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

Relatório de Atividades relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

A Associação de Caridade São Vicente de Paulo, associação comunitária sem fins lucrativos, 

de natureza filantrópica, fundada em 23 de fevereiro de 1943, dirigida por Diretoria e Conselho Fiscal 

composta por membros por membros voluntários da Comunidade é mantenedora do Hospital São 

Vicente de Paulo, inaugurado em 30 de julho de 1950, administrado por profissional contratado com 

qualificação em Administração Hospitalar para Coordenação de suas atividades assistenciais, com 

apoio das Coordenações Administrativa, de Enfermagem, de Apoio e Manutenção, de Gestão de 

Pessoas e Processos, Direção Técnica e Clínica, com profissionais qualificados nas respectivas áreas 

de atuação. 

Diretoria: Gestão 2019/2021 

Diretor Presidente      Dr. Carlos Schmieguel 

Diretor 1º Vice-Presidente   Sr. Celso Köhler 

Diretor 2º Vice-Presidente     Sr. Manoel Pedro Farinhuk 

Diretor 1º Secretário      Sr. Dorvalino Alves da Silva 

Diretora 2º Secretária     Sra. Zenaide Godescki Grein 

Diretor 1º Tesoureiro     Sr. Valdecir Valoja de Collo 

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 

 

Conselho Fiscal: Gestão 2020/2022 

Titulares:      Suplentes: 

Sr. Amauri Eduardo Kollross    Sr. Eloi Ruthes 

Dr. Luiz Augusto dos Santos Lopes   Sr. Evanir Anselmo Weber 

Sr. Juvêncio Mengarda    Dr. Ernesto Carlos Tinoco de Souza 

Sr. Hilson Ovande Steidel                                         Sr. Alexandre Miguel 

Sr. Jerônimo Ricardo Mann     Dr. Antonio Mário Koschinski 

 

Coordenações 

Dario Clair Staczuk  Coordenador Geral 

Luis Fernando Scardazan  Coordenador Administrativo 

Luiz Antonio dos Santos  Coordenador dos Serviços Técnicos e de Apoio 

Amilton Fernandes Dias Coordenador dos Serviços Assistenciais 

Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch  Coordenadora de Pessoas e Processos 

Diretor Técnico  Dr. Michael Ricardo Lang 

Diretor Clínico  Dr. Rafael Sachet Dutra 
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 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.” 
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  MENSAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE 

 

Cumprindo determinação estatutária realizamos, no dia 29 de março de 2021, a nossa 

Assembleia Geral Ordinária, na qual apresentamos o Relatório Anual de Atividades referente ao 

exercício social compreendido entre 01 de janeiro de 2020 a 31 dezembro de 2020, o qual foi 

submetido à apreciação e deliberação dos associados o Balanço Geral, o Balanço  Patrimonial e a 

Demonstração de Resultados do Exercício compreendido entre 01 de janeiro 2020 a 31 de dezembro 

de 2020, os quais após serem discutidos, analisados e votados, na conformidade dos Estatutos da  

ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE “SÃO VICENTE DE PAULO”,  foram  aprovados pela Assembleia 

Geral Ordinária, por unanimidade. 

Os resultados apresentados foram fruto do esforço conjugado de Diretores, Conselheiros, 

Médicos, Coordenadores, Gestores, enfim, de todos os profissionais do Hospital e do apoio dos 

amigos e colaboradores, que foram fundamentais para que estes  resultados fossem alcançados. 

O esforço conjunto foi direcionado no sentido de prover o Hospital “São Vicente de Paulo”, 

dos recursos materiais, técnicos e humanos necessários ao desenvolvimento das atividades para as 

quais foi criado há mais de setenta anos, procurando conduzi-lo de forma serena e tranquila, mesmo 

nos momentos mais difíceis, como este em que a pandemia do COVID-19 exigiu de todos o máximo de 

esforços e dedicação. E é com muita satisfação que podemos afirmar que, mesmo tendo sido o ano de 

2020 um ano atípico, de provação para o nosso País, não só na esfera sanitária, como na área 

política, econômica e social, notadamente para os hospitais filantrópicos, em razão dos já crônicos 

problemas de baixa remuneração por parte do SUS, que não reajusta os valores pagos pelos serviços 

médico-hospitalares que são prestados aos cidadãos, gerando sério desequilíbrio econômico 

financeiro, ainda assim os resultados foram extraordinários. 

        Durante o ano de 2020 realizamos significativos investimentos patrimoniais, com a 

compra de equipamentos novos, ampliação das instalações físicas e remanejamento dos espaços e 

continuidade da capacitação de nossos recursos humanos, a fim de atingir nossa meta de melhorar a 

qualidade e segurança dos serviços oferecidos à comunidade, o que só foi possível graças às 

parcerias que mantivemos com o Governo Federal  através do Sistema Único de Saúde (SUS), com o 

Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde, e com o Município 

de Mafra e demais Municípios do Planalto Norte Catarinense, através de Convênios e dos 

Parlamentares Federais que nos contemplaram com recursos provindos de emendas parlamentares.   

http://www.hsvpmafra.org.br/
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No que diz respeito à aquisição de equipamentos novos, destacamos a decisão tomada perla 

Diretoria, Conselho Fiscal e a Administração do Hospital da importação de um Tomógrafo de 128 

canais e 384 cortes, de tecnologia avançada Go. Stop, diretamente da fábrica SIEMENS na 

Alemanha, o primeiro com essa tecnologia a ser instalado em Santa Catarina, com investimento 

próprio de R$ 2 milhões, cujo cronograma prevê o embarque em navio, na cidade de origem, no dia 6 

de abril de 2021, com chegada no Porto de Itajaí prevista para 21 de maio de 202, liberação  até 5 de 

junho e chegada em Mafra no dia 15 de junho de 2021. 

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

Conselho Fiscal que, voluntária e gratuitamente, deram a sua valiosa contribuição; ao Clube de 

Amigas do Hospital; a dedicação de nossos profissionais, parceiros, médicos, enfermeiros, técnicos 

em enfermagem, a colaboração de nossos fornecedores, instituições bancárias, indústria, comércio, 

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

 

A todos nosso muito obrigado. 

 

 

CARLOS SCHMIEGUEL 

                                                                                    Diretor Presidente  

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

 

 Um pouco da História 

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 200 pessoas, representando todos os 

segmentos da comunidade Mafrense. Em 30 de julho de 1950, foi inaugurado o Hospital e 

Maternidade São Vicente de Paulo, com 68 leitos, tendo registrado um total de 1.204 internações no 1º 

ano de funcionamento. Durante sua trajetória, o Hospital São Vicente de Paulo já passou por muitas 

turbulências, mas sobreviveu graças a dedicação, garra e determinação dos diretores, médicos, irmãs e 

colaboradores que passaram por esta Casa Hospitalar, e, principalmente, à comunidade de Mafra e 

região, que jamais deixou de dar seu apoio nos momentos mais difíceis. Destacamos a Campanha 

Conta de Luz, o Clube de Amigas do Hospital que confecciona e vende produtos artesanais em 

benefício desta Casa. Hoje, vemos com orgulho e incontida alegria o resultado desse trabalho.  

Um Hospital moderno, com grande parte de seus serviços informatizados e ao mesmo tempo 

humano e acolhedor. Atualmente contamos com 120 leitos, sendo 20 leitos de UTI geral e 14 Leitos 

UTI COVID 19, com Instalações e Equipamentos modernos, em área de 14.000,00 m2; 449 

funcionários e Corpo Clínico com 120 médicos em diversas especialidades. Contamos com um Centro 

Cirúrgico com modernas, amplas e seguras instalações, equipamentos de alta tecnologia, com 5 salas 

cirúrgicas e sala de recuperação pós-anestésica com 6 leitos. Somos credenciados e referenciados pelo 

Ministério da Saúde na Rede de Atenção às Urgências e Emergências das Macrorregiões Nordeste e 

Planalto Norte de Santa Catarina como Porta de Entrada de Urgência Especializada – Tipo II; Centro 

de Atendimento de Urgência a Pacientes com AVC – Tipo II com 12 leitos agudos; Serviços de 

Assistência em Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia, Neurocirurgia e Cirurgia 

Cardiovascular/Cardiologia Intervencionista/Hemodinâmica. Aguardamos a qualificação pelo 

Ministério da Saúde dos 10 leitos de UTI Adultos já credenciados e habilitados e em funcionamento 

desde agosto/2018. Cirurgia Bariátrica e Serviço de Assistência em Alta Complexidade em 

Procedimentos em Cirurgia Vascular, Endovasculares Extracardíacos e de Laboratório de 

Eletrofisiologia.  

Outro grande Projeto do Hospital que está em funcionamento é o Serviço de Diagnóstico por 

Imagem, que conta com amplas, modernas e confortáveis instalações e equipamentos de Raio-X, 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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Ultrassom, Tomografia e Ressonância Magnética, além da ampliação do nosso Serviço de Urgência e 

Emergência que atualmente a conta com 700,00 m2 com equipe médica especializada atendendo 24 

horas por dia.  

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. 

 

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

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. 

 

 

 

 

 

“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/Clemente_XII
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 RECURSOS HUMANOS 

Em 31/12/2020 contávamos com 449 profissionais, sendo 245 profissionais nos serviços de 

Enfermagem, 131 profissionais nos serviços de Apoio, 57 profissionais da administração, 03 

profissionais com deficiência, 10 profissionais menor aprendiz e contávamos com 03 profissionais 

estagiários. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 → 449 profissionais 

2019 → 424 profissionais 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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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 de Cabeça e 

Pescoço  

✓ Cirurgia Vascular 

Periférica  

✓ Cirurgia Geral 

✓ Cirurgia Plástica  

✓ Cirurgia Torácica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Cirurgia Vascular  

✓ Clínica Geral 

✓ Clínica Médica 

✓ Dermatologia 

✓ Endocrinologia 

✓ Gastroenterologia 

✓ Ginecologia e Obstetrícia  

✓ Hematologia 

✓ Medicina Intensiva  

✓ Neurocirurgia  

✓ Neurologia 

✓ Nefrologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Oftalmologia 

✓ Oncologia 

✓ Ortopedia e 

Traumatologia  

✓ Otorrinolaringologia  

✓ Pediatria 

✓ Pneumologia  

✓ Radiologia 

✓ Reumatologia 

✓ Urologia 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

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), através desta 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, de convênios autorizados, e pacientes referenciados pelo SUS. O 

espaço dispõe de uma equipe com multidisciplinar que garante o atendimento 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 pelos médicos plantonistas e se necessário é acionado o 

profissional de sobreaviso da especialidade a fim de proporcionar o atendimento de qualidade ao paciente, a 

depender do diagnóstico o paciente poderá ser medicado, liberado ou internado na própria unidade.  

 

Habilitação Porta de Entrada Tipo II 

Em 29/12/2017, o Hospital foi habilitado/credenciado  pelo Ministério da Saúde pela Portaria nº GM/MS 

4.044 como Porta de Entrada de Urgência Hospitalar Especializada Tipo II. Com esta habilitação o Hospital 

passou a ser referência para os 13 municípios do Planalto Norte Catarinense e mais 5 do Nordeste nos 

atendimentos de urgência e emergência em média e alta complexidade em TraumatoOrtopedia, 

Neurocirurgia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista. 

