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APRESENTAÇÃO 

Em cumprimento ao que dispõe os Estatutos Sociais desta Associação, apresentamos o Relatório de 

Atividades relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. 

 

Nossa Missão 

 “Prestar assistência Médica hospitalar de qualidade aliando técnica e humanização” 
 
 

Nossa Visão 

“Ser um Centro de Referência Regional em Média e Alta Complexidade.” 
 

 

Nossos Valores 

“Ética, Comprometimento, Qualidade, Responsabilidade e Iniciativa.” 

 

 

MENSAGEM DA DIRETORIA 

Encerramos, mais um ano de atividades da ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE “SÃO VICENTE DE 

PAULO”, esperando ter correspondido à confiança que nos foi depositada para preservar este Patrimônio da 

Comunidade de Mafra e Região, que é o Hospital São Vicente de Paulo, que completou 68 anos “ A 

Serviço da Vida”. 

Esforçamo-nos para conciliar e harmonizar os mais variados interesses, necessidades e expectativas 

de médicos, profissionais, e, principalmente de nossos pacientes, razão da existência desta Casa Hospitalar. 

Empenhamo-nos no sentido de prover o Hospital “São Vicente de Paulo”, dos recursos materiais, 

técnicos e humanos necessários ao desenvolvimento de suas atividades assistenciais, e procuramos conduzi-

lo de forma serena e tranquila, mesmo nos momentos mais difíceis. E, é com muita satisfação que podemos 

afirmar que mesmo tendo sido o ano de 2018 um ano de difícil para o nosso País, tanto  na área política 

quanto na econômica, e, notadamente dos hospitais filantrópicos face aos já crônicos problemas de baixa 

remuneração por parte do SUS, que não reajusta desde 1994 os valores dos serviços médico-hospitalares, 

gerando desequilíbrio econômico financeiro, conseguimos manter o equilíbrio financeiro da Associação. Além 

disso, realizamos investimentos patrimoniais ampliando os serviços de média e alta complexidade e na 

capacitação de nossos recursos humanos, dentro de nossa meta de melhorar a qualidade e segurança dos 

serviços oferecidos à comunidade, graças ao incremento de receitas extra-operacionais, como lavação de 

roupas, fornecimento de refeições, cobrança de aluguéis de serviços terceirizados e Campanha da Luz. Tem 

sido de suma importância a parceira que o Hospital mantém com o Governo do Estado, através de Convênios 

para investimentos e os recursos de Convênios com o Ministério da Saúde oriundos de emendas 

parlamentares.   

Por isso, agradecemos à Proteção Divina e ao apoio e abnegado trabalho da Diretoria que, voluntária e 

gratuitamente, deram a sua valiosa contribuição; ao Clube de Amigas do Hospital; a dedicação de nossos 

profissionais, parceiros, médicos, e a colaboração de nossos fornecedores, instituições bancárias, indústria, 

comércio, clubes de serviço, poderes públicos, enfim de toda a comunidade, a quem somos eternamente 

gratos. 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

A “Associação de Caridade São Vicente de Paulo” foi fundada em 21 de fevereiro de 1943, com a 

finalidade precípua de manter e desenvolver Atividade Hospitalar sem fins lucrativos. É mantenedora do 

“Hospital São Vicente de Paulo”, inaugurado dia 30 de julho de 1950, fruto da iniciativa comunitária, 

edificado em terreno com área de 24.768,30 m2, com área construída de 12.000 m², sito à Rua Senador 

Salgado Filho n. º 983, na cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina.  

Possui os seguintes registros que comprovam e atestam a sua finalidade filantrópica: 

- Decreto de Utilidade Pública Municipal - Lei  n.º  2.460 de 30 de novembro de 2000; 

- Decreto de Utilidade Pública Estadual - Lei n.º 3.502 de 31 de agosto de 1964; 

- Decreto de Utilidade Pública Federal - Lei n.º 86.072  de  04 de junho de 1981; 

-Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social renovado pelo Ministério da Saúde, sendo 

solicitado pedido de renovação em 21 de junho/2012 através do processo SIPAR 25000.109075/2012-28 para 

o período de 01/01/2013 à 31/12/2015 conforme Lei n° 12.101 de 27 de novembro de 2009; 

-Certidão de Registro na Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça em 26 de junho de 

1992. 

 
 

PATRONO 

Dia 27 de setembro é o dia em que o Hospital São Vicente de Paulo comemora “São Vicente de Paulo” 

- Santo Protetor das Associações de Caridade e dos Pobres.  

São Vicente de Paulo nasceu em uma terça-feira de Páscoa em 24 de abril de 1581, na aldeia Pouy, 

sul da França. Vicente foi batizado no mesmo dia de seu nascimento. No trabalho em favor dos condenados às 

galés chegou até a se colocar no lugar de um deles para libertá-lo. As propriedades da família dos Gondi eram 

muito grandes e Pe. Vicente e a senhora de Gondi faziam visitas às famílias que residiam nestas propriedades. 

Foi assim que o Pe. Vicente percebeu como era necessária a confissão deste povo. Na missa dominical, ele 

fazia com o povo a confissão comunitária. Conseguiu outros padres para as confissões, pois eram muitos os 

que queriam esse sacramento. Pe. Vicente esteve nas terras da família Gondi por cinco anos. Vendo o 

abandono espiritual dos camponeses, fundou a Congregação da Missão, que são os Padres Lazaristas, para 

evangelização do "pobre povo do interior". A Congregação da Missão demorou de 1625 até 12 de janeiro de 

1633 para receber a Bula do Papa Urbano VIII, reconhecendo-a. Em 1643, Luís XIII pediu para ser assistido, 

em seu leito de morte, por Vicente, tendo morrido em seus braços. Foi também ele o responsável pela 

organização de retiros espirituais para leigos e sacerdotes, através das famosas conferências das terças-feiras 

(Confraria de Caridade para homens). Inpirado por seu amor a Deus e aos pobres, Vicente de Paulo foi o 

criador de muitas obras de amor e caridade. Sua vida é uma história de doação aos irmãos pobres e de amor a 

Deus. Existem diversas biografias suas, mas sabemos que nenhuma delas conseguirá descrever com total 

fidelidade o amor que tinha por seus irmãos necessitados. Muitos acham que a maior virtude de São Vicente é 

a caridade, mas sua humildade suplantava essa virtude. Sempre buscava o bem da Igreja. São Vicente de 

http://www.hsvpmafra.org.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Missa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congrega%C3%A7%C3%A3o_da_Miss%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Urbano_VIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leigo
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Paulo foi um pai dos Pobres e um reformador do clero. Basta dizer que as Conferências Vicentinas, fundadas 

por Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros, em 23 de abril de 1833, foram inspiradas por ele. 

Espalhadas no mundo inteiro, vivem permanentemente de seus exemplos e ensinamentos. Faleceu em 27 de 

setembro de 1660 e foi sepultado na capela-mãe da Igreja de São Lázaro, em Paris. Foi canonizado pelo Papa 

Clemente XII em 16 de junho de 1737. Em 12 de maio de 1885 é declarado patrono de todas as obras de 

caridade da Igreja Católica, por Leão XIII. 

 

 
 

 
 
 
 
 

DIRETORIA 

          A Diretoria é composta por 10 membros, estes reunem-se ordinariamente uma vez ao mês e 

extraordinariamente quando convocada: 

 

GESTÃO: 2017/2019 

Diretor Presidente  Sr. Valdecir Valoja de Collo 

Diretor 1º Vice-Presidente    Sr. Manoel Pedro Farinhuk 

Diretor 2º Vice-Presidente    Sr. Celso Köhler 

Diretor 1º Secretário     Sr. Dorvalino Alves da Silva 

Diretora 2º Secretária     Sra. Zenaide Godescki Grein 

Diretor 1º Tesoureiro     Sr. Josué César Miguel 

Diretor 2º Tesoureiro     Sr. Osmar Werner 

Diretor de Patrimônio     Sr. Ivo Liebl 

Diretor de Assuntos Médicos Dr. João Carlos da Silveira 

Diretor Jurídico      Dr. Marcio Magnabosco da Silva 

 

 

 

 

 

 

“A perfeição não consiste na 

multiplicidade das coisas feitas, mas no 

fato de serem bem feitas!” 

São Vicente de Paulo 
 

http://www.hsvpmafra.org.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_de_S%C3%A3o_Vicente_de_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Frederico_Ozanam
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clemente_XII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Le%C3%A3o_XIII


 

 
Mantenedora:  

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO 

Rua Senador Salgado Filho, 983 - Mafra-SC - Fone/Fax:(47) 3641-3600 
CNPJ/MF 85.131.993/0001-93    Inscrição Estadual  -  ISENTO 

Home Page: http://www.hsvpmafra.org.br  email: administracao@hsvpmafra.org.br 

 

 

Página 5 de 48 

 

CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fiscal é composto por 10 membros, sendo 05 membros titulares e 05 membros suplentes, 

atuam examinando o balanço patrimonial e demonstrações financeiras do Hospital. Além disso, também há a 

missão de elaborar pareceres e emitir opiniões acerca de aquisição de bens da Associação. 

