cardiorrespiratória 

Alunos de enfermagem ministram workshop e  
RCP

Nossa instituição 
tem o privilégio de 
contar com amigos 
todos os dias e nos 
mais variados mo-
mentos de nossa 
empreitada. São 
pessoas que se de-
dicam cada uma 
a sua maneira, em 
prol do bem e suces-
so do Hospital São 
Vicente de Paulo. E 
entre eles, um dos 
grupos mais ativos é 
o do Clube de Ami-
gas, integrado por 
senhoras da socie-

dade riomafrense, 
que doam parte do 
seu tempo em be-
nefício do hospital.

Há 34 anos essas 
mulheres se reúnem 
todas as tardes de 
terças-feiras, nas 
dependências do 
HSVP, para oferecer 
seu tempo, conhe-
cimento e carinho 
aos pacientes in-
ternados em nossa 
casa de saúde. A 
partir da comerciali-
zação dos panos de 
prato bordados por 
elas, o hospital re-
cebe edredons, tra-
vesseiros e roupas 
de cama em geral.   

No dia 28 de no-
vembro funcionários 
do Hospital organi-

zaram um delicioso 
café  de confraterni-
zação ao Clube de 
Amigas, que atual-
mente é coordena-
do pela Sra. Aracelis 
Bulegon. Durante 
o café preparado 
com carinho pelas 

funcionárias do se-
tor de nutrição, as 
voluntárias recebe-
ram um presente da 
Instituição em forma 
de agradecimento 
pelo maravilhoso 
trabalho realizado 
em prol do hospital. 

O Diácono Dorva-
lino, representado 
o HSVP, agradeceu 
pelo trabalho vo-
luntário que reali-
zam no hospital e 
desejou a todas: 
“Feliz Natal e aben-
çoado ano novo”.

Anjos

Senhoras de 
riomafra dedicam 
tempo e atenção 
em prol do HSVP

Mulheres do bem
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Na vida, estamos 
em constantes pro-
cessos de evolução 
e adaptação. A cada 
novo dia sabemos 
mais do que no dia 
anterior. A huma-
nidade avança na 
medida em que se 
dedica aos estudos 
e práticas que nos 
levam a patamares 
de conhecimento 
nunca antes imagi-
nados. A saúde é um 
dos setores em que 
os resultados são 
mais impactantes, 
a tecnologia atua 
como grande alia-
da no processo da 
cura e segue muito 
presente dentro dos 
grandes hospitais 
por todo o mundo. 

No entanto, apesar 
dos imensuráveis 
benefícios que os 
novos equipamentos 

e métodos oriundos 
da tecnologia nos 
oferecem, é neces-
sário lembrar que 
num hospital traba-
lhamos com a vida. 
A vida humana! E, 
por isso, é necessá-
rio que junto aos re-
cursos modernos e 
máquinas, saibamos 
lidar com os pacien-
tes como os seres 
humanos que são. 
E nesse processo, a 
fi gura do enfermeiro 
– que costuma ser o 
primeiro contato do 
paciente com a ins-
tituição, é essencial 
para garantir o con-
forto e confi ança das 
pessoas que buscam 
amparo em momen-
tos de necessidade. 

O Hospital São Vi-
cente de Paulo tem 
o privilégio de con-
tar com a presença 
de alunos da gradu-
ação em Enferma-
gem, da Universida-
de do Contestado, 
em suas atividades. 
E, recentemente, os 
alunos da 10ª fase 
do curso, sob orien-
tação da Profª Cibele 
Varela, guiaram uma 
roda de conversa so-
bre a “Humanização 
no ambiente hospi-
talar”, voltada aos 
profi ssionais da en-
fermagem, do HSVP. 

De acordo com a 
Profª Cibele: “Boas 

práticas de huma-
nização hospitalar 
proporcionam um 
atendimento de qua-
lidade, satisfação do 
paciente e dos pro-
fi ssionais envolvidos 
e, ainda, fi delização 
clínica-hospitalar”. 
Durante a conversa, 
os presentes foram 
lembrados de que 
nenhuma tecnologia 
substitui o contato, 
a sensibilidade e o 
cuidado humano 
com os pacientes 
e seus familiares. 

Da porta de entra-
da, ao momento da 
saída

O cuidado com 
o paciente deve se 
iniciar a partir do 
momento em que 
ele cruza a por-
ta da recepção do 
hospital. Desde a 
sala de espera, ao 
atendimento médi-
co e momento da 

partida, é essencial 
que os profi ssionais 
das casas de saúde 
atuem com engaja-
mento e conscientes 
da importância da 
atenção qualifi cada, 
ética e profi ssional. 