 Em 2020, foram realizados 13.530 atendimentos sendo 55,64% destes pelo convênio SUS e 44,36% de 

convênios e particulares. 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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UNIDADES DE INTERNAÇÃO E CENTRO CIRÚRGICO 

 

 UNIDADE DE INTERNAÇÃO III  

A Unidade Posto III possui 18 quartos para internamentos coletivos, totalizando 51 leitos para 

internação dos pacientes Clínicos e Cirúrgicos internados pelo convênio SUS. Além disso, conta com  34 

leitos de UTI, sendo 20 Leitos de UTI Geral Adultos e 14 Leitos de UTI Adultos exclusivos para pacientes 

COVID  ativados em função da pandemia COVID-19, do Serviço de Urgência e Emergência e do Centro 

Cirúrgico. Em 2020 internaram 3.950 pacientes nessa unidade.  

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO IV 

A Unidade Posto IV possui 15 apartamentos, sendo 11 apartamentos individuais e 4 apartamentos 

para internamento coletivo, estes são destinados para internamentos Clínicos e Cirúrgicos de pacientes 

particulares e de convênios que o Hospital é credenciado. No ano de 2020, a Unidade de Internação Posto IV 

foi destinada a internação dos pacientes clínicos com COVID 19, considerando a necessidade isolamento 

dos pacientes. 

Em 2020 foram internados 1.396 pacientes nesta unidade. 

 

UNIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PACIENTES ACOMETIDOS DE 

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – U-AVC 

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 de Santa Catarina, como centro de atendimento de urgência aos 

pacientes com acidente vascular cerebral. Além de unidade própria dedicada ao atendimento especializado 

agora com 12 leitos e com equipe multidisciplinar, equipamentos e materiais para atendimento em tempo 

integral. 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 2020 foram internados nesta unidade 572 pacientes, uma vez 

que devido a Pandemia da COVID 19, os leitos da U-AVC foram direcionados para atendimento dos 

pacientes COVID-19 que necessitam de Leitos de UTI, passando os pacientes vítimas de AVC a serem 

absorvidos em outra Unidade de Internação. 

 

 

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 15 de 66 

 

 

 

UNIDADE CORONARIANA 

Hospital São Vicente de Paulo inaugurou no mês de novembro de 2020 a Unidade Coronariana, 

otimizando o atendimento já prestado aos pacientes cardiológicos. A nova Unidade conta com 08 leitos 

destinados ao atendimento de pacientes acometidos principalmente por doenças cardiológicas e clinicamente 

estáveis. A Unidade Cardiológica admite pacientes do setor de Hemodinâmica, Centro Cirúrgico e Serviço 

de Urgência e Emergência. Em dois meses de funcionamento a Unidade atendeu 146 pacientes.   

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

A Unidade de Terapia Intensiva, Adulto, Tipo II, conta com 20 leitos, destes 7 leitos da UTI são 

habilitados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) e 2 leitos na Rede Cegonha. Estamos aguardando a 

qualificação dos 10 leitos de UTI habilitados pelo Ministério da Saúde em fevereiro de 2019.  Em 2020 

foram realizadas 1.209 admissões, das quais 88,33% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).   

 

UTI COVID 

No ano de 2020 o Hospital conquistou a habilitação de mais 14 leitos de UTI pelo Ministério da 

Saúde para atendimento de pacientes confirmados de COVID-19, tais leitos são exclusivos para atendimento 

de pacientes SUS e regulados pelo SISREG. 

 Em 2020 foram realizadas 339 admissões, das quais 100 % pelo Sistema Único de Saúde (SUS).   

 

CENTRO CIRÚRGICO 

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

com 06 leitos. No ano de 2020 foram realizados 4.106 procedimentos cirúrgicos dos quais 83,59% foram 

pelo convênio SUS. 

 

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO 

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

do Hospital, a CME segue rigorosos procedimentos para garantir o funcionamento e segurança dos materiais 

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

Hospital.  
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 CONVÊNIOS ATENDIDOS  

O Hospital possui Contrato de Prestação de Serviços aos seguintes Convênios: 

✓  Amil 

✓ ASMIG 

✓ Bradesco Saúde 

✓ Cassi 

✓ Cisamurc 

✓ Cisnordeste 

✓ CuidaSeg 

✓ Fusex 

✓ Geap 

✓ Med-Prev 

✓ Paraná Clínicas 

✓ Particular 

✓ Pladisa 

✓ Plassma 

✓ Postal Saúde 

✓ Sanepar 

✓ Santa Casa  

✓ Saúde São Camilo 

✓ Saúde Caixa 

✓ SC Saúde 

✓ Sintitêxtil 

✓ SITICON 

✓ Solumedi 

✓ Sul América 

✓ SUS 

✓ Unimed

  

http://www.hsvpmafra.org.br/
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DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

 

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 2020, 1.248 procedimentos nas especialidades de 

cardiologia, neurocirurgia e vascular.  

 

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

O SDI do Hospital realiza os exames de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, 

Ultrassonografia, Raio-X, Ecodoopler, Colonoscopia, Endoscopia, Eletroneuromiografia, 

Eletroencefalograma e Ecocardiograma. 

Em 2020 foram realizados 47.129 exames 
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SERVIÇOS   ASSISTENCIAIS 

 

EQUIPE DE ENFERMEIROS 

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. 

O Hospital possui o organograma da equipe de enfermagem e conta com gestores de enfermagem 

distribuídos em: Centro Cirúrgico, Central de Materiais Estéreis, Hemodinâmica e Serviço de Diagnóstico 

de Imagem, UTI, Unidades de Internação e Serviço de Urgência e Emergência e Ambulatório. 

 

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 

O Hospital dispõe de profissionais Fisioterapeutas contratados para atender pacientes em todas as 

Unidade de Internação e Serviço de Urgência e Emergência a fim de contribuir para a reabilitação dos 

pacientes que estão internados. 

  

FONOAUDIOLOGIA 

O fonoaudiólogo é um profissional da saúde e atua em pesquisa, orientação, perícias, prevenção, 

avaliação, diagnóstico e tratamento fonoaudiológico na área da comunicação oral e escrita, voz, audição e 

equilíbrio, sistema nervoso e sistema estomatognático incluindo a região cérvicofacial. Este profissional tem 

ampla autonomia, pode atuar sozinho ou em conjunto com outros profissionais de saúde. As áreas da 

fonoaudiologia são: Linguagem, Motricidade, Saúde Coletiva, Voz, Disfagia, Fonoaudiologia Educacional e 

Gerontologia. A fonoaudiologia hospitalar é a área da fonoaudiologia que atua com o paciente ainda no 

leito, de forma precoce, preventiva, intensiva, pré e pós cirúrgico, dando respaldo técnico e pratico à equipe 

interdisciplinar em que atua, esclarecendo que o objetivo maior é impedir ou diminuir as sequelas nas 

formas de comunicação que a patologia de base possa deixar.  

 

PSICOLOGIA CLÍNICA  

O Serviço de Psicologia atende às unidades de Internação incluindo Serviço de Urgência e 

Emergência. Os atendimentos são realizados para pacientes e seus familiares, quando solicitado pela equipe 

de enfermagem ou que possuam indicação médica. Buscando amenizar o sofrimento psíquico causado pelo 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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processo de hospitalização e doença, bem como suporte familiar auxiliando na compreensão dos cuidados e 

manejo com o paciente.  

 

AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 

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

Hospital mantém uma Agência Transfusional, que é constituída por uma equipe com um Enfermeiro, dois 

profissionais Técnicos de Enfermagem e um médico como responsável técnico. 

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

hemoderivados a Fundação Pró Rim e a Maternidade Dona Catarina Kuss, além disso, atende municípios de 

menor porte via ambulatorial. No ano de 2020 foram realizadas 3.381 transfusões de concentrado de 

Hemácias e outros hemoderivados. 

 

FARMÁCIA 

O Hospital possui farmácia para o atendimento dos 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. 

 O centro cirúrgico e setor de Urgência e Emergência possuem uma unidade de dispensação, que 

funciona 24 horas por dia sob a responsabilidade da equipe da central de suprimentos. 

  

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  

 

Dietética  

O  Setor de Nutrição e Dietética (SND) do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP)  é  responsável 

pela produção e distribuição de todas as refeições no Hospital e tem como objetivo principal realizar a 

prestação de assistência nutricional individualizada embasada em fundamentos tecnicos-cientificos, aos 

pacientes internados e como objetivo secundário  o fornecimento de alimentação adequada a pacientes, 

acompanhantes, médicos e colaboradores conforme Manual de Boas Práticas de Fabricação elaborado de 

acordo com a legislação vigente, garantindo a prestação de serviços com qualidade e segurança, visando a 

manutenção e recuperação da saúde, bem como auxiliar no desenvolvimento de hábitos alimentares mais 

saudáveis. 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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 SERVIÇOS DE APOIO 

SETOR DE HOTELARIA: A hotelaria hospitalar define-se como o conjunto de serviços da 

hotelaria clássica adaptado e implantado no ambiente hospitalar, visando proporcionar melhores condições 

de estada ao paciente.             

É importante salientar que a hotelaria hospitalar não é sinônimo de luxo, mas sim de conforto e 

qualidade, através da inclusão dos serviços hoteleiros no hospital, associando serviços de apoio, sendo estes 

de Nutrição, Higienização, Lavanderia, Rouparia, Manutenção, Patrimônio e Segurança no Trabalho. 

HIGIENIZAÇÃO: O Setor de Higienização do Hospital procura sempre oferecer atendimento com 

qualidade e segurança. É realizado por uma equipe tecnicamente treinada e de acordo com as normas 

vigentes da CCIH.  

LAVANDERIA: O Setor de Lavanderia é um dos principais serviços de apoio ao atendimento dos 

pacientes e dos setores do Hospital. O serviço de Lavanderia do Hospital é realizado por uma equipe 

tecnicamente treinada, todo o processamento de higienização das roupas utilizadas por profissionais e 

pacientes seguem um controle de lavagem para garantir a limpeza e desinfecção.  

ROUPARIA:  O setor de Rouparia, conta com costureiras que trabalham na confecção de todo o 

enxoval hospitalar e desenvolve peças para uso exclusivo dos pacientes, também é realiza a identificação e 

controle do enxoval do Hospital. Foram desenvolvidas peças de enxoval para a adaptação, segurança e 

conforto dos pacientes.   

SETOR DE PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO: O Setor de Patrimônio e de Manutenção do 

Hospital tem a finalidade de 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.  

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, dando assim maior segurança a 

todos os profissionais que atuam nesta casa Hospitalar.   

SETOR SEGURANÇA NO TRABALHO: O Serviço Segurança no Trabalho do Hospital, conta 

com Técnicos de Segurança do Trabalho habilitados e qualificados, voltados sempre para atender às 

necessidades de segurança dos funcionários em suas atividades do dia a dia. No Serviço de Segurança 

também temos uma equipe de Brigadistas voluntários e Membros da CIPA de acordo com das normas 

vigentes. 
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INFORMATIZAÇÃO DO HOSPITAL  

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

do Hospital. Em 2020 continuaram as melhorias nos módulos existentes com a adição de funcionalidades, 

controles, relatórios e alterações necessárias atendendo a padronizações definidas pelas agências 

reguladoras. O desenvolvimento de sistemas utilizados pelo Hospital também segue informatizando e 

melhorando os processos internos. 