       

GESTÃO 2018/2020 

Titulares:      Suplentes: 

Sr. Amauri Eduardo Kollross    Dr. Luiz Augusto dos Santos Lopes 

Dr. Carlos Schmieguel     Sr. Eloi Ruthes 

Sr. Juvêncio Mengarda     Sr. Evanir Anselmo Weber 

Sr. Arlindo Miguel     Dr. Ernesto Carlos Tinoco de Souza 

Sr. Jerônimo Ricardo Mann     Sr. Hilson Ovande Steidel 

 

 

COORDENAÇÕES 

 

Dario Clair Staczuk – Coordenador Geral; 

Luis Fernando Scardazan – Coordenador Administrativo; 

Luiz Antonio dos Santos – Coordenador dos Serviços Técnicos e de Apoio; 

Ossimar Carlos Friedrich Filho – Coordenador dos Serviços Assistenciais; 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch - Coordenadora de Pessoas e Processos; 

Diretor Técnico – Dr. Michael Ricardo Lang; 

Diretor Clínico – Dr. João Alberto Reitmeyer. 

 

DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA 

A Direção Clínica está a cargo do Dr. João Alberto Reitmeyer e do Dr. Denis Griep Carvalho Vice-

Diretor Clínico. A Direção Técnica está a cargo do Dr. Michael Ricardo Lang. Ambas as Direções tão 

importantes, com profissionais médicos de qualidade técnica e ética, tem incorporado o espírito, a filosofia 

assistencial e os objetivos sociais desta Instituição.  

Graças a sua liderança buscam transmitir essa filosofia aos seus colegas do Corpo Clínico.  

 

 

 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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RECURSOS HUMANOS 

Em 31/12/2018 contávamos com 393 profissionais, sendo 46 profissionais nos serviços 

Administrativos, 177 profissionais nos serviços de Enfermagem e 132 profissionais nos serviços de Apoio, 03 

profissionais com deficiência, 07 profissionais menor aprendiz e contávamos com 02 profissionais estagiários, 

destes há 11 profissionais afastados, 05 de licença maternidade  e  06 profissionais de auxílio doença. 

Nos Termos do Artigo 2º, inciso 3, alínea D da Lei 7853/89 disciplinado pelo Artigo 93, da Lei 8.213/91  

combinada com o Artigo 36 parágrafo 5º do Decreto 3.298/99 e instrução Normativa do MTE nº 98/2012 . 

Artigo 429 da CLT, Lei 10.097/2000, Artigo 429 da CLT e Artigo 10 do Decreto 5598/2005 o Hospital possui 

profissionais com deficiência física e menores aprendizes para comporem a equipe de profissionais do 

Hospital, cumprindo assim com o dever social da Instituição. 

 

 

CORPO CLÍNICO 

O Corpo Clínico do Hospital é composto por profissionais médicos nas seguintes Especialidades: 

 Anestesiologia, Buco Maxilo Facial, Cardiologia, Cirurgia Bariátrica, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Cirurgia 

Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clínica Geral, Coloproctologia Dermatologia, Gastroenterologia, 

Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Hemodinamicista, Medicina Intensiva, Medicina de Urgência, 

Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, 

Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Radiologia, Reumatologia e Urologia. 

 

 

 

 

 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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PLANO DIRETOR 

 O Hospital São Vicente de Paulo em 2018 deu continuidade ao processo 

de modernização e reestruturação indicado pelo Plano Diretor, reunindo-se 

com o grupo de trabalho e Arquitetos para discussão e planejamento das 

obras a serem realizadas em curto e médio prazo que irão readequar, 

ampliar e modernizar as instalações do Hospital.  

 

 

 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

A Unidade de Terapia Intensiva, Adulto, Tipo II, agora conta com 20 leitos. Colocamos em efetivo 

funcionamento mais 10 leitos em agosto de 2018, mesmo não estando ainda credenciado pelo SUS, em 

virtude enorme demanda de pacientes aguardando no serviço de emergência leitos de UTI. 

 Possuímos 7 leitos da UTI habilitados na RUE e 2 leitos na Rede Cegonha, , onde as internações dos 

pacientes de todo o Estado de Santa Catarina passaram a ser regulados pelo SISREG. Estamos buscando a 

habilitação e qualificação dos 10 leitos ativados em agosto de 2018.  Em 2018 foram realizadas 908 

admissões, das quais 85,24% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).   

 

CENTRO CIRÚRGICO 

O Centro Cirúrgico conta com 05 salas de Cirurgia e uma Sala de RPA (recuperação pós-anestesia) 

com 06 leitos. No ano de 2018 foram realizadas 3.771 procedimentos cirúrgicos dos quais 71,92% foram pelo 

convênio SUS; 6,84% pelo convênio Particular;  9,74% pelo convênio Unimed; pelo convênio SC Saúde 5,60% 

e de outros convênios 5,90%. 

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO III  

A Unidade do Posto III possui 18 quartos para internamentos coletivos, totalizando 45 leitos para 

internação dos pacientes Clínicos e Cirúrgicos internados pelo convênio SUS. No final de 2018, iniciamos a 

reforma geral dos leitos destinados aos pacientes do SUS visando melhor conforto e comodidade aos 

pacientes do SUS. Em 2018 internaram 4.276 pacientes nessa unidade.  

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO IV  

A Unidade do Posto IV possui 19 apartamentos, sendo 11 apartamentos individuais e 4 apartamentos 

para internamento coletivo, destinados para internamentos Clínicos, Cirúrgicos e pediátricos pelos demais 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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convênios que o Hospital é credenciado, além de internamentos particulares.  Em 2018 foram internados nesta 

unidade 1.887 pacientes. Estamos reformando  gradativamente os apartamentos buscando maior conforto e 

comodidade aos nossos pacientes. 

 

UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PACIENTES 

ACOMETIDOS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – U-AVC 

No segundo semestre de 2018 instalamos a unidade de AVC em novas modernas e funcionais 

instalações, com doze leitos e investimento com recursos próprios do Hospital.  

A Unidade foi inaugurada no dia 04/12/2013 com a presença do Governador de Santa Catarina Sr. 

João Raimundo Colombo e demais autoridades, médicos e funcionários do Hospital. O Hospital São Vicente de 

Paulo, foi qualificado no planalto norte, como centro de atendimento de urgência aos pacientes com acidente 

vascular cerebral, dentro da política nacional de atenção ao portador de doença neurológica e da rede de 

atenção às urgências e emergências das macrorregiões nordeste e planalto norte, face a alta prevalência do 

AVC e sua importância como causa de morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo e a necessidade de 

uma ação integrada para reduzir a ocorrência das doenças cerebrovasculares.  Além de unidade própria 

dedicada ao atendimento especializado agora com 12 leitos, conta com equipe multidisciplinar composta de 

médico neurologista, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente social, 

psicologia, nutricionista, farmacêutica e demais recursos humanos, equipamentos e materiais para 

atendimento em tempo integral. O total de investimento feito pelo Hospital foi no valor de R$ 393.621,50. A 

Unidade foi Credenciada pelo Ministério da Saúde através das Portarias 1149 de 20 de setembro de 2016 e 

1865 de 17 de outubro de 2016. Em 2018 foram internados nesta unidade 735 pacientes. 

 

AMBULATÓRIO 

O atendimento informatizado permite maior conforto aos pacientes e essa é a realidade do 

ambulatório do Hospital São Vicente de Paulo que inovou ao criar um sistema informatizado de chamada, 

cujos benefícios são presenciados por profissionais e pacientes que se dirigem ao Hospital. O novo método de 

chamada surgiu da necessidade de melhor atender os pacientes do ambulatório do HSVP. Quando o paciente 

chega ao ambulatório, é recepcionado, seu cadastro é realizado e ele é encaminhado para a sala de espera 

onde uma televisão/terminal informa o momento do seu atendimento, trazendo ainda o nome do profissional 

responsável e a qual consultório a pessoa deve se dirigir. A proposta integra o desafio constante de toda a 

equipe do Hospital em dinamizar os serviços levando atendimento de qualidade, com eficiência e eficácia. 

Trata-se de uma ferramenta que permite maior conforto as pessoas que aguardam por sua consulta e do 

aumento da segurança do paciente por permitir integrar as informações em seu histórico na unidade. O 

ambulatório realiza atendimento especializado de consultas eletivas com agendamento prévio. Em 2018 foram 

realizadas 20.589 atendimentos, sendo 68,01% pelo convênio SUS. 

   

http://www.hsvpmafra.org.br/
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SERVIÇO DE HEMODINÂMICA 

Inaugurado em 20/12/2016, com investimentos de R$ 2.559.878,12 

financiado com recursos do Convênio  com o Ministério da Saúde 

no valor de R$ 400 mil e o restante de recursos do Hospital. Já 

obtivemos aprovação do Conselho Municipal de Saúde de Mafra e 

do Comitê Intergestores Regional (CIR) do Planalto Norte 

Catarinense para credenciamento/habilitação em Alta 

Complexidade em Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia 

Intervencionista/Hemodinâmica.  Em 06/06/2018 foi publicada a portaria GM/MS nº1.597 Habilitando o Serviço 

de Alta Complexidade em Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista/ Hemodinâmica, tendo sido 

realizado em 2018 468 Procedimentos nas especialidades de cardiologia, neurocirurgia e vascular. 