Um ensinamento 
importante que foi re-
percutido durante a 
roda de conversas e 
que deve ser lembra-
do diariamente pe-
los profi ssionais do 
Hospital São Vicente 
de Paulo é que “A 

prática diária da hu-
manização na área 
da saúde torna o 
processo mais qua-
lifi cado, pois respeita 
a individualidade de 
cada ser e resolve o 
problema do pacien-
te com mais positivi-
dade”. Com isso, os 
serviços oferecidos 
por essa instituição, 
que já estão num 
patamar altíssimo de 
excelência, se torna-
rão ainda melhores 
e mais humanos. 

Humanização

Mesmo com 
os avanços 
tecnológicos 
que oferecem 
melhores 
condições e 
chances de 
tratamento, o 
calor humano 
ainda é 
indispensável nos 
atendimentos

O cuidado com a saúde é humano
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Novidade

Nova ala da UTI do Hospital São Vicente de Paulo ampliará 
capacidade de atendimento para mais de 900 pacientes

A nova ala de Unidade de Tera-
pia Intensiva do Hospital São Vi-
cente de Paulo foi, ofi cialmente, 
inaugurada no dia 16/12/2017. 
Na presença do Governador e 
demais autoridades do estado 
de Santa Catarina, do município 
de Mafra e da diretoria, médicos, 
funcionários, amigos e colabora-
dores do HSVP, a cerimônia que 
celebrou mais essa conquista da 
instituição junto ao Governo do 
Estado, foi apenas mais um pas-
so rumo ao início das atividades 
do setor.

O processo de fi nanciar, cons-
truir e equipar com a melhor 
qualidade possível foi uma em-
preitada árdua, que o Hospital 
São Vicente de Paulo enfrentou 
em parceria com a Agência de 
Fomento do Estado de Santa 
Catarina (Badesc). As obras, 
concluídas em tempo recorde 
– de menos de um ano, e equi-
pamentos que comporão a nova 
UTI custaram um total de R$ 3 
milhões e 500 mil reais. Sendo  
R$ 2,8 milhões do Badesc e R$ 
700.000,00 de recursos do Hos-
pital e de contribuições da comu-
nidade na Conta de Luz. 

A nova ala a UTI leva o nome 
da Irmã Cândida Munaro, como 
forma de reconhecimento e gra-
tidão pelo seu trabalho e das de-
mais religiosas da Ordem Filhas 
de Caridade São Vicente de Pau-
lo, ao Hospital  São Vicente de 
Paulo e à Comunidade, na área 
de enfermagem e pastoral dos 
enfermos, por mais de 50 anos. 
“É muito gratifi cante ver que ela 
recebeu essa homenagem. A 
irmã Cândida foi uma pessoa 
muito humilde e que fazia de 

tudo pelos doentes”, conta a pri-
ma, Terezinha Munaro, também 
funcionária do HSVP e responsá-
vel pelo descerramento da placa 
que leva o nome da nova UTI.  

Inclusive, a partir do início das 
atividades, o quadro de funcio-
nários do HSVP ganhará mais 
de 50 novos nomes, que atuarão 
dedicados à qualidade dos ser-
viços oferecidos pela UTI. Para 
o Diretor Presidente do Hospital 
São Vicente de Paulo, Valdecir 
de Collo, todo o esforço e in-
vestimento empreendidos nesse 
novo setor servem para consoli-
dar o hospital como centro regio-
nal de referência, que atende a 
13 municípios e mais de 400 mil 
pessoas.

Atualmente, o São Vicente de 
Paulo já possui um setor de UTI 
com 10 leitos, no entanto, con-
forme a grande demanda de pa-
cientes, por ser um hospital de 
referência na região e que trata 
de casos de alta complexidade, 
existia a necessidade de am-
pliação. Com os novos 10 leitos 
inaugurados, serão 20 leitos de 
UTI, dobrando a capacidade de 
internações de pacientes que ne-
cessitam de cuidados intensivos, 
para cerca de 1.800 internações, 
por ano. 