 

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. 
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 NÚCLEOS E COMISSÕES 

 

 O Hospital São Vicente de Paulo preza pelo atendimento de qualidade a todos os pacientes atendidos 

e, para auxiliar na Gestão Hospitalar disponibiliza dos seguintes núcleos e comissões: 

 

✓ Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar – NAQH  

✓ Núcleo de Segurança Do Paciente - NIR 

✓ Núcleo Interno de Regulação - NIR 

✓ Governança Corporativa 

✓ Comissão de Controle De Infecção Hospitalar – CCIH  

✓ Comissão de Credenciais 

✓ Comissão de Curativos  

✓ Comissão de Ética De Enfermagem  

✓ Comissão de Ética Médica  

✓ Comissão de Farmácia E Terapêutica 

✓ Comissão de Gestão Da Clínica  

✓ Comissão de Revisão dos Prontuários e Óbitos 

✓ Comissão Hospitalar de Transplantes (CHT)  

✓ Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA  

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

✓ Programa de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde – PGRSS  

 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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GESTÃO DE PESSOAS 

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 como implantar iniciativas de humanização, que beneficiem os 

profissionais de saúde, os pacientes, seus familiares e a comunidade como um todo.  

 

 HOSPITAL DE ENSINO  

ESTÁGIOS 

 No ano de 2020 estiveram desenvolvendo atividades acadêmicas no Hospital 135 alunos. Estas 

atividades foram concentradas nos meses de maio, junho, outubro, novembro e dezembro. Os cursos 

presentes nas atividades de estágio foram Enfermagem com 29 alunos, Fisioterapia com 28 alunos e 

Medicina com 58 alunos em aulas práticas.  

           Também em 2020, entramos com pedido de habilitação como Hospital Escola no Ministério da 

Educação e iniciamos, em parceria com a Universidade do Contestado – Campus de Mafra a construção de 

instalações modernas e funcionais para acolher os acadêmicos de medicina na fase de Internato que deverá 

estar concluída até o final de julho de 2021, já que em agosto está previsto o início do Internato. 

Quanto aos cursos técnicos estiveram no hospital 20 alunos de uma única escola, as demais 

suspenderam as atividades devido a pandemia da COVID-19. 

 

CASA DE APOIO   

O Hospital disponibiliza uma Casa de Apoio para os familiares dos pacientes internados em UTI, 

residentes em outras cidades.  
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CUIDADOS PALIATIVOS  

Dia 12 de outubro, dia mundial de cuidados paliativos.  Segundo a definição da OMS, Cuidado 

Paliativo e uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam 

doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio da prevenção e do alivio do sofrimento.  

INFRAESTRUTURA 

O Hospital São Vicente de Paulo   está em evolução constante   na infraestrutura, com projetos 

inovadores, realizando obras, aprimorando fluxos e disponibilizando maior acessibilidade aos 

pacientes/Clientes. No ano de 2020 o Hospital São Vicente de Paulo realizou várias obras a fim de 

humanizar os locais, proporcionando melhor atendimento aos pacientes/Clientes e profissionais que atuam 

em nossa Instituição.  

O Hospital está em constante mudança, realizamos a   pintura da fachada do Laboratório ANACLIN 

e UTI, construção do novo Poço Artesiano, conclusão das obras do Centro Clínico, obras em torno do 

Tanque de Oxigênio, construção do Barracão do setor de Apoio e do SAME, Inauguração da Unidade 

Cardiológica, e conclusão das obras da nova Farmácia Interna. 

Contamos com a realização de grandes projetos   de reforma e ampliação, projetos elaborados por 

arquitetos e aprovados junto à Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, entre os projetos 

ressaltamos a nova área e instalação do   Laboratório de Análise Clinicas e Laboratório de Patologia, projeto 

inovador e moderno com amplas áreas que possibilitaram maior comodidade e segurança para os 

pacientes/clientes. 
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ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIRETORIA E  

CONSELHO FISCAL NO ANO DE 2020 

 

Considerando os Estatutos da Associação de Caridade São Vicente de Paulo, discutidos, revisados, 

consolidados e aprovados em AGE, realizada no dia 09/11/2020, e de acordo com a Seção I, Art. 22, que 

trata das competências da diretoria e Seção VIII, Art. 39, que trata das competências do Conselho Fiscal, 

apresentamos as atividades realizadas pela diretoria e conselho fiscal do Hospital São Vicente de Paulo no 

ano de 2020, através das reuniões ordinárias realizadas mensalmente de forma online e presencial. 

Mensalmente, nas reuniões da Diretoria e Conselho Fiscal, são discutidos assuntos pertinentes ao 

Fluxo de Caixa do mês anterior, pendências financeiras a receber, valores imobilizados, total de receitas 

acumuladas, balancete do serviço de diagnóstico por imagem, dados estatísticos do serviço de urgência e 

emergência, ambulatório, internações, cirurgias e ocupação dos setores referente ao mês anterior, além disso 

é exposto o andamento das obras no HSVP e comemorado o junto aos aniversariantes da diretoria para o 

próximo mês. 

Ressaltamos que devido a Pandemia da COVID-19, não foram realizadas reuniões nos meses de 

março, abril e maio. 

✓ Aprovação do selo comemorativo de 70 anos: Considerando a comemoração dos 70 anos do HSVP 

no mês de julho de 2020, foi desenvolvido pela Assessoria de Imprensa do hospital, o selo 

comemorativo dos 70 anos, para tanto foram utilizadas as cores vermelho e azul, já utilizadas na logo 

do HSVP e aprovado pela diretoria para utilização no Hospital. 

✓ Comissão de Festejos dos 70 anos do HSVP: Dada a importância da comemoração dos 70 anos do 

Hospital, a diretoria aprovou a formação da Comissão, sendo esta composta dos voluntários Sr. Eloi 

Ruthes, Sr. Celso Köhler e Sr. Celso Strobel.  

✓ Visita Sr. Nelso Confortin: Durante a reunião de fevereiro o Dr. Carlso Schmieguel, Diretor 

Presidente, informou os diretores e conselheiros fiscais que o Hospital recebeu a visita do Sr. Nelso, 

paciente atendido em 1963 no Hospital, e que este esteve presente a fim de agradecer o atendimento 

recebido na época. 

✓ Atendimentos de pacientes COVID-19: Na reunião de junho, o Sr. Dário Clair Staczuk, 

Coordenador Geral, comunicou os diretores e conselheiros fiscais que o Estado de Santa Catarina 

orientou que todos os Hospitais devem atender pacientes COVID-19 e que este bloqueou 40 leitos 

clínicos do Hospital, além de habilitar novos 14 leitos de UTI, especialmente para atendimento de 
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pacientes COVID-19. No entanto, na reunião de outubro o Dr. Michael ressaltou que o Ministério da 

Saúde não reabilitou os leitos da UTI COVID-19 e por isso o Hospital retornou a realidade de 20 

leitos de UTI geral, destes 03 leitos de isolamento, desta forma, se paciente COVID-19 fossem 

encaminhados ao Hospital e necessitarem de UTI, precisariam ser encaminhados a outros serviços. 

Apesar disso o Ministério da Saúde publicou portaria em outubro reabilitando os 14 leitos de UTI 

COVID-19, motivo pelo qual o HSVP retornou a disponibilizar os leitos de UTI COVID-19.  

✓ Assinatura de Contrato/Convênio de Cooperação Técnica/Cientifica e Estágios Curriculares 

com a Universidade do Contestado, Campus Mafra: Ao término da reunião da diretoria do mês de 

julho, o Coordenador Geral informou os presentes que o contrato entre o Hospital e a UnC será 

validado, neste a UnC se responsabiliza por repassar recursos para a adequação do Centro de Estudos 

Acadêmicos e financiamento dos estágios dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Medicina, além 

do mais, se compromete a disponibilizar os EPIs necessários aos acadêmicos.  

✓ Aquisição de Novo Tomógrafo: Em atenção a Pandemia da COVID-19, as Habilitações obtidas 

pelo Hospital, a demanda existente por exames de Tomografia e a vida útil do equipamento do 

Tomógrafo do Hospital, o Diretor Clínico, Dr. João Alberto Reitmeyer, propôs na reunião de 

setembro de 2020, que seja retomado o projeto de aquisição de um novo Tomógrafo, assunto que foi 

discutido e consensuado priorizar a aquisição, além de serem verificadas estratégias para pagar o 

equipamento. Já na reunião de dezembro de 2020, Dr. Carlos informou que será adquirido o 

Tomógrafo  de 128 canais da empresa Siemens, diretamente da Alemanha. 

✓ Assembleia Geral Ordinária – Prestação de Contas: Em atenção a Pandemia da COVID-19 e das 

diretrizes emitidas pelo Estado de Santa Catarina, a Assembleia Geral Ordinária foi realizada em 

novembro de 2020 de forma presencial e online, uma vez que a realização em março, como prevê os 

estatutos, foi inviável. Desta forma, em novembro de 2020 os Associados da Associação de Caridade 

São Vicente de Paulo reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária para Exame, discussão e 

deliberação sobre o Relatório de Atividades, Eleição do Conselho Fiscal para o Biênio 2020 – 2022, 

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

2020, 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.                                      

✓ Eleição e Posse do Conselho Fiscal do HSVP: No dia 09 de novembro de 2020, os associados 

reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, para Eleição e Posse do Conselho Fiscal da Associação 
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de Caridade São Vicente de Paulo, para a gestão do Biênio 2020/2022 determinados à prestação de 

assistência e fiscalização dos serviços médico-hospitalar de qualidade e baseados nos princípios da 

ética, comprometimento, iniciativa e responsabilidade. Os eleitos certamente continuarão o bom 

trabalho realizado pelos seus antecessores, em prol do HSVP, no que se refere aos serviços 

prestados. Dar sequência aos bons serviços já oferecidos pelo hospital e aprimorar práticas 

necessárias, são questões essenciais para o novo Conselho Fiscal. O papel do Conselho Fiscal é 

primordial para o bom funcionamento da instituição. Eles agirão em parceria com a diretoria da 

instituição e colaboradores, na busca pelo crescimento e desenvolvimento desta casa de saúde. Nesse 

sentido, a Associação de Caridade São Vicente de Paulo, conta com o diferencial de possuir em seu 

corpo de apoiadores, pessoas engajadas e capacitadas para desempenharem suas funções, garantindo 

o bem do HSVP. São pessoas da comunidade que, voluntariamente, se dispõem a trabalhar a serviço 

da vida. 

✓ Atividades de final de ano: Dr. Carlos comunicou na reunião de dezembro de 2020 que devido a 

Pandemia da COVID-19, as atividades de final de ano serão restritas ao fornecimento das cestas 

natalinas aos profissionais e ao sorteio de brindes entre os mesmos, este ocorreu no dia 23.12.2020. 
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OBRAS 2020 

 A Comissão de Obras do Hospital São Vicente de Paulo reúne se semanalmente as segundas 

feiras, para discussão e deliberação dos assuntos pertinentes as obras, reforma e melhorias físicas da 

instituição. A mesma é composta pelo Diretor de Patrimônio, Diretor 1º Tesoureiro, Coordenador 

Geral e Coordenador dos Serviços Técnicos e de Apoio, entre as atividades desenvolvidas, 

salientamos as seguintes.  

 

 

Novo Poço Artesiano 

Conclusão obras do Centro Clínico Pintura da Fachada do Laboratório ANACLIN e UTI 

Obras em Torno do Tanque de Oxigênio 
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Construção do Barracão do setor de Apoio e do SAME 

Inauguração da Unidade Cardiológica Conclusão Obras nova Farmácia Interna 
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INTEGRAÇÕES, CAMPANHAS E VOLUNTARIADO 

 

INTEGRAÇÃO DO HOSPITAL COM OUTRAS ENTIDADES  

A 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 da 

comunidade mafrense e 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.  