 

 

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  

 

Dietética  

O Setor de Nutrição e Dietética é coordenado pela Nutricionista Jéssica Tandler Rosa Paqueira, e 

compreende todas as atividades que envolvem a alimentação dos pacientes, funcionários e clientes, como 

também o acompanhamento nutricional dos pacientes. A equipe é composta por 17 profissionais, entre 

copeiras, cozinheiras, confeiteira, lactariasta e estoquista. As atividades compreendem desde a seleção e 

aquisição dos alimentos até a distribuição, e todas as etapas são coordenadas pela Nutricionista. No ano de 

2018 foram produzidas e servidas pela equipe 211.108 refeições no Hospital. Durante todo o ano, o Hospital 

recebeu doações de alimentos, como farinha de trigo, leite, hortifrutis e demais gêneros alimentícios. 

 

Nutrição Clínica 

 Podemos citar também algumas atividades desenvolvidas pela Nutricionista na área clínica, como: 

realização de aproximadamente 533 avaliações nutricionais e 380 acompanhamentos nutricionais de pacientes 

internados em todas as Unidades de Internação do Hospital, avaliação, prescrição dietética e 

acompanhamento de pacientes em uso de nutrição enteral. Ao total, a Nutricionista prescreveu e coordenou a 

dispensação de aproximadamente 4.838 dietas enterais em sistema fechado, e ainda atendeu a necessidade 

de pacientes que necessitaram de suplementação nutricional, coordenando a prescrição de 1.070 suplementos 

nutricionais.  

 

 

 

 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 

O Hospital conta com profissionais Fisioterapeutas contratados para poder oferecer este serviço. 

Atualmente conta com nove fisioterapeutas onde realizam atendimentos na Unidade de Terapia Intensiva, 

Unidade de AVC, Unidades de Internação do Posto III, IV e SUE atendendo pacientes de todas as idades. 

A Fisioterapeuta Flavia dos Santos Etgeton é a Supervisora Operacional da Fisioterapia. 

 

EQUIPE DE ENFERMEIROS 

A equipe de enfermagem é a maior entre as equipes de profissionais da área de saúde no âmbito de 

uma instituição hospitalar, tendo nesta o enfermeiro uma ação gerencial de destaque. 

O enfermeiro é um dos profissionais que compõe a equipe multiprofissional no sistema de saúde, 

colabora no planejamento e execução dos programas a serem desenvolvidos, pela intimidade com os 

problemas é o profissional capacitado para identificar as necessidades do paciente, sendo o contingente 

humano de maior sensibilidade na promoção de saúde do indivíduo e da coletividade. 

No ano de 2018 o Hospital reformulou o organograma da equipe de enfermagem. Conta com gestores 

de enfermagem distribuídos em: Gestor de enfermagem do Centro Cirúrgico e CME, Gestor de enfermagem da 

Hemodinâmica e Serviço de Diagnóstico de Imagem, Gestor de enfermagem da UTI, Gestor de enfermagem 

das Unidades de Internação, Gestor de enfermagem do Serviço de Urgência e Emergência, Ambulatório e 

Centro Clínico, sendo estes geridos pela Coordenação de Enfermagem.  

 

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 

Em convênio com o HEMOSC (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina), o Hospital 

mantém uma Agência Transfusional, que conta com uma equipe composta por: um Enfermeiro, dois 

profissionais Técnicas de Enfermagem e um médico como responsável técnica. 

A Agência Transfusional além de suprir as necessidades do Hospital, também repassa hemoderivados 

a Fundação Pró Rim e Maternidade Dona Catarina Kuss, além disso, atende municípios de menor porte via 

ambulatorial. No ano de 2018 foram realizados 2450 transfusões de concentrado de Hemácias e outros 

hemoderivados. 

 

 

FARMÁCIA INTERNA 

O Hospital possui farmácia interna que atende todos os pacientes internados. O trabalho é dividido em 

cinco setores: Central de suprimentos, Central de diluição, Unidade do Centro Cirúrgico, Unidade do Serviço 

de Urgência e Emergência e Almoxarifado. Os medicamentos e materiais médicos são recebidos no 

almoxarifado, onde ocorre a conferência das notas fiscais. Posteriormente são enviados à central de 

suprimentos para fracionamento, colocação de etiquetas de identificação e rastreabilidade e armazenamento. 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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 A prescrição médica é eletrônica, facilitando a integração da equipe multidisciplinar e aumentando a 

segurança do paciente na dispensação e administração de medicamentos e cuidados com o paciente. A 

dispensação dos medicamentos é por Dose Unitária, sendo todos os medicamentos injetáveis preparados na 

Central de Diluição sob supervisão dos farmacêuticos. Em 2018 a farmácia atendeu 25246 prescrições 

médicas e manipulou aproximadamente 170.000 medicamentos injetáveis. Os farmacêuticos ministraram 

treinamentos para a equipe de enfermagem e farmácia para padronizar e melhorar o processo de 

administração de medicamentos. 

 

 

 

HOME CARE 

 O Serviço Home Care do Hospital São Vicente de Paulo iniciou seus atendimentos em agosto de 2010. 

O serviço de Home Care compreende o aluguel de equipamentos médicos hospitalares como, por exemplo: 

camas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, colchões, nebulizadores, aspiradores, entre outros. 

    

 

INFORMATIZAÇÃO DO HOSPITAL  
  

Este departamento é responsável pelo desenvolvimento dos aplicativos utilizados na área de gestão do 

Hospital. Fazem parte destes aplicativos: Recepção e Admissão de Clientes, Centro de Diagnóstico de 

Imagens, Hemodinâmica, Centro de Especialidades Médicas, Centro Cirúrgico, Compras, Estoque e 

Almoxarifado, Controle de Patrimônio, Prescrição Eletrônica, Faturamento SUS e Convênios, Financeiro, 

Lavanderia, Nutrição e Dietética, Telefonia e Controle de Ponto de Funcionários. Em 2018 continuaram as 

melhorias nos módulos existentes com a adição de funcionalidades, controles, relatórios e alterações 

necessárias atendendo a padronizações definidas pelas agências reguladoras.  Além do desenvolvimento 

destes aplicativos são efetuadas as manutenções dos computadores, gestão de equipamentos e estrutura da 

rede de dados e internet, manutenção e backup dos Servidores de Rede, Banco de Dados, suporte aos 

usuários dos aplicativos, gestão dos dispositivos de impressão. O departamento de Tecnologia de Informação 

esta a cargo do profissional Roberval Smekatz, que desenvolve e disponibiliza recursos tecnológicos de acordo 

com as necessidades da instituição, alinhando estes recursos e investimentos nesta área de acordo com os 

objetivos do Hospital.  Em 2018 o Hospital continuou investindo em equipamentos de informática, substituindo 

computadores antigos e obsoletos por equipamentos novos, seguindo a nova padronização por equipamentos 

da marca Dell, por serem equipamentos desenvolvidos para atender uma demanda mais específica, por 

oferecerem uma garantia mais consistente, por serem equipamentos que raramente apresentam falhas, 

acrescentando mais segurança, disponibilidade e confiabilidade aos usuários. O desenvolvimento de sistemas 

utilizados pelo Hospital também segue informatizando e melhorando os processos internos, acrescentando 

mais agilidade a estes processos, integrando as informações, processando e disponibilizando essas 

informações para auxiliar nos processos de planejamento e tomada de decisões. 

  

http://www.hsvpmafra.org.br/
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INTERNET UMA FERRAMENTA A SERVIÇO DA VIDA  

No portal do Hospital São Vicente de Paulo é possível conhecer nossa história e serviços, acessar 

nossa galeria de fotos, conferir as últimas notícias do hospital e utilidades públicas, ou ainda entrar em contato 

conosco, tudo a um clique de distância! O website é um portal de informações que segue os padrões atuais da 

internet e possui layout responsivo, que se adapta a tela de qualquer equipamento – PCs, notebooks, tablets e 

celulares. O acesso é realizado através do endereço http://www.hsvpmafra.org.br. 

 

 

 

  

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

Desde o segundo semestre 2014 o Hospital conta com o trabalho de assessoria de comunicação, 

assistido atualmente com uma equipe composta de jornalista e designer, o Hospital recebe consultoria para 

estratégias de comunicação interna e externa, gerenciamento de crise, planejamento em comunicação. A 

equipe realiza também manutenção do material informativo do website do Hospital e editoração de Informativo 

bimestral de público misto, com oito páginas,  acompanhamento de eventos do HSVP, 

registro fotográfico, envio de releases aos veículos de imprensa e acompanhamento 

do assessorado em entrevistas. 