Toda a equipe e diretoria do 
Hospital São Vicente de Pau-
lo está extremamente satisfeita 
com o resultado das obras e ani-
mados para o início das ativida-
des que trarão mais conforto e 
segurança para a população de 
Mafra e região. A presença do 
governador de Santa Catarina, 
Raimundo Colombo (PSD), e de-
mais autoridades que compuse-

Aliados aos 10 leitos de UTI já operantes na instituição, os 10 novos leitos garantirão maior agilidade no atendimento de pacientes 
de casos mais delicados 



HSVP SAÚDE |Outubro a Dezembro de 2017| Edição 014
9

Nova ala da UTI do Hospital São Vicente de Paulo ampliará 
capacidade de atendimento para mais de 900 pacientes

ram o ato solene, apenas ilustra 
o compromisso do Estado, mu-
nicípio e diretoria do HSVP com 
suas obrigações à serviço da 
saúde e da vida. 

Autoridades reconhecem o 
trabalho do HSVP

“A construção dessa nova ala 
de UTI no Hospital São Vicente 
de Paulo é uma conquista da 
comunidade, oriunda do empe-
nho coletivo entre todos os seg-
mentos que atuam em benefício 
dessa instituição”, foi o que disse 
Raimundo Colombo. O Gover-
nador ainda enalteceu os bons 
resultados apresentados pelo 
trabalho em parceria da Diretoria 
do HSVP, poderes públicos mu-
nicipal e estadual, e comunidade 
de Mafra e região: “A participa-
ção e dedicação das pessoas 
em prol desse hospital, refl etem 
no centro de referência que ele 
se tornou”.

O prefeito de Mafra, Welling-
ton Bielecki também se valeu da 
oportunidade para parabenizar 
à diretoria e toda a equipe do 
Hospital São Vicente de Paulo, 
pelo papel importante que de-
sempenham junto à cidade e 
região. Para o prefeito, “quando 
duas coisas que dão certo (o po-
der público de Santa Catarina e 
HSVP) se aliam, as coisas acon-
tecem e quem ganha é a comuni-
dade”. Ele ainda afi rmou durante 
sua fala que o Hospital São Vi-
cente de Paulo é uma instituição 
em que vale a pena trabalhar. 

O Deputado Estadual e Presi-
dente da ALESC, Silvio Drevek 
(PP) também se manifestou po-
sitivamente à atuação do HSVP, 

enaltecendo a evolução do Hos-
pital nos últimos anos, fruto do 
trabalho sério e competente.

“Eu fi co extremamente feliz por 
estar numa casa de saúde em 
que se vê o progresso”, foi o que 
disse o Deputado Antonio Aguiar 
(PMDB), que também é médico, 
durante sua fala homenageando 
todo o esforço e dedicação do 
Hospital São Vicente de Paulo, à 
favor da vida. Para ele, o maior 
bem que se pode ter na vida é a 
saúde, e poder contar com uma 
instituição que oferece presta-
ções de serviços nesse âmbito 
com a qualidade e excelência do 
HSVP, é um privilégio para a po-
pulação da região. 

O credenciamento
Toda a parte de estrutura físi-

ca e equipamentos para dar iní-
cio às atividades da nova ala da 
Unidade de Terapia Intensiva do 
Hospital São Vicente de Paulo 
já está concluída. O que cabia 
à instituição, está feito e enca-
minhado para órgãos estaduais 
e federais, para a homologação 
do credenciamento junto ao Mi-
nistério da Saúde, que permitirá 
o funcionamento efetivo da UTI. 

O Governador de Santa Cata-
rina, Raimundo Colombo, inclu-
sive comprometeu-se publica-
mente, durante a solenidade de 
inauguração do setor, atenção 
especial à situação, para agilizar  
o credenciamento e as atividades 
comecem: “Não podemos deixar 
nada parado. É importante para 
o conforto e segurança da po-
pulação que os serviços iniciem 
logo e farei o que estiver no meu 
alcance para que isso aconteça”.

Aliados aos 10 leitos de UTI já operantes na instituição, os 10 novos leitos garantirão maior agilidade no atendimento de pacientes 
de casos mais delicados 

CAPA
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Com muita alegria 
e simpatia, o Coral 
Rio Negro ofereceu 
ao Hospital São Vi-
cente de Paulo uma 
apresentação repleta 
de músicas e boas 
vibrações. No dia 
19 de dezembro, na 
Capela do HSVP, 25 
cantores celebraram 
o fi nal desse ano com 
músicas cristãs e na-
talinas, em busca de 

estimularem a felici-
dade na instituição. 