 

 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 38 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. Contudo, no ano de 2020 as atividades se mantiveram suspensas em decorrência da Pandemia da 

COVID-19.     

 

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. Toda a organização da 
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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.  
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AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CAMPANHAS 

 

CAMPANHA DA LUZ  

Desde 1996, o Hospital São Vicente de Paulo, em parceria 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.  

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

população de Riomafra e Região na conta de luz.   

 

 INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS 

No transcorrer do ano de 2020 os investimentos patrimoniais do Hospital São Vicente de Paulo 

foram na ordem de R$ 4.063.273,69 (quatro milhões, seiscentos e três mil, duzentos e setenta e três reais, 

sessenta e nove centavos) assim representados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTOS VALORES EM R$ 

Aquisição de Aparelhos de Cirurgia e Medicina  1.081.997,71 

Aquisição de Instrumentos de Cirurgia e Medicina 238.485,13 

Aquisição de Eletrônicos e Utensílios Diversos 286.730,82 

Aquisição de Roupas Hospitalares 43.280,04 

Aquisição de Móveis e Similares 389.173,87 

Benfeitorias e Melhorias 940.923,55 

Aquisição de Equipamentos de Informática 93.480,73 

Veículos 59.732,19 

Equipamentos doados COVID-19 883.180,00 

Reforma das Novas Instalações do Laboratório 46.289,65 

TOTAL             4.063.273,69 
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OK INTERNAÇÕES POR CLÍNICA E CONVÊNIO EM 2020 

CLÍNICAS 
SUS OUTROS 

Convênios 
TOTAL % 

Nº % Nº % Nº % 

Clínica Cirúrgica 3993 87,03 595 12,97 4588 100 

Clínica Médica 1592 82,40 340 17,60 1932 100 

Clínica Pediátrica 14 66,67 7 33,33 21 100 

Clínica 

Neurológica 
202 88,21 27 11,79 229 100 

T O T A L 5801 - 969 - 6.770 100 

 

 

ok ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS EM 2020 

Tipo de 

Serviço 

SUS 
Convênios e 

Particulares 
Total 

Qtde % Qtde % Qtde % 

Internações / 

Paciente Dia 
22.326 88,63 2.863 11,37 25.189 100,00 

Atendimentos 

Ambulatoriais 
94.498 87,15 13.939 12,85 108.437 100,00 

TOTAL 116.824 87,43 16.802 12,57 133.626 100,00 

OK RESUMO ESTATÍSTICO DE 2020 

Capacidade Normal de Ocupação  120 (sendo 20 leitos de UTI,  12 leitos de U-AVC) 

e 14 de UTI COVID 19 

Pacientes Admitidos 6.770 

Transferências 275 

Óbitos 421 

Taxa global de mortalidade 6,23 

Percentual de ocupação 65,04 

Média de Permanência 4,02 

Média de Paciente dia  74,15 

Cirurgias Externas 122 

Cirurgias Internas 3.980 
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 DOAÇÕES 

 

DOAÇÃO DE FARINHA DE TRIGO 

        O Hospital São Vicente de Paulo recebe mensalmente doação de Farinha de Trigo do Moinho 

Catarinense que nos auxilia na fabricação de alimentos, os quais serão ofertados a nossos colaboradores e 

pacientes.            

DOAÇÃO DE TEMPEROS VERDES 

     Semanalmente o Hospital São Vicente de Paulo recebe doação de temperos verdes (salsa e cebolinha) 

entre outras verduras e frutas do Diretor 2º Vice Presidente Sr. Manoel Pedro Farinhuk, essas doações dão 

mais sabor aos alimentos preparados pela cozinha do Hospital. 

 

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO AGRADECE DOAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA 

Instituições, voluntários e colaboradores fazem parte desta estrutura/preparação para melhor 

atendimento da população. 

O Diretor Administrativo do Hospital Regional São Vicente de Paulo, Dário Clair Staczuk agradeceu 

em nome do HSVP pelas doações feitas durante este tempo de enfrentamento da pandemia. “Empresas 

privadas, instituições públicas municipais, estaduais e federais, clubes de serviço, associações empresárias, 

voluntários, pessoas físicas, imprensa, amigos e colaboradores do HSVP, enfim, todos têm nos ajudado 

imensamente a conseguirmos equipar e preparar nosso Hospital para o enfrentamento da pandemia e 

atendimento da comunidade regional. Agradecemos também os nossos diretores, médicos e demais 

profissionais que trabalham neste Hospital, à serviço da vida”.  

O HSVP reitera que está em constante movimentação, não medindo esforços, para atender a 

comunidade de Mafra e do Planalto Norte, em relação à atual pandemia do Corona Vírus. Há um Comitê 

Multidisciplinar Interno de Enfrentamento ao COVID 19, sob a Coordenação do Dr. Michael R. Lang, e 

composto por mais de 20 profissionais do Hospital e dos serviços terceirizados, que se reúnem 

constantemente para análise da situação, atualização e adoção das normas e orientações dos órgãos 

pertinentes. Em relação ao atendimento na área de emergência, o fluxo é organizado desde o primeiro 

atendimento aos casos suspeitos, tratamento, até o momento da alta deste paciente. 

Dário enfatizou ainda que além da parte estrutural o HSVP se importa com a parte interpessoal do 

tratamento. “Esperamos atender a todos com tranquilidade, com o encaminhamento necessário e 
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tratamento digno. Aqui, paciente não é apenas um número, ele é familiar de alguém, é importante para 

alguém, são pessoas amadas, então acolhemos da melhor forma”. 

Doações Recebidas: 

✓ 01 Respirador – pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC); 

✓ 02 Respiradores Pulmonares – pela Secretaria Estadual de Saúde; 

✓ 02 Ventiladores Pulmonares – pela empresa Klabin de Rio Negro; 

✓ 1 cedido pela Prefeitura de Monte Castelo 

✓ 1 cedido pelo Hospital São Sebastião de Papanduva. 

✓ 1.000 Máscaras de Proteção – pela empresa Mako de Rio Negro; 

✓ 10 Monitores – pelo Grupo JBS; 

✓ 100 Máscaras de Proteção - pela empresa VWA Ind. e Comércio de Rio Negro; 

✓ 1000 Máscaras de Proteção – pela empresa Hering, através da Secretaria Regional de Saúde, pela pessoa 

da Sra. Ivana; 

✓ 160 Máscaras de Proteção – pelo COREN SC; 

✓ 35 Cestas Básicas – pela Unicred Agência de Mafra; 

✓ 40 Máscaras N95 FF2 – 16 galões de álcool gel 5L – 15 máscaras genéricas N95 – 04 caixas de luvas 

vinil – 400 und. Toucas – 18 luvas de látex – 07 galões de sabonete líquido 5L – 12 galões de 

desinfetante 5L e 225 Máscaras de proteção descartáveis – pelo Rotary Club; 

✓ 40 Protetores Faciais – pela Unimed Riomafra; 

✓ 400 Máscaras de Proteção – pela empresa Daniela Tombini Ind. e Com de Confecções Ltda. de Caçador; 

✓ 450 protetores faciais - pela empresa Dello Ind. e Com Ltda.; 

✓ 50 frascos de 500ml de Álcool Gel 70% - 60 aventais descartáveis - 225 caixas de luvas - 150 óculos de 

sobreposição - 60 toucas cirúrgicas - 1.500 máscaras descartáveis - pela empresa Klabin de Rio Negro; 

✓ 50 Máscaras de Tecido – pelo SENAC – Unidade de Educação Profissional e Tecnológica de Rio Negro-

PR; 

✓ 50 máscaras PFF2 – pela empresa Fábrica de móveis Franco & Bachot, através do Dr. Paulo Herbst; 

✓ 50 Protetores Faciais – pela Guarnição Especial da Polícia Militar de Mafra; 

✓ 6.000,00 Recebido pela Campanha de Venda de Máscaras idealizada pela Madeireira EK com o apoio da 

comunidade Mafrense, com esse valor foi possível adquirir 2.610 Máscaras Cirúrgicas; 

✓ 80 Protetores Faciais – pela empresa Nidec Global Appliance de Itaiópolis; 

✓ Chocolates – pelo Colégio Bom Jesus São José, Rio Negro-PR, por intermédio da gestora Sra. Zeliane 

Maria Vergílio Trisotto; 

✓ Chocolates, doados pelo Diácono Dorvalino e família; 

✓ Confecção de máscara, aventais e outros - pela Costureira Sra. Roseli; 

✓ Luvas e Máscaras Cirúrgicas triplas com tiras – pelo Clube de Motos Amigos Servagens;  

✓ Máscaras de Proteção – confeccionadas por costureiras locais; 

✓ Máscaras de Proteção – pelo FIESC/Sesi Senai, provenientes das doações do CONECTA SC; 

✓ Máscaras de tecido para acompanhantes de pacientes – pela Sra. Rosane Ribeiro Beninca. 

✓ O valor de R$ 2.500,00 – por Diácono Dorvalino Alves da Silva; 

✓ O valor de R$ 75.000,00 do Poder Judiciaria de Mafra, destinados pelo Dr. André Luiz Lopes de Souza - 

Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mafra, através do Sistema de Depósitos Judiciais para 

compra de 10 Monitores Multiparâmetros para ativação de mais 14 novos leitos de UTI; 

✓ Ovo de Chocolate com 7 quilos + bombons sortidos  – pela empresa Cacau Show; 

✓ Respiradores cedidos:  
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✓ Roupas impermeáveis e Máscaras – pela empresa Lynel Industria Têxtil de Papanduva; 

✓ Valor de R$ 1.950,00 – doado pela empresa Futuragro de Mafra SC; 

✓ Valor de R$ 2.800,00, através de Campanha Vaquinha Online realizada por amigos do HSVP; 

✓ Valor de R$ 850,00 – através da Live Solidária dos Serrados, de aniversário de Mafra, promovida pelo 

Grupo Condor; 

✓ Valor de R$ 9.800,00 destinados pelas instituições ACI de Mafra, CDL e ACI de Rio Negro, através de 

Campanha de apoio realizada junto aos associados e comunidade em geral de Riomafra; 

 

Agradecemos também ao Colégio Mafrense pelas mensagens positivas e carinhosas demonstradas na 

atividade realizada pelos alunos do colégio neste momento de grande aflição ao combate do COVID-19. 

 

“Não importa só o quanto fazemos, mas o quanto de amor colocamos naquilo que fazemos”  

(Madre Tereza de Calcutá) 
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CONQUISTAS E DESTAQUES  

 

77 ANOS DO LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL 

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 2020, o Hospital completou 77 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 À 

SERVIÇO DA VIDA!  