 

  

SETOR DE PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO  

Desenvolve atividades sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os Serviços de 

Saúde, com serviço de manutenção corretiva e preventiva na estrutura hospitalar atendendo as necessidades 

e segurança dos clientes e funcionários.  A finalidade do Setor de Manutenção é suprir todas as necessidades 

na parte de conservação geral do prédio, móveis, equipamentos e utensílios, buscando manter o bom 

funcionamento de todos os serviços do Hospital.  O setor está em permanente contato com todos os outros 

setores do Hospital, Direção, Gestores e Funcionários em geral, buscando, com isso, identificar possíveis 

irregularidades e saná-las.  

 

CONVÊNIOS ATENDIDOS  
 

O Hospital possui Contrato de Prestação de Serviços aos seguintes Convênios: SUS, SC Saúde, 

Plassma Unimed, Amil -  Bradesco Saúde - Cassi – Postal Saúde - Fusex - Geap - Nossa Saúde - Sanepar - 

Saúde Caixa - Sul América – Agemed, Plano São Camilo, Pladisa, SITICON, ASMIG, Cisamurc, Cisnordeste, 

Med-Prev, Santa Casa Saúde e Particular. 

 

 

 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS  

O Hospital manteve parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina e o Ministério da 

Saúde, assinando o Termo de Compromisso de Adesão ao Projeto Estadual de Cirurgias Eletivas. Esse projeto 

tem por objetivo a diminuição das longas filas de espera dos usuários do SUS para realização de cirurgias 

eletivas. No ano de 2018 foram realizados 654 cirurgias eletivas pelo SUS. 

 

 

 

 

 

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO 

Responsável pelo manuseio e esterilização de todo o material cirúrgico, ambulatorial e enfermarias a 

CME segue um rigoroso procedimento técnico para garantir o desempenho e segurança dos materiais 

submetidos à esterilização mantendo a qualidade dos produtos a fim de suprir a demanda interna do Hospital. 

Tanto cuidado é visando a Segurança do Paciente. A Enfermeira Indiana Naiele Magro é a supervisora da 

Central de Material e Esterilização. 

 

SETOR DE COMPRAS 

O setor de compras é responsável pela aquisição de todos os materiais necessários ao funcionamento 

da Instituição, nas quantidades e qualidade necessárias ao bom desempenho da mesma, aliada ao menor 

custo, melhor serviço possível e qualidade na pronta entrega, sempre prezando pela ética, comprometimento, 

responsabilidade e organização, mantendo bons e duráveis relacionamentos com fornecedores para maior 

poder de negociação. 

É um setor estratégico sendo aliado dos setores operacionais e financeiro do hospital, garantindo 

direta ou indiretamente o bom funcionamento do mesmo.   

http://www.hsvpmafra.org.br/
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LAVANDERIA  

O serviço de Lavanderia do Hospital é realizado por uma equipe tecnicamente treinada, todo o 

processamento de higienização das peças de roupas de cama, banho utilizadas por pacientes e jalecos 

utilizados pelos médicos, corpo de enfermagem seguem um controle de lavagem para garantir a limpeza. Em 

média são lavados 24,7 mil quilos de roupas por mês na lavanderia.  

O setor de lavanderia realiza todo o processamento de lavagem das roupas e distribuição em perfeitas 

condições de higiene para aos setores do Hospital. Com o avanço da medicina e o entendimento da 

importância da lavanderia como um dos setores de apoio mais importantes de um hospital, a lavanderia 

hospitalar tem como objetivo básico higienizar transformar com segurança a roupa suja e contaminada em 

roupa limpa. 

 
SETOR DE HIGIENIZAÇÃO  

O serviço de Higienização do Hospital é realizado por uma equipe tecnicamente treinada e de acordo 

com as normas vigentes da CCIH. Todo o serviço é realizado com acompanhamento da supervisora 

operacional de Higienização, seguindo as normativas e orientação da CCIH. A higienização dos ambientes 

internos de hospitais é fundamental para garantir a segurança e a saúde de funcionários e pacientes. Além de 

prevenir doenças e manter os locais em perfeito estado, a limpeza evita a proliferação de bactérias e a 

disseminação de doenças.  

 

 

SETOR DE COSTURA 

O setor de costura possui uma costureira que trabalha na confecção de todo o enxoval hospitalar, 

uniformes e desenvolve peças para uso exclusivo dos pacientes com alguma necessidade.  Também é 

realizado toda a parte de identificação e controle  do enxoval do HSVP por profissional do setor de lavanderia e 

gestão. Foram desenvolvidas peças de enxoval para que adaptação ao paciente com dificuldade de 

deambulação e conforto para o paciente com fraturas. Esses números mostram a importância do trabalho da 

costureira e a supervisão operacional para o funcionamento de diversas unidades do Hospital. Sem a 

confecção e os ajustes realizados, não conseguiríamos suprir as necessidades dos colaboradores e pacientes 

e manter o padrão de qualidade dos serviços prestados pelo HSVP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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PORTA DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ESPECIALIZADA 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 24H DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 
O Hospital mantém o Termo de Pactuação na RAUE, Conforme PORTARIA Nº 2.395, de 11 de 

outubro de 2011 que organiza o componente Hospitalar da Rede de Atenção às Urgências no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) o Hospital foi referenciado como Porta de Entrada de Urgência e Emergência 

de Hospital Geral. O atendimento é ininterrupto nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e em todos os dias da 

semana.  

Desde julho de 2017 o Serviço de Urgência e Emergência esta sob a direção do Hospital com 

atendimentos para pacientes particulares e de convênios autorizados e referenciados pelo SUS. O espaço 

dispõe de uma equipe com médicos plantonistas, que atendem 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este 

serviço oferece, além do atendimento médico, acesso a exames complementares: de laboratório e de imagem. 

Os pacientes são avaliados e de acordo com o diagnóstico podem ser avaliados por outra especialidade 

médica de sobreaviso, medicados e liberados ou encaminhados para internação na própria unidade. É o HSVP 

ampliando e aperfeiçoando os serviços de atendimento à comunidade, prezando pela excelência e pelo 

cuidado humanizado. 

 

Habilitação Porta de Entrada Tipo II 

Em 29/12/2017 o Hospital foi Habilitado pela Portaria nº 4.044 como 

Porta de Entrada Tipo II. Com esta habilitação o Hospital passa a ser 

referencia para os 14 municípios do planalto norte catarinense nos 

atendimentos de urgência e emergência e passa a receber o valor de R$ 

300.000,00 mensais no Ministério da Saúde para custeio desta Porta. Em 

2018 foram realizados 15.101 atendimentos sendo destes, 53,29% foram 

pelo convênio SUS e 46,71% de convênios e particulares. 

 

TELEMEDICINA 

O Hospital participa do Projeto Telemedicina/Educasus que consiste em disponibilizar ferramenta para 

palestras através de teleconferência, abrangendo tanto os profissionais de nossa instituição, como os dos 

hospitais e clínicas da região que são convidados a participarem dos treinamentos conforme programação de 

agenda recebida do Departamento Técnico da FEHOSP.  

http://www.hsvpmafra.org.br/
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COMISSÕES 
 

 

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA  

             A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, criada há 24 anos, continua merecendo 

atenção especial por parte da Direção deste Hospital pelo importante papel desempenhado na preservação do 

bem-estar e da segurança dos profissionais e pacientes, zelando junto aos funcionários para cumprimento das 

normas de segurança.  

 

 COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH  

O SCIH é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução 

máxima possível de incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Também compete à CCIH o uso 

racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares; e a capacitação do quadro de 

profissionais do hospital no que diz respeito à prevenção e controle das infecções hospitalares. Em 2018 foram 

realizados diversos encontros de Educação Continuada aos profissionais do Hospital e Participação em 

Seminários externos.  

 

 

 

COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA  

           Tem como finalidade, divulgar e discutir os princípios éticos que norteiam o exercício da profissão de 

Medicina. Na forma opinativa, traz orientações sobre os questionamentos específicos de determinadas 

situações, e na forma fiscalizadora, apura as denúncias contra o profissional, através do devido processo legal. 

A Comissão de Ética Médica zela e trabalha, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho 

ético da Medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente.  

 

COMISSÃO DE CREDENCIAIS 

Tendo como atribuição legal, estatutária e regimental decidir pelo ingresso de novos médicos ao Corpo 

Clínico do Hospital. A Comissão é formada por três membros efetivos e três membros suplentes do Hospital 

bem como três membros efetivos e três suplentes do Corpo Clínico. 

 

COMISSÃO DE REVISÃO DOS PRONTUÁRIOS E ÓBITOS 

Composta por profissionais médicos essa Comissão tem como atribuição avaliar, mensalmente,  todos 

os itens que por obrigação devem fazer parte do prontuário do paciente.  

http://www.hsvpmafra.org.br/
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Também, compete à Comissão a avaliação, mensal, de todos os óbitos ocorridos no Hospital São 

Vicente de Paulo. A Comissão deve manter estreita relação com a Comissão de Ética Médica e com a Direção 

Clínica e Técnica da Unidade. Em 2018 foram analisados 315 prontuários de óbitos. 