A apresentação 
emocionou os pa-
cientes, familiares 
e funcionários que 
tiveram o prazer 
de desfrutar desse 
momento de união 
e harmonia. Os vo-
tos de felicidades 
para o próximo ano 
que está prestes a 
começar foi o que 

desejaram os repre-
sentantes do Coral a 
toda equipe e família 
do Hospital. E, em 
nome da instituição, 
o Diácono Dorvalino 
da Silva enalteceu o 
trabalho dos músi-
cos, os agradeceu 
pela boa vontade 
e parceria, além de 
agradecê-los imen-
samente pela belís-
sima apresentação. 

Encanto

Coral Rio Negro festeja o Natal no HSVP

A parceria entre 
conhecimento hos-
pitalar especializa-
do, atendimento hu-
mano e tecnologias 
avançadas, oferece 
aos pacientes maio-
res e mais efi cazes 
chances de melho-
ria, além da quali-
dade nos serviços 
prestados. E nesse 
sentido, o Hospital 
São Vicente de Pau-
lo tem orgulho por 
ser um centro de re-
ferência moderno e 
bem equipado para 
melhor satisfazer às 
necessidades dos 

nossos pacientes. 
R e c e n t e m e n t e , 

por meio de emen-
das parlamentares 
de representantes 
públicos parceiros 
de nossa instituição, 
dos amigos que nos 
apóiam em Mafra 
e região, além dos 
esforços do próprio 
hospital, consegui-
mos novos equipa-
mentos que atuarão 
junto aos nossos 
profi ssionais a favor 
da vida. 

O Deputado Fede-
ral Jorginho Mello 
(PR), garantiu a 

compra de um Car-
dioversor, no valor 
de R$ 19.000,00. 
Além do fi nancia-
mento para um 
aparelho de Raio-X 
portátil, no valor de 
R$ 81.000,00. O car-
dioversor é utilizado 
para regularizar o 
ritmo cardíaco, e o 
aparelho de Raio-X 
portátil atua da mes-
ma forma que um 
aparelho de Raio-X 
convencional, com a 
vantagem de poder 
ser movimentado de 
acordo com as ne-
cessidades do médi-

co ou paciente.
Também amigo do 

HSVP, o Deputado 
Federal Mauro Ma-
riani (PMDB) foi res-
ponsável pela emen-
da que nos trouxe 
um Balão Intra-aór-
tico, que será utili-
zado nos procedi-
mentos de cirurgias 
cardiovasculares. O 
equipamento adqui-
rido a partir dos R$ 
250.000,00 da emen-
da do deputado, 
mais R$ 85.000,00 
do caixa do Hospital, 
serve para auxiliar a 
função do coração 

durante os procedi-
mentos cirúrgicos. 

Além disso, pen-
sando no bem-es-
tar dos pacientes, o 
Hospital São Vicente 
de Paulo conta tam-
bém com um novo 
aparelho de anes-
tesia, adquirido por 
42 mil dólares, numa 
promoção interna-
cional. O equipa-
mento será impor-
tante para garantir 
ainda mais a estabi-
lidade de cirurgias 
e, em reais, tem seu 
valor aproximado 
aos R$ 150.000,00. 

Inovação

HSVP recebe novos equipamentos para 
auxiliar em práticas hospitalares
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A família do Hos-
pital São Vicente 
de Paulo dedica-se 
diariamente aos ser-
viços que oferecem 
à comunidade. São 
dias abrindo mão 
da cama quentinha 
logo cedo, noites 
de plantão em cla-
ro, fi nais de semana 
e feriados vividos 
dentro do hospital. 
Sacrifícios vividos de 
boa vontade, por en-
tender a importância 
dos seus trabalhos 
para a instituição e 
amigos que depen-
dem do HSVP em 
momentos críticos. 

É tanto esforço, 
dedicação e amor 
pelo que se faz, que 
tornaram nosso Hos-

pital uma grande re-
ferência em serviços 
dedicados à saúde, 
não só em Mafra, 
mas em todo o esta-
do de Santa Catari-
na e Brasil. Em 2017 
vivemos juntos vá-
rios episódios bons 
e ruins, mas, no fi m 
das contas, felizmen-
te o resultado desse 
ano de trabalho jun-
to ao São Vicente de 
Paulo é mais do que 
positivo. 

Para celebrar o 
ano vencido e as 
boas memórias 
construídas, cerca 
de 193 funcionários 
do Hospital aceita-
ram a cortesia do 
Lar dos Idosos de 
Mafra, e se reuniram 
no salão de festas 
da instituição, no dia 
14/12. No local, além 
da interação com os 
amigos de trabalho, 
o pessoal teve o 
prazer de se deliciar 
com o Buffet servido 
por Solanja Gutstein 
e sua equipe. 