   

                                    1943                                                                                         2020 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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 EMENDAS PARLAMENTARES CONTRIBUEM PARA A AQUISIÇÃO DE NOVOS 

EQUIPAMENTOS PARA O HSVP 

QUADRO DE EMENDAS PARLAMENTARES 2020 
2020 Dep. Gilson Marques R$ 100.000,00 Custeio Assinado Convenio, aguarda recebimento do 

Recurso 

2020 Dep Coronel Armando R$ 200.000,00 Custeio Aguarda assinatura do Convenio 

 

2020 

Senador Esperidião Amin 

Dep. Federal Helio Costa 

Dep. Federal Rodrigo Coelho 

R$ 130.000,00 

R$ 88.600,00 

R$ 100.000,00 

 

Custeio 

 

Recebido, em execução 

2020 Deputado Darci de Matos 

Deputado Coronel Armando 

R$ 300.000,00 

R$ 200.000,00 

Equipamentos 01 Secadora de Traqueias – R$ 51.439,00 

01 Mesa Cirúrgica Elétrica – R$ 57.700,00    

01 Aspirador Ultrassônico/ Bisturi 

Ultrassônico – R$ 356.900,00 

Aguardando recebimento do Recurso 

TOTAL 2020 R$ 1.118.600,00 
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MATÉRIAS PUBLICADAS PELO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 

 NO ANO DE 2020 

 

24/01/2020 - PRIMEIRA NEUROCIRURGIA COM PACIENTE ACORDADO É REALIZADA 

PELO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. 

A cada ano que passa, os avanços tecnológicos permitem a realização de procedimentos cirúrgicos 

com cada vez mais alta complexidade. A cirurgia com o paciente acordado, participando de todo o processo 

e com possibilidade de mínimas sequelas, é um desses aprimoramentos. Este tipo de operação é utilizada, 

por exemplo, para abordagem de tumores intracranianos e distúrbios funcionais em áreas eloquentes. 

               No último domingo, dia 19, foi realizada com sucesso, a primeira cirurgia com o paciente acordado 

pelo Hospital São Vicente de Paulo, para remoção de tumor cerebral. “Trata-se de uma operação de altíssima 

complexidade e necessita não apenas de tecnologia, mas também de capacitação humana. Aqui no HSVP, 

nós contamos com equipamentos de ponta e um time de profissionais preparados para todo o processo”, 

explica o Dr. Michael R. Lang. “São poucos os hospitais de Santa Catarina que estão aptos e realizando este 

tipo de procedimento, elas são realizadas apenas em grandes centros”, complementa o neurocirurgião. 

          Durante a cirurgia, a interação com o paciente é fundamental e esse é o diferencial do procedimento. É 

necessário mantê-lo participativo, ao mesmo tempo avaliando se alguma capacidade funcional, desde 

linguagem, cálculo, memória ou movimentação de alguma região do corpo possa ser comprometida durante 

a cirurgia. A técnica permite que o cirurgião tenha a localização em tempo real de regiões funcionais do 

cérebro, permitindo ainda a preservação destas regiões. É considerada uma cirurgia padrão ouro para a 

identificação das áreas eloquentes, que correspondem às regiões motora, sensitiva e de linguagem. A decisão 

de manter o paciente acordado é exatamente com esse propósito, de garantir que estas áreas eloquentes, 

sejam preservadas ao máximo possível. 

               “Diante do diagnóstico de um tumor no cérebro pode parecer difícil controlar a ansiedade do 

paciente, porém buscamos isso de toda forma pois é fundamental para o sucesso da cirurgia com paciente 

acordado. A explicação detalhada de todos os passos da cirurgia e os benefícios que podem ser atingidos 

com a Escolha da técnica deixam o paciente mais confortável”, explica o neurocirurgião Dr. Leonardo 

Ruschel com formação em neurocirurgia oncológica e experiência em cirurgia com paciente acordado. 

                  Esse tipo de cirurgia é possível através de técnicas de anestesia, com a realização de uma sedação 

superficial e anestesia no local com o controle de cada uma das fases da neurocirurgia, desde o começo ao 

final do processo, com o suporte continuado e métodos específicos de monitorização, com todo o cuidado na 
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manipulação de determinada região para não prejudicar nenhuma função cerebral. 

               O procedimento foi realizado através do SUS – Sistema Único de Saúde. “Este tipo de 

procedimento sendo realizado também através do SUS, além de particulares e convênios, é o grande 

diferencial do Hospital São Vicente de Paulo para a comunidade de Santa Catarina, pois o HSVP está se 

tornando referência no Estado para tratamento de doenças neurológicas” frisa Dr. Michael. 

              A paciente S. S. K. conta que “foi uma experiência surpreendente e marcante, porém o fato de eu 

estar vendo o que estava acontecendo, o excelente atendimento da equipe desde enfermeiras, atendentes e 

médicos, o papel da médica que ficou conversando comigo o tempo todo foi super importante, tudo isso me 

deixou mais tranquila. Saí da sala de cirurgia bem e já falando…continuo me sentindo bem e a recuperação 

está sendo bastante rápida.” A paciente teve alta no dia 22/01 e pode continuar sua recuperação em casa. 

          A equipe que realizou a primeira neurocirurgia com paciente acordado no HSVP em Mafra foram: Dr. 

Michael R. Lang – Neurocirurgião, Dr. Leonardo G. Ruschel Neurocirurgião; Dra. Kristel Back Merida – 

Neurologista; Dr. Stenio Gabriel M. Penedo –Anestesista; Alessandra Apª Ulbrich Schade – Instrumentadora 

e Eliane Fontoura – Circulante. 

 

05/02/2020 – PREFEITO WELLINSGTON BIELECKI, ESTEVE EM BRASÍLIA  

Nesta tarde o prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, esteve em Brasília, no Senado Federal, Câmara 

dos Deputados e na ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres. E, em reunião com o Deputado 

Federal Darci de Matos, oficializou a destinação de trezentos mil reais para investimentos no Hospital São 

Vicente de Paulo. 

Agradecemos o Deputado Darci de Matos pelo referido recurso, qual será utilizado para compra de 

equipamentos e melhorias desta casa hospitalar, para oferecer aos pacientes que por aqui passam. 

 

06/02/2020 - EQUIPE HSVP PASSA POR CAPACITAÇÃO SOBRE FEBRE AMARELA 

Equipe de profissionais, entre médicos e enfermeiros do Hospital São Vicente de Paulo estiveram 

participando de capacitação realizada pela Vigilância Epidemiológica Estadual, em relação à Febre Amarela, 

que contou com profissionais vindos do estado de São Paulo a fim de repassar as experiências vividas no 

estado, no ano de 2017. 

Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda, que pode levar à morte em cerca de uma 

semana se não for tratada rapidamente e o aumento de epizootias (morte de macacos) no primeiro mês do 

ano, foi alarmante. Sendo assim, a motivação para o treinamento foi sensibilizar estes profissionais para o 
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diagnóstico precoce, seguindo as condutas estabelecidas no fluxo de atendimento. 

O fato que chamou a atenção para os profissionais de saúde é o aparecimento de macacos mortos, 

que é o primeiro indicio de que pode haver mosquitos infectados por febre amarela na região. A Secretaria 

da Saúde já confirmou o segundo caso em Santa Catarina, sendo o primeiro um morador de São Bento do 

Sul e o segundo em Jaraguá do Sul. “Este é um grande alerta, que devemos nos proteger, é uma doença 

grave que pode ser prevenida pela simples medida de vacinar-se.”, explica Ossimar Carlos Friedrich Filho, 

Coordenador de Enfermagem do HSVP; 

Lembrando que a Febre Amarela é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido picada 

dos mosquitos infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa, nem pelo macaco, que também é 

uma vítima e não um transmissor. 

Carlos ainda afirma “a vacinação é a única forma de prevenção, então procure os postos de saúde da 

cidade, se houver dúvida de quem deve ser vacinado, pode procurar uma unidade de saúde munido da 

carteira de saúde. As vacinas estão disponíveis gratuitamente. É preciso que as pessoas se conscientizem 

sobre a gravidade da doença e se vacinem” 

 

05/03/2020- HOSPITAL DE MAFRA CELEBRA 70 ANOS DE HISTÓRIA. 

No dia 30 de Julho de 2020, o Hospital São Vicente de Paulo completa 70 anos. Sua trajetória é 

marcada por lutas e dedicação para construir um espaço voltado ao cuidado com o próximo, com ética, 

comprometimento, responsabilidade e iniciativa; uma história de trabalho, focada na assistência médico-

hospitalar de qualidade, aliando técnica e humanização. 

        As ações deste ano festivo, iniciaram na noite de 02/03, em um evento que contou com a presença de 

autoridades do Poder Executivo e do Legislativo, dentre elas o Prefeito Municipal de Mafra, Sr. Wellington 

Roberto Bielecki, a secretária Municipal de Saúde, Sra. Jaqueline Fª. Previatti Veiga e a vereadora Marise 

Valério, representando a Câmara Municipal, bem como diretores, conselheiros, médicos, clube de amigas, 

colaboradores do HSVP e demais convidados. 

         Durante a solenidade, aconteceu o lançamento do Selo Comemorativo e apresentada a Camiseta 

Especial, marcando assim o início oficial das festividades, que terão continuidade com ações distribuídas ao 

longo do ano. 

        Na ocasião, foi assinado um convênio para o repasse de recursos federais, da ordem de um milhão de 

reais ao Hospital, em parcelas mensais de R$ 50.000,00, que vão custear consultas médicas especializadas, 

exames de média e alta complexidade, cirurgias e a aquisição de materiais para os procedimentos cirúrgicos, 
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tendo como agente repassador a Prefeitura Municipal de Mafra. 

O HOSPITAL 

          O HSVP nasceu do sonho de centenas de mafrenses que não mediram esforços para realização desta 

obra, e ao longo destes anos continua contando com o apoio de muitos em prol desta causa, para garantir sua 

visão que é ser um Centro Regional de referência em Assistência médico Hospitalar. 

           Foram muitas conquistas até aqui. O HSVP tornou-se um hospital moderno, com grande parte de seus 

serviços informatizados, ao mesmo tempo humano e acolhedor. Atualmente conta com 120 leitos, sendo 20 

destes de UTI, com Instalações e Equipamentos de ponta, contando com 440 funcionários e Corpo Clínico 

de 120 médicos em diversas especialidades. 

          Dispõe de serviços de alta complexidade, habilitados junto ao Ministério da Saúde (MS) nas áreas de 

Alta Complexidade Cardiovascular, Neurocirurgia e em Traumato Ortopedia, além de outras habilitações, 

que destacam a sua importância dentro da região de sua abrangência. Dispõe ainda de um Serviço de 

Diagnóstico por Imagem – SDI, altamente equipado. 

         São cerca de 400 mil pessoas em 13 municípios da região, de Monte Castelo a Porto União, que se 

beneficiam dos serviços desta casa hospitalar, agora ampliada para os Municípios de Corupá, Guaramirim, 

Jaraguá do Sul, Massaranduba e Schroeder, com o que aumenta para mais de 600.000 o número de 

habitantes a serem atendidos na especialidade de Cirurgia Cardiovascular em Alta Complexidade. 

         Outra grande conquista foi consolidar-se como Hospital Regional do Planalto Norte, um marco 

importante, pois dá a possibilidade de ampliar e melhorar os atendimentos à população de toda a região. 

           “São diversas batalhas travadas em busca de crescer e melhorar a cada dia mais. Com isso, o 

compromisso com a vida vai sendo perpetuado diariamente e, motivados pela satisfação de prestar 

atendimentos de qualidade à todos, o HSVP busca o crescimento constantemente. Entre as vitórias que vêm 

sendo conquistadas, estão as ampliações nos espaços, construção de novos locais de atendimento, aumento 

do número de médicos e especialidades, capacitação dos profissionais, além de muitas mudanças e 

aperfeiçoamentos”, afirma Carlos Schmieguel, Presidente do HSVP. 