 

 

COMISSÃO DE GESTÃO DA CLÍNICA  

Atendendo a Portaria nº. 665, de 12 de abril de 2012 do Ministério da Saúde que dispõe sobre os 

critérios de habilitação dos estabelecimentos hospitalares como Centro de Atendimento de Urgência aos 

Pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),institui o 

respectivo incentivo financeiro e aprova a Linha de Cuidados em AVC.  

O Hospital conta com a Comissão de Gestão da Clínica visando à qualificação do cuidado, eficiência de leitos 

e reorganização dos fluxos e processos de trabalho realizando reunião mensalmente.  

 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA 

A Comissão de Segurança do Paciente do Hospital São Vicente de Paulo é formado por profissionais 

de diversas áreas e segue rigorosamente os protocolos do Programa Nacional de Segurança do Ministério da 

Saúde e da ANVISA. O objetivo é estabelecer políticas e diretrizes de trabalhos contínuos, a fim de promover 

uma cultura hospitalar voltada para a qualidade de vida e segurança do paciente. Como agentes de saúde, 

prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos no atendimento e internação é uma das nossas principais 

preocupações, por isso da implantação da Comissão de Segurança do Paciente. 

Entre os hospitais do Planalto Norte, fomos um dos primeiros a implantar o Núcleo de Segurança do 

Paciente, e ainda hoje, servimos de referência. Também mantemos encontros bimestrais com os hospitais da 

região para discutimos ações relacionadas, assim conseguimos trocar experiências, informações e 

melhoramos nosso atendimento. A coordenação dessa Comissão é responsabilidade da Enfermeira Mayra 

Luana Konel. A Comissão interna do hospital reúne-se mensalmente para discutir e melhorar a Segurança do 

paciente na instituição. 

Segurança do paciente é um conjunto de ações para evitar, prevenir e minimizar consequências ou 

danos evitáveis, por cuidado e intervenções na área da saúde. Todo paciente tem direito a uma assistência de 

saúde de qualidade, o que significa tratamentos, procedimentos e cuidados com menor risco de erros 

assistenciais, iatrogênicas ou incidentes relacionados à assistência a saúde. Para manter os profissionais 

sempre atentos para o tema e atualizados, o grupo tem promovido cursos e divulgação do tema, Metas, 

princípios, padrões e rotina segura são estabelecidos e atualizados periodicamente por diversos órgãos 

nacionais e internacionais liderados por iniciativas da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a ANVISA e 

as agências de acreditação são referenciais importantes para os gestores hospitalares. A atualização dos 

profissionais é realizada através de educação continuada, participação de palestras, divulgação em mural, 

processos avaliativos, reunião mensal, dentre outros.  

http://www.hsvpmafra.org.br/


 

 
Mantenedora:  

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO 

Rua Senador Salgado Filho, 983 - Mafra-SC - Fone/Fax:(47) 3641-3600 
CNPJ/MF 85.131.993/0001-93    Inscrição Estadual  -  ISENTO 

Home Page: http://www.hsvpmafra.org.br  email: administracao@hsvpmafra.org.br 

 

 

Página 18 de 48 

 

NÚCLEO DE ACESSO E QUALIDADE HOSPITALAR – NAQH  

O Hospital está inserido na Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e para garantir a qualidade da gestão das Portas de Entrada Hospitalares de Urgência e dos leitos de 

retaguarda, as instituições hospitalares contempladas pela Portaria nº 2.395 de 11 de outubro de 2011 do 

Ministério da Saúde. Foi criado o Núcleo de Acesso e Qualidade que tem por objetivo garantir o uso dinâmico 

dos leitos hospitalares, promovendo a interface com as Centrais de Regulação de Urgência e internação e 

demais competências descritas na Portaria. São realizadas reuniões ordinárias todas as segundas-feiras para 

discutir assuntos pertinentes ao acesso hospitalar, atendimento ao paciente sempre em busca de melhorar o 

serviço. A Coordenação Administrativa e a Coordenadora de Enfermagem da UPA participam das reuniões 

para juntos sanarem as dificuldades encontradas.  

 

 

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO - NIR 

Atendendo a Portaria nº 3.390, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013 que Institui a Política Nacional de 

Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo- se as diretrizes 

para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e o Hospital estando 

inserido na Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), instituiu a EQUIPE 

DO NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO – NIR no Hospital São Vicente de Paulo. O Núcleo Interno de 

Regulação (NIR) é o setor responsável pela regulação dos leitos da unidade, de acordo com as necessidades 

do paciente e respeitando a missão, a visão, o perfil assistencial e a capacidade instalada da unidade. O NIR 

faz a interface do hospital com as centrais de regulação e os núcleos internos de outras unidades, solicitando, 

quando necessário, transferências das especialidades que a unidade não dispõe. O setor também é 

responsável pelas transferências internas dos pacientes oriundos das portas de entrada: emergência e 

pacientes eletivos, respeitando a pactuação, com os coordenadores de serviços e protocolos estabelecidos. O 

NIR é uma ferramenta de gestão que trabalha de forma colegiada, em parceria com todos os setores e seus 

responsáveis, tendo como foco a qualidade da assistência prestada ao paciente. São realizadas reuniões 

semanais.  

 

 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

              Dentro da filosofia do Hospital de democratização e transparência nas decisões e ações 

administrativas e institucionais, todas as segundas-feiras entre as 07:00 horas e 11:00 horas reúnem-se os 

Diretores Presidente, Tesoureiro, Técnico, Coordenações das equipes Médicas e dos Serviços de 

Enfermagem, Apoio, Administrativo e Financeiro, Gestão de Pessoas, para avaliação das atividades 

desenvolvidas e tomada de decisão em relação as desconformidades eventualmente constatados na prestação 

de serviços, da mesma forma mensalmente na 1ª segunda-feira do mês reúnem-se a Diretoria e o Conselho 
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Fiscal para análise do fluxo de caixa e dos atendimentos prestados mensalmente, bem como avaliação e 

tomada de decisões relevantes em relação a sustentabilidade da Instituição. 

 

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA 
 

           Considerando a preocupação do Hospital São Vicente de Paulo em manter uma política de o uso 

racional de medicamentos no ambiente hospitalar e que o processo de seleção dos medicamentos no hospital 

deve cumprir o objetivo de assegurar uma terapêutica eficaz e de baixo custo e que para isto é necessária a 

implementação e manutenção de uma padronização de medicamentos. 

 

COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS TECIDOS E 

TRANSPLANTES (CHT)  

A Comissão tem como atribuições legais, organizar, no âmbito do hospital, o processo de captação de 

órgãos, articular-se com as equipes médicas do hospital, especialmente as da Unidade de Tratamento 

Intensivo e dos Serviços de Urgência e Emergência, no sentido de identificar os potenciais doadores e 

estimular seu adequado suporte para fins de doação. A Comissão é coordenada pela SC Transplantes a qual 

segue os protocolos fornecidos pelo mesmo. No ano de 2018 a CHT teve a integração de mais um membro na 

equipe, sendo esta a Enf.ª Jéssica Cristina Farias, além disso no ano de 2018 a CHT contou com um total de 

15 protocolos abertos. 

 

 

COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM  

A Comissão de Ética de Enfermagem tem a finalidade de educar, orientar, consultar, fiscalizar e 

assessorar as questões éticas do exercício profissional da enfermagem.  

Esta Comissão é instituída e nomeada por processo eleitoral interno conforme regulamento do COREN 

(Conselho Regional de Enfermagem).   
 

 

COMISSÃO DE CURATIVOS  

A Comissão de Curativos no Hospital São Vicente de Paulo é composta por profissionais da Enfermagem, 

Fisioterapia, Médico e Nutrição, com o objetivo de avaliar, acompanhar e indicar o tipo de curativo de acordo 

com a evolução da lesão. A equipe de apoio é acionada de acordo com a necessidade. Após esta primeira 

etapa, a comissão continua acompanhando o caso até a alta do tratamento da lesão ou alta hospitalar do 

paciente, onde são prestadas orientações aos acompanhantes e pacientes e entregue plano de alta, 

comunicado ao ESF do município a alta do paciente e a evolução do tratamento para acompanhamento junto 

ao serviço do município, de forma sucinta assim é conduzido o fluxograma de atividades da equipe, sempre 
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buscando lapidar e otimizar as praticas para o tratamento e também a prevenção da lesão de pele dentro do 

Hospital São Vicente de Paulo.   

             

 
 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE – PGRSS  

A Comissão tem como objetivo desenvolver plano de ação no gerenciamento de resíduos, com a 

finalidade de minimizar a produção e encaminhar de forma correta, segura e eficiente os resíduos gerados pelo 

Hospital, para proteger os trabalhadores, preservar a saúde pública, os recursos naturais e o meio ambiente. 

 

 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL 

           A Equipe foi constituída em 2008, devido o avanço técnico-científico com a ampliação e complexidade 

dos serviços de saúde que exigem constante atualização e incorporação de novos serviços e procedimentos 

para resolubilidade da assistência médico-hospitalar.  