Em meio às risa-
das e festas, brin-

des doados por 
empresas amigas 
do HSVP, Diretoria, 
Conselho Fiscal e 
funcionários, foram 
sorteados entre os 
presentes e equipes 
de plantão. O sen-
timento de orgulho 
e satisfaçam para 
com o Hospital São 
Vicente de Paulo, 
mediante mais esse 
ano de lutas e gló-
rias, foi o que se ins-
taurou no ambiente 
e acalentou o cora-
ção de todos duran-
te a celebração.

Celebração

Os funcionários 
do HSVP 
celebraram o 
ano trabalhado 
com muita 
comida, risadas e 
gratidão pelo ano 
trabalhado

Um final de ano cheio de orgulho e satisfação
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Papai Noel

HO, HO, HO. FELIZ NATAL!
O Natal é uma época que ins-

pira muita alegria. E a alegria é 
um sentimento necessário atu-
almente, para nos manter fi rmes 
em nossas lutas, sem fraquejar ou 
perder as esperanças. Por isso, 
funcionários do Hospital São Vi-
cente de Paulo, acompanhados 
da ilustre fi gura do Papai Noel, 
visitaram os quartos e passearam 
pelos corredores da instituição 
cantando músicas natalinas e visi-
tando os pacientes e profi ssionais. 

É importante que dentro de um 
hospital os pacientes se sintam 
seguros e bem cuidados, por isso 
a disseminação desse sentimento 
de amizade e humanidade tor-
nam-se cruciais e fazem parte do 
compromisso do HSVP em suas 
atividades. Levar o Papai Noel até 
as pessoas, não é somente levar a 
fi gura do senhor de barba branca 
e roupas vermelhas, é estimular 
a esperança dentro de cada um, 
para que juntos possamos ce-
lebrar nosso maior bem: a vida!

O Natal, no calen-
dário cristão, mar-
ca o nascimento de 
Jesus e é celebrado 
como uma renova-
ção dos votos de fé 
e esperanças para 
os próximos tempos 

que virão. No Hos-
pital, a importância 
da fé é redobrada, 
pois é um ambiente 
no qual depositamos 
nossas expectati-
vas em prol da me-
lhora e conforto de 
pessoas queridas, 
ou de nós mesmos. 

Nossa instituição, 
que carrega o nome 
de São Vicente de 
Paulo, patrono de 
todas as obras de 
caridade da Igreja 
Católica, reconhece 
o poder da crença 
no processo da cura. 
E, por isso, busca 
disseminar esse sen-
timento entre os pa-
cientes que aqui se 
encontram, para aca-
lentá-los nos momen-

tos de difi culdade. 
Para celebrar o 

Natal, no dia 19 de 
dezembro, às 13h30, 
na capela do HSVP, 
foram recebidos o 
Padre Gilberto Erd-
mann e o Diácono 
Dorvalino Alves da 
Silva, que lindamente 
ministraram uma mis-
sa comemorativa à 
data. Após a celebra-
ção, o Diácono Dor-
valino, em nome da 
Diretoria, agradeceu 
pelo ano que pas-
samos e pelas con-
quistas do hospital.

Aproveitou a opor-
tunidade também 
para agradecer pelos 
cinco anos de traba-
lho do Padre Gilber-
to junto ao Hospital 

nas celebrações e 
visitas aos pacien-
tes internados. O 
Padre Gilberto se-
guirá para sua pró-
xima empreitada em 
Guaramirim, mas 
com certeza deixará 
saudades em todos 
aqueles que convive-
ram com ele durante 
seus anos em Mafra.

Na cerimônia não 
faltou alegria e a ani-
mação fi cou por con-
ta do Sr. Edson Luis, 
nosso grande amigo 
e companheiro, que 
sempre caminha ao 

nosso lado animan-
do as celebrações.

É com muita sa-
tisfação que o Hos-
pital São Vicente de 
Paulo festeja a épo-
ca natalina, unidos 
pela fé e esperança 
de dias melhores, 
em companhia dos 
queridos amigos 
que estão sempre 
ao nosso lado. Por 
isso, desejamos ao 
Padre Gilberto o me-
lhor e agradecemos 
imensamente pelos 
anos de companhei-
rismo e amizade.

Gratidão

O religioso que 
nos prestigiou 
durante cinco 
anos com muita 
amizade, fé e 
dedicação ao 
HSVP segue 
para a próxima 
empreitada de 
sua vida e deixa 
saudades

Celebração de Natal marca a despedida do 
Padre Gilberto da cidade de Mafra