         Nestes 70 anos de trabalho “A serviço da vida”, o esforço e o sonho de cada mafrense, bem como a 

dedicação de todos que passaram por este hospital e contribuíram para escrever esta história, de forma direta 

ou indireta e todas as conquistas já obtidas, devem ser comemoradas. “Por este motivo convidamos a todos 

para que comemorem conosco”, complementa Schmieguel. 

MENSAGENS 

          A Direção do Hospital recebeu várias mensagens de parceiros, amigos e colaboradores, dentre elas a 
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do Diretor 1º Tesoureiro Valdecir Valoja de Collo, que é um dos grandes colaboradores do hospital e já 

passou pela Presidência da instituição, nos seguintes termos: “Parabenizo o Hospital pelos 70 anos. 

Homenageando em especial os ex-presidentes e suas equipes que deram ao seu tempo, dias de suas vidas, 

para hoje o HSVP aqui chegasse cumprindo sua missão”, expressa a mensagem de Valdecir, qual não pôde 

estar presente devido estar em viajem. 

         Recebida também uma tocante mensagem enviada pelo Sr. Nelso Confortin, proprietário de dois 

restaurantes às margens da Rodovia Federal Régis Bitencourt no interior do Estado de São Paulo, que 

recentemente nos fez uma visita, acompanhado de sua esposa, quando veio rever o Hospital São Vicente de 

Paulo e deixar uma generosa contribuição, por ter sido bem atendido e medicado, há cinquenta anos atrás, 

quando sofreu um acidente na BR 116. 

 

20/03/2020 - HSVP RECEBE MAIS EQUIPAMENTOS. 

No último fim de semana, esteve visitando o Hospital de Mafra, o (ex) Deputado Federal Mauro 

Mariani. Este que foi um dos parlamentares que mais ajudaram o Hospital São Vicente de Paulo com 

indicação de emendas parlamentares. 

Desta vez, foram adquiridos mais 3 equipamentos com recursos de Emenda de R$ 421 mil de sua 

autoria. Os equipamentos adquiridos foram um Polígrafo no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), um 

Ultrassom no valor de R$ 248.000,00 (Duzentos e quarenta e oito mil reais) e um Foco Cirúrgico de Teto no 

valor de R$ 58.490,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais). 

Sobre os equipamentos 

Estas são importantes aquisições para otimizar ainda mais os serviços prestados pelo HSVP. O 

Polígrafo trata-se de um aparelho utilizado para monitorizar, registrar e calcular parâmetros fisiológicos do 

paciente submetido a procedimentos de hemodinâmica, como o cateterismo cardíaco, por exemplo. “O 

equipamento adquirido é altamente tecnológico, com vários recursos que facilita o procedimento médico e 

aumenta ainda mais a segurança para o paciente. Além de ser ainda um equipamento bastante didático que 

possibilita avanço no ensino e pesquisa do Hospital” explica o Dr. Rafael Sachet Dutra, Cardiologista 

Hemodinamicista, Coordenador do serviço de cardiologia clínica e intervencionista do HSVP. 

Em relação ao Foco Cirúrgico de Teto trata-se de um dispositivo médico destinado a auxiliar a 

equipe médica durante um procedimento cirúrgico, iluminando uma área local ou cavidade do paciente, este 

é um dos equipamentos eletro médicos fundamentais em centro-cirúrgicos e salas de exames. 

A aquisição do Ultrassom também representa um grande avanço pois é de última geração, realizando 
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inclusive exames do coração com extrema precisão “o novo aparelho é bastante moderno e oferecerá maior 

qualidade de imagem, recursos e funções para um diagnóstico ainda mais acurado e com mais segurança 

para os pacientes atendidos no Hospital São Vicente de Paulo.  Além disso, ainda dispõe de software para 

realização de exames de ecocardiograma transtorácico e transesofágico” explica Doutor Adolfo P.V. de Colo, 

Radiologista. “Além do grande salto na qualidade das imagens, será possível a realização de ecocardiograma 

transesofagico que permitirá melhor análise de diversas doenças do coração, realização do exame durante 

procedimentos cirúrgicos, determinando melhores resultados nestes. As tecnologias embarcadas deste 

aparelho permitem a realização de exames mais precisos e em menor tempo, trazendo inclusive benefícios 

econômicos para o hospital” complementa o Dr. Marcio Kuzmicz, Cardiologista do HSVP. 

 

16/03/2020 – COMITÊ MULTIDISCIPLINAR INTERNO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 

O Hospital Regional São Vicente de Paulo está em constante movimentação e preparação, tomando 

todas as medidas necessárias, para atender a comunidade de Mafra e do Planalto Norte, em relação à atual 

pandemia do Corona Vírus. 

Desde o dia 16 de março foi criado um Comitê Multidisciplinar Interno de Enfrentamento ao COVID 

19, sob a Coordenação de seu Diretor Técnico Dr. Michael R. Lang, e composto por mais de 20 profissionais 

do Hospital e dos serviços terceirizados, que se reúnem diariamente das 08hs até 10hs para análise da 

situação, atualização e adoção das normas e orientações técnicas emanadas do Ministério da Saúde, Governo 

de SC, Secretaria Municipal e Estadual da Saúde e outros órgãos normatizadores das ações de Saúde, 

visando a proteção e segurança dos pacientes e dos profissionais do Hospital. São feitos estudos e aquisições 

dos insumos necessários, bem como a realização de inúmeros treinamentos aos médicos, equipe de 

enfermagem e atendimento. 

O HSVP é um Hospital moderno, com grande parte de seus serviços informatizados, ao mesmo 

tempo humano e acolhedor. “Atualmente contamos com 104 leitos, sendo 20 destes de UTI, com Instalações 

e Equipamentos modernos, dentre eles 36 respiradores, sendo 5 respiradores anestésicos localizados no 

centro cirúrgico” afirma Dr. Michael. “E possui ainda mais 14 leitos de UTI que está à disposição do 

Governo do Estado de Santa Catarina, aguardando habilitação do Ministério da Saúde para funcionamento 

imediato” complementa Dário Clair Stakzuk, administrador do hospital. 

Outras medidas de segurança tomadas durante este período foram a suspensão das consultas, 

procedimento e exames eletivos, mantendo apenas o atendimento de pacientes de hemodiálise e 

oncológicos. E também a suspensão das visitas aos pacientes internados, a fim de diminuir o fluxo e a 

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 45 de 66 

 

 

aglomeração de pessoas nas dependências do hospital. 

Em relação ao atendimento na área de emergência, foi organizado o fluxo desde o primeiro 

atendimento aos casos suspeitos, tratamento, até o momento da alta deste paciente. O funcionamento segue 

hoje, a seguinte ordem: Já na recepção é feita a primeira análise do estado de saúde do paciente, realizada 

por um profissional adequadamente preparado e munido dos EPIs necessários para assegurar também a sua 

segurança. Caso este paciente apresente algum dos sintomas do COVID-19 ele é encaminhado 

imediatamente para a sala de isolamento possibilitando a continuidade no atendimento. Caso o paciente não 

apresente sintomas, este, é encaminhado para a sala de triagem para aguardar sua consulta, normalmente. 

Assim, o fluxo é organizado para que não haja contato entre os pacientes e ambos sejam atendidos da forma 

mais ágil possível. A unidade de Emergência é localizado anexa ao HSVP e atualmente registra um 

atendimento de aproximadamente 20 pessoas por dia. 

Além destas, muitas outras medidas e adequações são feitas diariamente. O HSVP conta com 440 

colaboradores e um Corpo Clínico de mais de 120 médicos de diversas especialidades. TODOS À SERVIÇO 

DA VIDA. 

 

12/05/2020 - Nota HSVP sobre óbito por COVID-19. 

O Hospital Regional São Vicente de Paulo confirma o óbito do paciente, masculino de 38 anos, 

encaminhado pelo Município de Papanduva-SC. 

Informamos que o mesmo deu entrada na Emergência do HSVP, no Domingo (10/05), já em estado 

grave, vindo a óbito no mesmo dia. Além da infecção pelo vírus Covid-19, qual foi confirmado hoje (12/05) 

pelo resultado do exame oficial, a vítima também apresentava um quadro avançado de asma e bronquite. 

Ao paciente adentrar no HSVP, foi recebido conforme todos os protocolos de segurança tanto para 

ele quanto para a equipe de atendimento, “Fizemos todos os procedimentos necessários e possíveis na busca 

de reverter este quadro, porém infelizmente não foi possível, devido ao estado avançado de enfermidade do 

paciente”, explica Dr. Michael R. Lang, Diretor Técnico do Hospital de Mafra. 

O HSVP reitera que está em constante movimentação, tomando todas as medidas necessárias, para 

atender a comunidade de Mafra e do Planalto Norte, em relação à atual pandemia do Coronavírus. Há um 

Comitê Multidisciplinar Interno de Enfrentamento ao COVID-19, sob a Coordenação do Dr. Michael R. 

Lang, e composto por mais de 20 profissionais do Hospital e dos serviços terceirizados, que se reúnem 

regularmente para análise da situação, atualização e adoção das normas e orientações técnicas emanadas do 

Ministério da Saúde, Governo de SC, Secretaria Municipal e Estadual da Saúde e outros órgãos 
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normatizadores das ações de Saúde, visando a proteção e segurança dos pacientes e dos profissionais do 

Hospital. São feitos estudos e aquisições dos insumos necessários, bem como a realização de inúmeros 

treinamentos aos médicos, equipe de enfermagem e atendimento. 

O HSVP é um Hospital moderno, com grande parte de seus serviços informatizados, ao mesmo 

tempo humano e acolhedor. “Atualmente contamos com 104 leitos, sendo 20 destes de UTI, com Instalações 

e Equipamentos modernos, dentre eles 36 respiradores, sendo 5 respiradores anestésicos localizados no 

centro cirúrgico” afirma Dr. Michael. “E possui ainda, mais 14 leitos de UTI já habilitados pelo Governo do 

Estado de Santa Catarina e Ministério da Saúde, para funcionamento imediato e exclusivos para pacientes 

com diagnóstico de Covid-19, confirmados.” complementa Dário Clair Stakzuk, administrador do hospital. 

Em relação ao atendimento na área de emergência, o fluxo é organizado desde o primeiro 

atendimento aos casos suspeitos, tratamento, até o momento da alta deste paciente. O funcionamento segue 

hoje, a seguinte ordem: Já na recepção é feita a primeira análise do estado de saúde do paciente, realizada 

por um profissional adequadamente preparado e munido dos EPIs necessários para assegurar também a sua 

segurança. Caso este paciente apresente algum dos sintomas do COVID-19 ele é encaminhado 

imediatamente para a sala de isolamento possibilitando a continuidade no atendimento. Caso o paciente não 

apresente sintomas, este, é encaminhado para a sala de triagem para aguardar sua consulta, normalmente. 

Assim, o fluxo é organizado para que não haja contato entre os pacientes e ambos sejam atendidos da forma 

mais ágil possível. A unidade de Emergência é localizado anexa ao HSVP e atualmente registra um 

atendimento de aproximadamente 20 pessoas por dia. 

Além destas, muitas outras medidas e adequações são feitas diariamente. O Hospital São Vicente de Paulo 

conta com 440 colaboradores e um Corpo Clínico de mais de 120 médicos de diversas especialidades. 

TODOS À SERVIÇO DA VIDA. 

 

08/06/2020 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO ADOTA SISTEMA DE VISITA VIRTUAL 

PARA PACIENTES DA UTI. 