 

 

COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR DE REDUÇÃO DOS RISCOS DE 

ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES  

                  A Comissão Multidisciplinar de Redução dos Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes 

do Hospital São Vicente de Paulo tem o objetivo de reduzir os riscos de acidentes com materiais 

Perfurocortantes, com a probabilidade de exposição a agentes biológicos, por meio da elaboração, 

implementação e atualização de plano de prevenção de riscos com materiais Perfurocortantes.  

 

 

GRUPO DE TRABALHO DE HUMANIZAÇÃO  

Para melhorar a prestação de serviço, o grupo coordena ações humanizadoras no ambiente hospitalar. 

O senso comum diz que os corredores de um hospital comportam apenas frieza e dias para serem esquecidos. 

No entanto, os tratamentos de saúde são sempre necessários e fazem ou farão parte do cotidiano de cada um. 

Por isso, as ações do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do Hospital São Vicente de Paulo são tão 

importantes. A equipe, que congrega profissionais de vários setores, atua no hospital desde 2006 e tem como 

objetivo “possibilitar, difundir e consolidar a criação de uma cultura de humanização democrática, solidária e 

crítica no Hospital procurando melhorar a qualidade e eficácia da atenção dispensada aos usuários internos e 

externos do hospital. Por meio de ações afirmativas e a organização de variadas atividades, o grupo busca 

melhorar o dia a dia do hospital, promovendo educação continuada e atualização para os funcionários, assim 
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como implantar iniciativas de humanização, que beneficiem os profissionais de saúde, os pacientes, seus 

familiares e a comunidade como um todo.  

 

INTEGRAÇÕES, CAMPANHAS, ESPIRITUALIDADE E VOLUNTARIADO 
 

INTEGRAÇÃO DO HOSPITAL COM OUTRAS ENTIDADES  

Ha exemplo de anos anteriores, o Hospital participou ativamente através de seus profissionais, 

médicos e dirigentes, de diversas atividades voltadas para a promoção e prevenção da saúde e de outros 

programas sociais, tais como: participação ativa no Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, no Conselho 

Municipal da Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal Anti-Drogas, Conselho 

Municipal de Assistência ao Idoso. Conselho de Segurança Pública, Mantemos representantes nas entidades 

de classe AHESC, AHESC Regional Norte/Nordeste, Sindicato dos Hospitais Norte/Nordeste, FEHOESC, 

FEHOSC, Comitê Gestor Regional da Rede de Atenção as Urgências e Emergência nas Macrorregiões do 

Planalto Norte e Nordeste, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mafra e 

Região e Instituto Santé. Procuramos com isso integrar o Hospital junto a todos os segmentos não só da 

comunidade mafrense, mas também da Região e do Estado, procurando dar nossa modesta contribuição na 

busca de soluções não só dos problemas da área da saúde, mas também da área social. Como parte dessa 

filosofia, temos um questionário que é distribuído a todas as pessoas atendidas neste Hospital, proporcionando 

aos nossos clientes a oportunidade de avaliar todos os serviços do Hospital e apresentar críticas e sugestões 

que possam melhorar a qualidade de nossos serviços.  

 

  

CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL ANJO DA GUARDA 

 Fruto da parceria entre o Hospital São Vicente de Paulo, que cedeu uma casa de sua propriedade, 

efetuou as reformas e adquiriu os móveis e utensílios com o auxílio do Clube de Amigas do Hospital, e, a 

Prefeitura Municipal de Mafra, que assumiu a responsabilidade por sua manutenção, a Creche Anjo da Guarda 

iniciou suas atividades em 06/05/96, com 12 crianças, todos, filhos de funcionários do Hospital. No dia 

06/05/2010 foi inaugurado as novas instalações como Centro de Educação Municipal Anjo da Guarda, 

atendendo os níveis de berçário I e II Maternal I e II Jardim I e II 1ª , 2ª, 3ª, 4ª, e 5ª séries. 

 

 PASTORAL DA VISITAÇÃO 

Desde 1950, ano de inauguração do Hospital, três Irmãs Filhas da Caridade São Vicente de Paulo da 

Província de Curitiba PR iniciaram os trabalhos de espiritualidade no Hospital, as quais se mantiveram até o 

ano de 2006, ano este que a Província as chamou de volta para trabalhar nas Entidades sob sua 

Coordenação. Em 2007 em conjunto com o Pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Mafra, foi criado 
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a Pastoral da Visitação, com o objetivo de visitar os pacientes internados, levar Comunhão aos que a 

quisessem, enfim dar continuidade nos trabalhos que as Irmãs realizavam. Desde então duas Ministras da 

Eucaristia realizam visitas de segunda à sexta-feira aos pacientes internados bem como acompanham o Padre 

para a entrega da Comunhão aos pacientes que não tem condições de irem até a Capela do Hospital nos dias 

de Celebração e/ou Missa. 

 

 

CLUBE DE AMIGAS 

O Clube de Amigas do Hospital São Vicente de Paulo, 

atualmente é coordenado pela Sra. Aracelis Bulegon e é 

composto por Senhoras representantes da comunidade 

riomafrense, que dedicam seu conhecimento, tempo, amor e 

sabedoria em prol do atendimento das necessidades básicas 

dos pacientes internados, há 35 anos reúnem-se todas as 

terças-feiras à tarde nas dependências do próprio Hospital, o 

grupo de mulheres servem de exemplo a funcionários do 

hospital e comunidade, bordando panos de louças que são 

comercializados e retornam ao hospital na forma de edredons, 

travesseiros e roupa de cama em geral. No encerramento de 

ano do Clube de Amigas, durante o café, preparado com carinho pelas funcionárias do setor de Nutrição, foi 

realizada uma homenagem às voluntárias, que em seguida receberam um presente da instituição em forma de 

agradecimento pelo maravilhoso trabalho realizado em prol do hospital. O café encerrou com a troca de 

presentes entre todas as integrantes do grupo. 

      

 

MISSAS 

O Hospital possui uma Capela interna com realização de Celebrações todas as terças e quintas-feiras 

para os funcionários, pacientes, visitantes e demais pessoas que queiram participar. Em datas comemorativas 

é realizado Missa. Toda a organização da liturgia e cantos fica a cargo de um grupo de funcionários que 

voluntariamente se dispõem em ajudar. As Celebrações e/ou Missa são presididas pelos Padres do Santuário 

Nossa Senhora Aparecida. Também contamos com o trabalho voluntário do Sr. Edson Luiz que participa todas 

as terças e quintas-feiras nas Celebrações e/ou Missas na Capela do Hospital, auxiliando a equipe de liturgia e 

nos cantos tocando violão.  
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AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CAMPANHAS 

CAMPANHA DA LUZ 

Desde 1996, o Hospital São Vicente de Paulo, em parceira com a CELESC, recebe doações da 

população de Riomafra e Região na conta de luz. Essa contribuição permitiu auxílio na construção e aquisição 

de equipamentos para o centro cirúrgico, UTI, SDI e reforma da recepção do Hospital entre outras melhorias.  

 
       

INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS 
No transcorrer do ano de 2018 os investimentos patrimoniais foram na ordem de R$ 3.158.786,00 cinco 

milhões novecentos e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais, assim representado: 

INVESTIMENTOS               VALOR  (R$) 

Aquisição de Aparelhos de Cirurgia e Medicina  1.898.945,00 

Aquisição de Colchões Roupas e Similares 59.435,75 

Aquisição de Equipamentos de TI e Utensílios diversos 92.037,96 

Benfeitorias e Melhorias  512.574,76 

Consórcio Veículo 12.342,06 

Reforma UTI 2010 101.838,45 

Reforma dos Apartamentos e da Enfermaria 36.826,09 

Novas Instalações do Laboratório 51.414,44 

Reforma Geral do SUE 393.371,49 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS       ================➔ 3.158.786,00 

 

 

 

ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS EM 2018 
 

    
Tipo de Serviço SUS  Não SUS  Total  
 Qtde % Qtde % Qtde % 

Internações / 

Paciente Dia 
18.885 82,14 4.104 17,86 22.989 100,00 

Atendimentos 

Ambulatoriais 
108.143 84,77 19.428 15,23 127.571 100,00 

TOTAL 127.028 84,37 23.532 15,63 150.560 100,00 
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INTERNAÇÕES POR CLÍNICA 

CLÍNICAS SUS SUS OUTROS 
Convênios 

OUTROS 
Convênios 

TOTAL % 

 Nº % Nº % Nº % 

Clínica Cirúrgica                                                                         3.073 76,48 945 23,52 4018 100 

Clínica Médica                                  1.122 68,04 527 31,96 1649 100 

Clínica Pediátrica                                                                 100 73,53 36 26,47 136 100 

Clínica Neurológica  424 82,65 89 17,35 513 100 

T O T A L ========➔  4.719 100 1.597 100 6316 100 

 

RESUMO ESTATÍSTICO DE 2018 

Capacidade de Ocupação  101 

Pacientes Admitidos 6.316 

Transferências 157 

Óbitos 309 

Taxa global de mortalidade 4,89 

Percentual de ocupação 53,38 

Média de Permanência 3,73 

Média de Paciente dia  64,59 

Cirurgias Externas 391 

Cirurgias Internas 3.848 
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DOAÇÕES 

 

EMPRESÁRIO DOA MAIS R$ 21 MIL AO HSVP 

  O Hospital São Vicente de Paulo é uma instituição do povo e que atua em prol do bem do povo. A 

parceria 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, 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 mês de outubro, o 

Grupo de Cavaleiros Tradição 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$ 21.043,50 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 colaboradores, pela confiança e 

doação à nossa instituição. O valor será direcionado para a reforma dos quartos e atividades assistenciais do 

hospital.    