Buscando sempre humanizar os atendimentos, o Hospital São Vicente de Paulo implantou mais uma 

nova medida, utilizando os recursos tecnológicos para facilitar a comunicação entre paciente e familiares. A 

partir de agora, pacientes que estão internados na UTI, podem ver e falar com seus parentes por meio de 

vídeo chamadas, visto que as visitas estão restritas na unidade.  As visitas presenciais foram suspensas até 

que a situação vivida atualmente, devido ao Covid-19, seja normalizada.  As medidas tomadas significam 

cuidado com paciente internado e principalmente que se evite a proliferação do vírus. 
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O projeto está sendo implantado pelo Serviço de Psicologia do HSVP e vem permitindo reduzir os 

impactos negativos da internação neste período de pandemia. “A medida adotada aproxima o paciente de 

seus familiares e diminui o sofrimento psíquico nesse momento tão difícil de isolamento, qual já vem 

trazendo resultados positivos”, explica a Psicóloga Clínica, Edinara Kovalski, idealizadora do projeto. 

Durante a realização da visita virtual é utilizado tablet, para pacientes comunicativos e orientados 

após contato com familiares e autorização do paciente e familiar. 

Todo o processo é verificado com muito critério e cautela. Logo depois, um comunicado é enviado 

para a família via WhatsApp avisando que em breve, a chamada será realizada; tendo a confirmação por 

parte da família, o processo é realizado. 

“Por mais amor e cuidado que os pacientes recebam, ter o carinho da família sempre traz um conforto, por 

isso resolvemos promover estas visitas. O paciente reage muito bem, e familiares ficam muito felizes 

relatando alívio em poder conversar com o paciente que as vezes encontra-se há dias distante da família. 

Agradecemos a todos que estão contribuindo de alguma forma para a realização deste projeto.”, finaliza a 

Psicóloga. 

Seguem abaixo algumas manifestações recebidas por escrito, de familiares que já puderam participar do 

projeto: 

Depoimento 1 – “Achamos ótimo, porque assim podemos estar em contato e ver realmente que está tudo 

bem, e isso nos deixou mais tranquilos, assim como meu pai que é paciente e estava a dias sem ver alguém 

da família. Parabéns pelo projeto, pelo lindo trabalho, pela atenção e cuidado! Equipe maravilhosa, a 

psicóloga é fantástica.” 

Depoimento 2 – “Fizemos vídeo conferência e é muito agradável e confortante, tanto para o paciente 

quanto para familiares. Parabéns e obrigada” 

Depoimento 3 – “Com a visita virtual se tornou ainda mais fácil para os familiares, graças ao Hospital, a 

gente pode ver nosso ente querido. Obrigada a todos” 

 

30/07/2020 – 70 ANOS HOSPITAL 

Hoje, dia 30 de Julho de 2020, o HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO COMPLETA 70 ANOS. 

Sua trajetória é marcada por lutas e dedicação para construir um espaço voltado ao cuidado com o próximo, 

com ética, comprometimento responsabilidade e iniciativa; uma história de trabalho focada na assistência 

médico-hospitalar de qualidade aliando técnica e humanização.  

O HSVP nasceu do sonho de centenas de mafrenses que não mediram esforços para realização desta 
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obra, e ao longo destes anos continua contando com o apoio de muitos em prol desta causa. 

Foram muitas conquistas até aqui, o HSVP tornou-se um hospital moderno, com grande parte de seus 

serviços informatizados, ao mesmo tempo humano e acolhedor. 

Estes 70 anos de trabalho “A serviço da vida”, o esforço e o sonho de cada mafrense, bem como a 

dedicação de todos que passaram por este hospital e contribuíram para escrever esta história, de forma direta 

ou indireta e todas as conquistas já obtidas, devem ser reconhecidas e comemoradas.  

 Abaixo uma mensagem do presidente da Associação de Caridade São Vicente de Paulo, 

mantenedora do Hospital, Carlos Schmieguel, em comemoração à esta data. 

 

 

12/08/2020 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO REALIZA PROCEDIMENTO INÉDITO 

O Hospital São Vicente de Paulo realizou um procedimento inédito no Planalto Norte, no último dia 

07 de agosto. A equipe de Hemodinâmica fez o fechamento do Forame Oval Patente (FOP), de um paciente. 

O pequeno buraco que divide os dois átrios foi corrigido, sem a necessidade de cirurgia aberta. O 

procedimento ocorreu dentro da Hemodinâmica e durou aproximadamente 60 minutos. 

O forame oval patente é uma estrutura anatômica cardíaca que é necessária durante a fase 

gestacional. Em 70% dos casos ele fecha na infância mas em 30% permanece aberta. O risco de permanecer 
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aberta é a embolização do sistema venoso ao sistema arterial, com complicações neurológica ou periférica. 

“O procedimento consiste em colocar uma prótese nesse defeito cardíaco fechando definitivamente o 

forame oval patente. O fechamento é realizado por uma punção na virilha. A prótese é guiada por um cateter 

através da veia pulmonar esquerda, sob visão ecocardiográfica, até ser encaixada no defeito cardíaco.” 

Explica o Dr. Rafael Sachet Dutra, Cardiologista Hemodinamicista, coordenador do serviço de cardiologia 

clínica e intervencionista do HSVP. 

De acordo com estudos, de 10% até 20% da população possui o Forame Oval Parente, entretanto só 

tem indicação de ser abordado cirurgicamente quando este é responsável pelo evento embólico. O médico 

destacou a importância do procedimento. “Evita que coágulos atinjam circulação cerebral e de outros 

órgãos, prevenindo eventos sérios que podem causar restrição na qualidade de vida e até mesmo óbito”, 

afirmou. 

Para o Dr. Rafael, esta cirurgia sendo realizada no HSVP abre possibilidades para que outros 

pacientes possam ser tratados da mesma forma. “Este procedimento é realizado com uma mínima incisão 

cirúrgica com baixo risco de complicações. Ele é pioneiro no Planalto Norte e o HSVP é um dos poucos 

serviços no Estado, habilitado para realização desse procedimento médico.” enfatiza. 

O Médico Coordenador ainda enalteceu o setor de Hemodinâmica “Temos uma equipe de 

profissionais experientes e qualificados, com a realização de diversos exames e procedimentos cardiológicos 

desde ecocardiogramas, cateterismos e angioplastias, além de cirurgias cardíacas. Este fechamento de 

Forame só veio coroar a excelente assistência prestada por nosso Hospital, sempre em busca de técnicas 

menos invasivas e que promovam mais qualidade de vida”, finalizou. 

 

13/06/2020 – MÁSCARA DE TECIDO  

O Serviço Social do HSVP, recebeu na última semana, a doação de máscaras de tecido, 

confeccionadas pela senhora Rosane Ribeiro Beninca, para a distribuição aos acompanhantes e pacientes 

internados na Instituição. 

A máscara é uma das formas de prevenção à propagação do Covid-19. Sendo assim, as profissionais 

Patrícia Bastos, Assistente Social e Edinara Kovalsky, Psicóloga, fizeram a distribuição no dia 09 de julho; 

quando as máscaras foram entregues devidamente embaladas, aos pacientes e acompanhantes, juntamente 

com uma cartilha orientativa para a correta utilização. 

 

18/08/2020 - MAFRA RECEBE DOAÇÃO DE MONITORES DE SINAIS VITAIS E 
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TERMÔMETROS CLÍNICOS DA JBS. 

Ação integra o programa de responsabilidade social da empresa “Fazer o Bem Faz Bem – 

Alimentando o Mundo com Solidariedade”  

Na última sexta-feira (14/08) Mafra recebeu mais doações da JBS. Para o Hospital São Vicente de 

Paulo foram entregues sete monitores e para a Secretaria de Saúde foram 100 termômetros clínicos, os quais 

serão destinados à Secretaria da Educação para utilização nas escolas municipais. 

 

 

Parceria Público-privada 

O prefeito de Mafra Wellington Bielecki, acompanhado da secretária de saúde, Jaqueline Fátima 

Previatti Veiga, falou da relevância da parceria público-privado que vai muito além da área econômica e 

produtiva da região. “A importância da doação destes monitores, não só pelo valor econômico, mas pelo 

benefício e suporte vital aos pacientes, é muito grande neste momento, no qual há grande demanda por 

aparelhos como este em todo Brasil. Sabemos que quando esta pandemia passar, estes equipamentos 

continuarão a ser utilizados por pacientes com outras comorbidades. Agradeço mais uma vez ao grupo JBS 

por este olhar social para Mafra”, declarou. 

A secretária Jaqueline, assim como o prefeito, agradeceu à JBS no que tange ao enfrentamento da 

pandemia no município. “A JBS já contribuiu com doação de EPIs aos profissionais da Atenção Primária 

em Saúde. E isso faz diferença, pois, em mais de 500 profissionais, apenas quatro testaram positivo”, disse a 

secretária. 

Suporte à vida 

O coordenador do hospital, Dário Staczuk, falou da importância dos equipamentos no 

monitoramento dos sinais vitais dos pacientes internados na UTI. Vale destacar que o hospital possui 34 

leitos adultos de UTI, sendo 14 exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19, os quais estão 

todos ocupados. “Recebemos pacientes Covid não só do Planalto Norte, mas de toda a macrorregião de 

Joinville, que compreende 26 municípios e mais de 1,3 milhão de pessoas. Então, reconhecemos o 

engajamento do Grupo JBS no enfrentamento a essa pandemia, de forma direta e objetiva, contribuindo 

com estas doações”, explicou Dário. Por mais esta iniciativa, parabenizou a empresa por incluir Mafra em 

seus projetos de expansão, “não só o aspecto econômico, mas também social, integrando-se à comunidade 

na qual se instala”. O hospital ainda vai receber mais três monitores até o dia 24 deste mês, conforme 

cronograma da JBS. Dário agradeceu a Melisa Marengo, diretora de biodiesel da JBS, representante da 
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empresa na ocasião, à secretária de saúde e ao prefeito pelo seu empenho na rápida concretização do ato. 

“Agradeço a todos e destaco o abnegado trabalho dos profissionais de saúde no atendimento aos 

pacientes”. 

Termômetros 

Após a entrega dos monitores no hospital, aconteceu a entrega de 100 termômetros clínicos na 

Policlínica Municipal, os quais serão destinados à Educação de Mafra. “Faz parte da estratégia da 

Secretaria de Educação, para garantir a segurança de alunos e profissionais da educação quando da volta 

às aulas”, explicou a secretária Estela Maris Bergamini Machado, já agradecendo à JBS. O prefeito 

agradeceu novamente a parceria com a empresa, “principalmente neste momento, gerando empregos e 

enfrentando juntos a pandemia”. 

JBS solidária 

Melisa Marengo, da JBS, agradeceu as palavras de todos e disse que “o trabalho da JBS é pequeno 

perto do trabalho que a Saúde está fazendo”. Ela lembrou ainda foram tomados todos os cuidados com os 

colaboradores que estão trabalhando na obra da indústria de biodiesel em Mafra, a fim de não disseminar a 

doença no município. “Façam grande proveito destas doações – monitores de sinais vitais e termômetros 

clínicos -, pois fazer o bem faz bem”. 

 Relembrando 

Em junho, o município recebeu mais de 30 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) – 

máscaras cirúrgicas e máscaras N95, aventais, luvas descartáveis e toucas – e mais de mil litros de produtos 

de higiene e limpeza (álcool em gel, álcool líquido e sabonete líquido) por meio do Fundo Municipal de 

Saúde. Completaram a doação mais 1.000 cestas básicas, que foram destinadas ao Fundo Municipal de 

Assistência Social. 

 

01/09/2020 - FUNDO EMPRESARIAL DOA VENTILADOR PULMONAR AO HOSPITAL SÃO 

VICENTE DE PAULO. 

O Planalto Norte é a mais nova região beneficiada com a doação de respiradores pulmonares doados 

pelo Fundo Empresarial para Reação Articulada de Santa Catarina Contra o Coronavírus (FERA/SC), 

liderado pela Federação das Indústrias (FIESC). Nesta segunda-feira (31), foi entregue um equipamento ao 

Hospital São Vicente de Paulo, de Mafra. 

A ação integra um esforço do setor industrial brasileiro de aumentar o número de ventiladores 

pulmonares nas unidades de terapia intensiva (UTI). Além da compra dos equipamentos, o Serviço Nacional 
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de Aprendizagem Industrial (SENAI), a Confederação Nacional da Indústria e as federações estaduais atuam 

em outras frentes, como o apoio para ampliar a produção interna e a restauração de aparelhos danificados – 

foram consertados mais de 2 mil no país. 

O Hospital São Vicente de Paulo atende atualmente uma população estimada de 1,3 milhão de 

pessoas dos 26 municípios da Macrorregião do Planalto Norte e Nordeste de SC. A instituição possui 34 

leitos de UTI adultos, sendo 14 exclusivos para pacientes infectados com o coronavírus. “Este ventilador 

pulmonar será utilizado no suporte ventilatório aos pacientes de Covid-19 internados nos atuais leitos de 

UTI”, informa o administrador do hospital, Dário Stackzuk. 

Para o vice-presidente da FIESC no Planalto Norte, a doação do equipamento revela a preocupação 

efetiva da entidade com a saúde dos catarinenses. “Os ventiladores são essenciais para o tratamento de 

pessoas infectadas em estado mais grave. Quanto mais equipamentos pudermos oferecer, mais estaremos 

contribuindo com a recuperação dos pacientes e com a manutenção da vida”, destaca Arnaldo Huebl. “Os 

equipamentos novos que estamos recebendo são mais modernos que os já utilizados há bastante tempo e, 

assim, podemos melhorar consideravelmente o atendimento à população”, informa o médico intensivista do 

Hospital, Dr. Rodrigo Longuinho. 

Os respiradores foram fabricados pela Novitech, de São Bernardo do Campo, empresa que recebeu 

consultoria do Instituto SENAI de Inovação em Sistemas de Manufatura, de Joinville, em parceria com a 

Whirlpool, para ampliação da capacidade de produção. A iniciativa integra uma série de atividades de 

enfrentamento da pandemia e de promoção do bem-estar da sociedade catarinense. Entre as ações estão o 

ProtocoloCorona, o Programa Mais Conserto de Respiradores e a Liga de Doações. 

  

Matéria: Assessoria de Comunicação FIESC 

– Estiveram participando do ato de entrega no HSVP: 

*Daren de Vargas Basso de Souza, gerente de operações do Planalto Norte e Vale do Itapocu do Sesi/Senai– representando a 
FIESC; 

*Clesio Ruiz Paloma – representando o SENAI; 

Membros da empresa JBS – representado o Sindicarne; 

*Dário Stakzuk – Administrador do HSVP; 

* E demais colaboradores do HSVP. 

 

01/10/2020 – SETEMBRO VERDE  

Anualmente este mês é utilizado para a realização de campanhas de incentivo a doação de órgãos em 

todo o Brasil.  

A doação de órgão é um tema extremamente importante. Esta ação pode transformar e salvar milhões 
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de vidas a cada instante. “ A maior dificuldade para a doação de órgãos é a recusa familiar e a principal 

causa apontada é o desconhecimento em vida do desejo de doar seus órgãos por parte do falecido, por isso é 

tão importante comunicar em vida o desejo da doação” explica Dr. Rodrigo Longuinho, Médico Intensivista 

do HSVP. 

Encampando a campanha, o CHT - Comissão Hospitalar de Transplantes do Hospital São Vicente de 

Paulo realizou várias ações de conscientização. 

 

 

15/10/2020 - PRIMEIRA HEMODIALISE CONTÍNUA DO MUNICÍPIO DE MAFRA. 

O último dia 09 de outubro, foi mais um momento histórico para o Hospital São Vicente de Paulo e 

marcou mais um avanço para a saúde de Mafra e região. Neste dia, iniciou a Primeira Hemodiálise 

Contínua, no HSVP. 

Este procedimento é chamado de hemodiafiltração. Nele, elevados volumes de solução produzida 

com água ultra-pura são infundidos e simultaneamente filtrados do espaço vascular do paciente, resultando 

em uma melhor remoção de toxinas do que na hemodiálise convencional, reduzindo a incidência de 

desmineralização óssea (que leva a fraturas), inflamações, desnutrição, anemia, hipertensão arterial, 

insuficiência cardíaca e neuropatias, além da redução do risco de infecções. Este procedimento pode durar 

até 72 horas e é indicado para pacientes hemodinâmicos graves, principalmente diagnosticados com 

COVID-19. 

Em Mafra, a hemodiafiltração iniciou às 17h do dia 9/10, finalizando no dia 13/10 às 17h, e 

aconteceu através de uma parceria entre o HSVP e a CTDR – Centro de Tratamento de Doenças Renais, de 

Joinville, detentora do equipamento. Os médicos responsáveis pelo procedimento foram os Nefrologistas 

Dra. Bárbara Ferrari e Dr. Rafael Marques, também fizeram parte da equipe o profissional Renato, 

enfermeiro do diálise do CTDR de Mafra responsável por coordenar as equipes de diálise, e a enfermeira 

Jacemir, de Joinville, que trouxe a equipe de enfermagem especialista neste tratamento. 

Para a Dra. Barbara “termos disponível para Mafra este tipo de tratamento é muito importante, pois esta é 

uma ferramenta no apoio terapêutico do paciente, já fragilizado pela redução de sua capacidade natural de 

filtragem, e ainda, por tratar-se de um tratamento mais efetivo e de menor risco”. 

 

29/10/2020 – DIA MUNDIAL DO COMBATE AO AVC  

Neste Dia Mundial do combate ao AVC, celebrado em 29 de outubro, vale reforçar que se achar que 
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você ou outra pessoa está apresentando algum sintoma, é preciso dirigir-se com urgência ao serviço de 

emergência do hospital mais próximo para um diagnóstico completo e tratamento! 

Para qualquer doença, a prevenção é o melhor remédio. Lembre-se disso! 

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das maiores causas de morte e incapacidade adquirida 

em todo o mundo. 

Prevenção é essencial. 

Não deixe que seja você! 

 

30/10/2020 - A PREVENÇÃO SALVA VIDAS – OUTUBRO ROSA NO HSVP. 

Sendo, o mês de outubro dedicado às campanhas de conscientização, prevenção e detecção precoce 

do câncer de mama e colo de útero, o Serviço Social do Hospital São Vicente de Paulo, organizou palestras 

direcionadas aos seus colaboradores, tendo como parceiros os  acadêmicos do curso de Psicologia da UNC – 

Universidade do Contestado e a Rede Feminina de Combate ao Câncer Rio Negro/Mafra, através de sua 

presidente  Sr. Kátia Borges Saliba. 

Os temas abordados foram: Auto estima da Mulher Contemporânea, e informações sobre o trabalho 

voluntário que a Instituição Rede Feminina de Combate ao Câncer, realiza com seus pacientes oncológicos. 

“Nosso objetivo, com esta ação, é conscientizar e compartilhar informações sobre a doença que afeta 

milhares de mulheres em todo mundo, bem como, estimular a auto estima da mulher contemporânea, e 

reafirmar a importância do voluntariado”,  ressalta a Assistente Social Patrícia Bastos. 

 

11/11/2020 - UNIDADE DE INTERNAÇÃO CARDIOLÓGICA É INAUGURADA NO HSVP. 

Hospital São Vicente de Paulo inaugurou neste mês de novembro a Unidade de Internação 

Cardiológica HSVP, o que representa uma otimização do atendimento já prestado à estes pacientes, com 

extremo cuidado técnico e humanizado. 

A nova unidade conta com 08 leitos que se destinam ao atendimento de pacientes que sofrem de 

algum tipo de doença cardíaca, mas que se encontram clinicamente estáveis. E recebe pacientes do setor da 

hemodinâmica, cirurgias cardíacas e também aqueles que ainda serão submetidos a cirurgias, exames 

diagnósticos e procedimentos terapêuticos como cateterismo cardíaco e a angioplastia coronariana. 

“O grande diferencial é que durante a internação é desenvolvido pelo HSVP, um trabalho de esclarecimento 

e orientação ao paciente para que ele e sua família conheçam de forma mais detalhada a sua doença, os 

seus medicamentos, os fatores de risco e como minimizá-los, de modo a reduzir a probabilidade de voltar ao 
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internamento” explica o Dr. Rafael Sachet Dutra, Cardiologista Hemodinamicista e Coordenador do serviço 

de cardiologia clínica e intervencionista do HSVP. 

A nova UC – Unidade de Internação Cardiológica conta com a responsabilidade de uma equipe 

multiprofissional, especializada em cuidados cardiológicos, que segue protocolos assistenciais visando 

garantir a qualidade e segurança no atendimento. 

“Os pacientes que passam por cirurgias cardíacas iniciam um programa de reabilitação cardiopulmonar 

ainda durante a internação e que poderá ser continuado após a alta hospitalar, conforme orientação 

médica”, finaliza a Enfermeira responsável, Terezinha dos Santos Padilha. 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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VISISTAS RECEBIDAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM 2020 

 

 

Visita dos Gestores de saúde de São Mateus 

do Sul 

Visita de uma equipe profissionais do Hospital 

Beatriz Ramos, da cidade de Indaial 

Visita de equipe de profissionais do 

Hospital Maicé, Caçador 

Visita do Deputado Pedro Baldissera, 

juntamente com o Sr. Cassimiro Konkel. 

Visita do Diretor da Maternidade Dona 

Catarina Kuss 

http://www.hsvpmafra.org.br/
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ADMISSÕES POR CLÍNICA 
01/01/2020 à 31/12/2020 
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ADMISSÕES POR CONVÊNIO 
01/01/2020 à 31/12/2020 
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ADMISSÕES POR CIDADE 
01/01/2020 à 31/12/2020 
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PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO GERAL DO HOSPITAL (%) 
01/01/2020 à 31/12/2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE CIRURGIAS REALIZADAS 
01/01/2020 à 31/12/2020 
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TOTAL DE CIRURGIAS REALIZADAS PELO SUS 
01/01/2020 à 31/12/2020 

 

TOTAL DE CONSULTAS AMBULATÓRIO 
01/01/2020 à 31/12/2020 
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ATENDIMENTOS NO AMBULATÓRIO SUS 
01/01/2020 à 31/12/2020 

 

 

TOTAL DE ATENDIMENTOS NO SUE 

01/01/2020 à 31/12/2020 
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ATENDIMENTOS PELO SUS NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

01/01/2020 à 31/12/2020 
 

 
 

ATENDIEMENTOS DE CONVÊNIOS E PARTICULARES NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA 

01/01/2020 à 31/12/2020 
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 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 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dr. Carlos Schmieguel 
Diretor Presidente 

 

Sr. Dorvalino Alves da Silva 
Diretor 1º Secretário 