 

 

DOAÇÃO DE FARINHA DE TRIGO 

        O Hospital recebe mensalmente doação de Farinha de Trigo do Moinho Catarinense que auxilia na 

fabricação de pães, bolachas etc.na cozinha do hospital. 

                  

 

DOAÇÃO DE TEMPEROS VERDES 

         Recebemos semanalmente doação de temperos verdes (salsa e cebolinha) entre outras verduras e frutas 

do Diretor 1º Vice Presidente Sr. Manoel Pedro Farinhuk, essas doações dão mais sabor aos alimentos 

preparados na cozinha do Hospital. 
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CONQUISTAS, DESTAQUES EVENTOS E FESTIVIDADES 

 

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO – 75 ANOS DE HISTÓRIA E SONHOS 

 

Em 21 de fevereiro de 1943, foi lançada a “Campanha Pró-Hospital de Mafra” nascendo assim a 

Associação de Caridade São Vicente de Paulo, tendo como pioneiros deste grandioso empreendimento os 

senhores Cel. José Severiano Maia e Pedro Kuss, respectivamente 1º Presidente e 1º Presidente de Honra, 

juntamente com aproximadamente duzentas pessoas, representantes de todos os segmentos da comunidade 

Mafrense. No dia 21 de fevereiro de 2018, o Hospital completou 75 anos do lançamento da Pedra 

Fundamental, início de um sonho concretizado em 30 de julho de 1950, data da Inauguração do Hospital São 

Vicente de Paulo. Nesta data tão importante para o nosso Hospital e a comunidade da região, aproveitamos 

para externar nossos sinceros agradecimentos à todos que fizeram parte desta bonita e vitoriosa história 

(diretores, médicos, funcionários, amigos e colaboradores) à serviço da vida! 

     
                                     

1943                                                         2018 

 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Em março de 2018 os Associados da Associação de Caridade São Vicente de 

Paulo reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária para Exame, para 

discussão e deliberação sobre o Relatório de Atividades, Balanço Patrimonial 

e Demonstração do Resultado do Exercício Social findo em 31 de dezembro 

de 2017, o qual foi aprovado por unanimidade e publicado no Diário Oficial do 

Estado de Santa Catarina. Após parecer favorável e aprovação exarada por 

Auditoria Contábil Externa e Conselho Fiscal da Associação de Caridade São 

Vicente de Paulo. 
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HSVP COMEMORA 68 ANOS DE HISTÓRIA, COMPROMETIMENTO E 

CONQUISTAS 

No dia 30 de julho, o Hospital São Vicente de Paulo completou 68 anos de história e, para 

comemorarmos esta data tão especial, foi celebrada no início da tarde uma missa em Ação de Graças pelo dia. 

São 68 anos de trabalho “A serviço da vida”. 

O Hospital São Vicente de Paulo nasceu da necessidade, do esforço e do sonho de cada mafrense, 

que era construir um espaço exclusivo para o cuidado do próximo e que, mais 

especificamente no dia 30 de julho de 1950, tornou-se realidade e hoje é considerado uma 

referência no estado. Ao longo de todo esse tempo, o Hospital tem sua história marcada com 

valores inegociáveis como a ética, comprometimento, qualidade, responsabilidade e iniciativa. 

É uma história de trabalho focada 100 % no paciente.  Sua missão que é a de “ser um centro 

regional de referência em assistência médico-hospitalar e média e alta complexidade com qualidade aliando 

técnica e humanização”, tornou-se realidade. Uma área construída de mais de 7 mil metros quadrados e com 

modernos equipamentos e tecnologia de ponta. 

 

 

ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO FISCAL DO HSVP 

No mês de julho os Associados da Associação de Caridade São Vicente de Paulo, mantenedora do 

Hospital, realizaram a eleição e posse do Conselho Fiscal da instituição para o biênio 2018/2020. A realização 

da assembleia geral extraordinária para esta finalidade está prevista no Estatuto da associação e contou com a 

presença dos associados. O Conselho Fiscal é constituído de cinco membros e respectivos suplentes eleitos 

pela Assembleia Geral. Compete ao Conselho Fiscal: Examinar, antes da Assembleia Geral Ordinária, o 

Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e os respectivos documentos. Elaborar parecer sobre o 

Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e tomar conhecimento do Relatório da Diretoria.  

Responder às consultas que lhe forem formuladas; 

 

INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA 

Para maior segurança aos Clientes, Profissionais e demais visitantes do Hospital, além de estarmos 

frequentemente ampliando o número de câmeras de monitoramento, o Hospital está investindo em ampliação 

da capacidade de armazenamento destas imagens tendo sempre como premissa a segurança de nossos 

clientes, nossos funcionários, assim como o monitoramento patrimonial do Hospital.  

 

PALESTRAS INTERNAS 

As palestras internas realizadas no Hospital têm duração de 1 a 2 horas, conforme o assunto abordado e tem o 

objetivo de informar, esclarecer, orientar e conscientizar os funcionários acerca da realidade que as rodeia. É o 
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momento em que se privilegiam as orientações sobre os problemas do cotidiano, a convivência em grupo, o 

relacionamento, atendimento com qualidade e humanização, cuidados com a higienização, entre outros. 
 

           

 
 

DIA LARANJA  

         Todo dia 25 é dia Laranja no Hospital São Vicente de Paulo. A entidade aderiu à campanha das Nações 

Unidas, que proclamou o dia 25 de cada mês como Dia Laranja. A celebração da data busca ampliar a 

conscientização e agir pela eliminação da violência contra mulheres e meninas. A cor foi escolhida por ser uma 

cor vibrante e otimista, representando um futuro livre de violência contra mulheres e meninas. Todo dia 25 são 

colocados banners no hospital e os funcionários usam camiseta fazendo alusão à campanha pelo fim da 

violência contra a mulheres e meninas.  

  

 

OUTUBRO ROSA  
 
   

O mês de outubro foi marcado por campanhas que endossam a prevenção do câncer de mama e do 

colo de útero. Na entidade, a campanha foi lembrada com decoração específica em murais e corredores. Além 

disso, os funcionários participaram de palestra organizada pela equipe de Psicologia e Assistência social,  

ministrada pela Dra. Daniela Avila Nesello, na mesma a Dra. Daniela ministrou sobre a importância da 

prevenção e tratamento do Câncer de Mama e Colo do Útero, sendo após discutido entre os presentes a 

respeito do assunto.  
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EVENTO DO LIONS  

Funcionários do Hospital participaram da Feira da Saúde, promovida anualmente pelo Lions Clube de 

Mafra, na Praça dos Bancos. Durante o dia todo, o hospital e outras entidades parceiras estiveram disponíveis 

gratuitamente para aferir a pressão arterial, conferir a glicose, pesar e passar conhecimentos sobre higiene 

bucal para a população. A equipe do hospital distribuiu folhetos informativos sobre doação de órgãos, o setor e 

exames do hospital e ajudou a dirimir dúvidas da população com relação aos cuidados com a saúde. 

 

 

       

 

 

 

 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 

A equipe da Comissão Intra-

Hospitalar de Doação de Órgãos, 

Tecidos e Transplantes (CHT) do 

Hospital São Vicente de Paulo com 

apoio da equipe da Fundação Pró-

Rim de Mafra, realizaram uma campanha de conscientização sobre 

a Doação De Órgãos. Durante o evento, os participantes 

conversaram com motoristas e pedestres, além de entregar panfletos com o objetivo de informá-los sobre a 

importância desse ato.  
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SEMANA DA ENFERMAGEM  

Semana da Enfermagem é comemorada no Hospital São Vicente de Paulo, Palestras e ações foram 

realizadas para proporcionar o bem-estar dos profissionais da enfermagem. Para celebrar o Dia Internacional 

do Enfermeiro (12 de maio), o Hospital São Vicente de Paulo realizou durante os dias 14 a 18 de maio a 

Semana da Enfermagem, com diversas ações focadas no corpo de enfermeiros da instituição. Além de 

deliciosos cafés oferecidos a todos os profissionais da área, o hospital também preparou uma série de 

palestras com o objetivo de aprimorar o conhecimento dos colaboradores..  
          

COMBATE AO AVC MARCA O CALENDÁRIO PARA LEMBRAR A 

IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO 
No dia 29 de outubro de 2006, a Organização Mundial da Saúde (OMS), aliada à Federação Mundial 

de Neurologia, definiram a data como o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Segundo o Ministério da Saúde, o AVC é a segunda doença que mais causa mortes no Brasil e a principal 

causa de incapacidade no mundo, a cada 5 minutos um brasileiro morre em decorrência do AVC. Quando 

falamos no Acidente Vascular Cerebral, temos consciência da gravidade na qual se enquadra o problema, 

porém, nem sempre sabemos exatamente do que se trata. O AVC também é conhecido popularmente por 

"derrame cerebral" e acontece quando há uma obstrução em um dos vasos sanguíneos presentes no cérebro. 

Quando isso ocorre, a parte do cérebro atingida começa a ser destruída. Existem muitos fatores que podem 

ser alterados para que o indivíduo não venha a sofrer com um AVC, como a regulação da hipertensão, 

diabetes, colesterol elevado, excesso de peso, fumo e sedentarismo. O histórico familiar de ataques de AVC 

também é levado em consideração. O Hospital São Vicente de Paulo tem uma unidade específica com 12 

leitos exclusivos e uma equipe preparada para atender.  

 
 

 
 

SIPAT - PROFISSIONAIS DO HOSPITAL TÊM SEMANA DE PREVENÇÃO A 
ACIDENTES DE TRABALHO  
 

Em parceria com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o Hospital São Vicente de Paulo 

realizou a 26ª Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho, entre os dias 23 e 27 de julho. A 

semana da SIPAT é voltada à prevenção, tanto no que diz respeito a acidentes do trabalho quanto a doenças 

do trabalho. Os membros da CIPA prepararam uma semana repleta de atividades e palestras voltadas a saúde 

do trabalhador, com o objetivo de promover conhecimento e conscientizar os funcionários sobre prevenção de 

acidentes, saúde e segurança no local de trabalho. 

Neste ano, contamos com uma programação bastante diversificada, a fim de oferecer o máximo 

possível de conhecimento e possibilidades de prevenção aos nossos amigos: Tivemos palestra com o 

socorrista Carlos N. de Barro, também aconteceu uma palestra com o grupo da secretaria de Saúde do 

Município de Itaiópolis, no qual foi apresentada uma peça teatral com o tema HIV, contamos com a 
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colaboração da Polícia Militar de Mafra para palestrar sobre direção defensiva e por último, mas não menos 

importante, um treinamento prático sobre combate à incêndio, realizado pela empresa Contra Chamas,  

Foram momentos preciosos de aprendizagem que fecharam com chave de ouro com a tradicional dança de 

quadrilha , na qual os funcionários com seus trajes típicos aproveitaram e deram boas risadas. Nossos 

agradecimentos à todos, segurança é Vida. 
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EMENDAS PARLAMENTARES CONTRIBUEM PARA A AQUISIÇÃO DE 

NOVOS EQUIPAMENTOS PARA O HSVP 

 

 

 

NOVENA DE NOSSA SENHORA APARECIDA 

Conforme já é tradição no Santuário Nossa Senhora Aparecida à realização da Novena que antecede 

a Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, o Hospital participou como noveneiro. Houve um momento 

para a reflexão religiosa de questões referentes à saúde no qual os fiéis tiveram um momento de reflexão e 

esclarecimento.  

 

 

MISSA DE NATAL  
Para celebrar o Natal, no dia 18 de dezembro, às 13h30, na capela do HSVP, foram recebidos o Padre 

Sidnei Marcelino e o Diácono Dorvalino Alves da Silva, que lindamente ministraram uma missa comemorativa à 

data. Após a celebração, o Diácono Dorvalino, em nome da Diretoria, agradeceu pelo ano de 2017 e pelas 

conquistas do hospital.   
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VISITA DO PAPAI NOEL 
Pelo sexto ano consecutivo, o Hospital São Vicente de Paulo levou o 

clima de Natal para seus pacientes. Na tarde do dia 21 de dezembro o Papai 

Noel foi o ilustre visitante dos pacientes internados no HSVP, bem como dos 

funcionários que estavam trabalhando. Com a barba branca e sua roupa 

vermelha ele caminhou por todos os corredores, visitou e distribuiu balas aos 

pacientes, além de todos os outros departamentos do hospital que entraram no 

clima natalino e ajudaram a animar os corredores. De quarto em quarto e de 

setor em setor o papai Noel percorreu todo o hospital, distribuindo afeto, dedicação e esperança. O Papai Noel 

também contou com ajudantes, ele teve o auxilio do coral de funcionários do hospital, que animaram os 

corredores com lindas canções natalinas.  

 

 

CORAL RIO NEGRO FESTEJA O NATAL NO HSVP 

Com muita alegria e simpatia, o Coral de Rio Negro ofereceu o Hospital São Vicente de Paulo uma 

apresentação repleta de músicas e boas vibrações. No dia 

10 de dezembro, na Capela do HSVP, 25 cantores 

celebraram o final do ano com músicas cristãs e natalinas, 

em busca de estimularem a felicidade na instituição. A 

apresentação emocionou os pacientes, familiares e 

funcionários que tiveram o prazer de desfrutar desse 

momento de união e harmonia.  

 
 

 

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO 

        No dia 12 de dezembro um jantar festivo reuniu no salão de festas do Lar dos Idosos de Mafra, os 

funcionários, Diretoria e Conselho Fiscal. O evento foi uma bonita festa para marcar um ano tão intenso para o 

hospital, com ampliações, obras, inauguração de novos serviços e afirmação da entidade como de importância 

regional. O jantar aos colaboradores é uma forma de agradecimento, pois a Diretoria vê o trabalho e o esforço 

de todos para melhorar a instituição. Um momento de descontração da família São Vicente de Paulo contou 

com clima animado e sorteio de brindes doados pelos Fornecedores, Diretoria e Conselho Fiscal. 
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ADMISSÕES POR CLÍNICA 
01/01/2018 à 31/12/2018 
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ADMISSÕES POR CONVÊNIO 
01/01/2018 à 31/12/2018 
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ADMISSÕES POR CIDADE 
01/01/2018 à 31/12/2018 
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TOTAL DE CIRURGIAS REALIZADAS 
01/01/2018 à 31/12/2018 

 
 

TOTAL DE CIRURGIAS REALIZADAS PELO SUS 
01/01/2018 à 31/12/2018 
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TOTAL DE CIRURGIAS REALIZADAS POR CONVÊNIOS 
01/01/2018 à 31/12/2018 

 
 

TOTAL DE CIRURGIAS REALIZADAS POR PARTICULARES 
01/01/2018 à 31/12/2018 
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COMPARATIVO DE CIRURGIAS REALIZADAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

 

 
 

 
TOTAL DE CONSULTAS AMBULATÓRIO 

01/01/2018 à 31/12/2018 
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ATENDIMENTOS NO AMBULATÓRIO POR CONVÊNIOS 

01/01/2018 à 31/12/2018 

 

 

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO SUE 

01/01/2018 à 31/12/2018 

 

http://www.hsvpmafra.org.br/


 

 
Mantenedora:  

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO 

Rua Senador Salgado Filho, 983 - Mafra-SC - Fone/Fax:(47) 3641-3600 
CNPJ/MF 85.131.993/0001-93    Inscrição Estadual  -  ISENTO 

Home Page: http://www.hsvpmafra.org.br  email: administracao@hsvpmafra.org.br 

 

 

Página 44 de 48 

 

ATENDIMENTOS PELO SUS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

01/01/2018 à 31/12/2018 

 

ATENDIEMENTOS DE CONVÊNIOS E PARTICULARES NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

01/01/2018 à 31/12/2018 
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PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO GERAL DO HOSPITAL 

01/01/2018 à 31/12/2018 

 
 

PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE DE AVC 

01/01/2018 à 31/12/2018 

 

 

http://www.hsvpmafra.org.br/


 

 
Mantenedora:  

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO 

Rua Senador Salgado Filho, 983 - Mafra-SC - Fone/Fax:(47) 3641-3600 
CNPJ/MF 85.131.993/0001-93    Inscrição Estadual  -  ISENTO 

Home Page: http://www.hsvpmafra.org.br  email: administracao@hsvpmafra.org.br 

 

 

Página 46 de 48 

 

PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO III POSTO 

01/01/2018 à 31/12/2018 

 

 

PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO IV POSTO 

01/01/2018 à 31/12/2018 
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PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DA UTI 

01/01/2018 à 31/12/2018 

 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.hsvpmafra.org.br/


 

 
Mantenedora:  

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO 

Rua Senador Salgado Filho, 983 - Mafra-SC - Fone/Fax:(47) 3641-3600 
CNPJ/MF 85.131.993/0001-93    Inscrição Estadual  -  ISENTO 

Home Page: http://www.hsvpmafra.org.br  email: administracao@hsvpmafra.org.br 

 

 

Página 48 de 48 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Encerramos, assim, o relato de mais um ano de atividades da ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO 

VICENTE DE PAULO, esperando ter correspondido à confiança que nos foi depositada para preservar este 

patrimônio da Comunidade de Mafra e região, que é o “Hospital São Vicente de Paulo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mafra-SC 31 de dezembro de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sr. Valdecir Valoja de Collo 
Diretor Presidente 

Sr. Dorvalino Alves da Silva 
Diretor 1º Secretário 
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