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Relatório de Atividades relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. 

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. 
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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 realizaremos no dia 28 de março de 2022, a 

Assembleia Geral Ordinária da ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE “SÃO VICENTE DE PAULO”, na 

qual apresentaremos o Relatório Anual de Atividades referente ao exercício social compreendido 

entre 01 de janeiro de 2021 a 31 dezembro de 2021; este está disponível, em conjunto com o 

Balanço Geral, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício na Secretaria 

Geral do Hospital para apreciação dos associados.  

Durante o ano de 2021 viabilizamos significativos investimentos patrimoniais, com a 

compra de equipamentos, como o Aspirador Ultrassônico, Tomógrafo de 128 canais, 03 

Ventiladores Pulmonares e 02 Mesas Cirúrgicas, dentre outros; ampliação e remanejamento das 

instalações físicas e recrutamento e capacitação de nossos recursos humanos, com o objetivo de 

melhorar a qualidade e segurança dos serviços oferecidos à comunidade. Condição que 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.   

O esforço conjunto foi conduzido a fim 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. Desta forma, é com grande satisfação que afirmamos que o ano 

de 2021 proporcionou momentos importantes para o Hospital, com resultados positivos.  

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

Conselho Fiscal, ao Clube de Amigas do Hospital; a nossos profissionais, a colaboração de nossos 

fornecedores e parceiros, poderes públicos, e principalmente toda a comunidade.  

A todos nosso muito obrigado. 

Valdecir Valoja de Collo 

                                                                                    Diretor Presidente 
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 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 UM POUCO DA HISTÓRIA 

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

que culminou na fundação da 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 que representaram 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 contribuição da Campanha Conta de Luz e 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 104 leitos com Instalações e Equipamentos modernos, em 

área de 12.285,35 m2; 512 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 10 leitos agudos; Serviços de Assistência em Alta Complexidade 

em Traumatologia e Ortopedia, Neurocirurgia e Cirurgia Cardiovascular/Cardiologia 

Intervencionista/Hemodinâmica. Aguardamos a habilitação pelo Ministério da Saúde da Cirurgia 

Bariátrica,  Serviço de Assistência em Alta Complexidade em Procedimentos de 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 instalações confortáveis e equipamentos que realizam os exames de Raio-

X, Ultrassom, Tomografia e Ressonância Magnética, atendendo a demanda de exames eletivos e em 

caráter de urgência e emergência. Além disso, em 2018, foi finalizada a ampliação do nosso Serviço 
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de Urgência e Emergência que atualmente conta com 700,00 m2 e equipe médica especializada com 

atendimento 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 

12.285,35m², 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. 
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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://pt.wikipedia.org/wiki/Clemente_XII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Le%C3%A3o_XIII
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 RECURSOS HUMANOS 

 

Em 31/12/2021 contávamos com 512 profissionais, sendo 300 profissionais nos serviços de 

Enfermagem, 144 profissionais nos serviços de Apoio, 68 profissionais da administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 → 512 profissionais 

2020 → 458 profissionais 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  
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CORPO CLÍNICO 

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

Especialidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE INTERNAÇÃO, CENTRO CIRÚRGICO E SERVIÇO DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO III  

A Unidade Posto III possui 18 quartos para internamentos coletivos, totalizando 50 leitos 

para internação dos pacientes Clínicos e Cirúrgicos internados pelo convênio SUS.  

Admite pacientes oriundos de 30 leitos de UTI, sendo 20 Leitos de UTI Geral Adultos e 10 

Leitos de UTI Adultos exclusivos para pacientes COVID, do Serviço de Urgência e Emergência e 

do Centro Cirúrgico. Em atenção a alta demanda de atendimentos, os quartos estão sendo 

reformados, a fim de tornar o Hospital um ambiente mais acolhedor. Em 2021 internaram 3.336 

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. Desde 2020, a 

Unidade de Internação Posto IV foi destinada a internação dos pacientes clínicos com COVID 19, 

considerando a necessidade isolamento dos pacientes, situação que foi diminuindo 

✓ Anestesiologia 

✓ Buco Maxilo Facial  

✓ Cardiologia 

✓ Cirurgia Bariátrica 

✓ Cirurgia Cardíaca 

✓ 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 

✓ Oftalmologia 

 

✓ Nefrologia 

✓ Oncologia 

✓ Ortopedia e 

Traumatologia  

✓ Otorrinolaringologia  

✓ Pediatria 

✓ Pneumologia  

✓ Radiologia 

✓ Reumatologia 

✓ Urologia 
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progressivamente com o retardo da Pandemia da COVID-19. Em 2021 foram internados 1.833 

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 2021 foram internados nesta unidade 132 pacientes, uma vez que devido a Pandemia da 

COVID 19, os leitos da U-AVC foram direcionados para atendimento dos pacientes COVID-19 que 

necessitavam de Leitos de UTI, passando os pacientes vítimas de AVC a serem absorvidos em outra 

Unidade de Internação.  

 

UNIDADE CORONARIANA 

A Unidade Coronariana do Hospital São Vicente de Paulo foi desenvolvida com o objetivo 

de otimizar e aprimorar a qualidade do atendimento prestado aos pacientes Cardiológicos admitidos 

no Hospital. No ano de 2021 as atividades na unidade foram continuadas a fim de atender a 

demanda do Serviço de Hemodinâmica, Centro Cirúrgico e Serviço de Urgência e Emergência com 

a admissão de pacientes clinicamente estáveis, contabilizando 1.235 internações na Unidade.  

 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA GERAL ADULTOS 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Geral Adulto, Tipo II, do Hospital São Vicente de 

Paulo iniciou sua trajetória com a inauguração de 06 (seis) leitos dia 30/10/1999 e início das 

atividades dia 03/11/1999. No ano de 2010, a UTI Geral Adultos foi expandida para 10 (dez) leitos 

com novas instalações a fim de melhor atender os pacientes do Planalto Norte Catarinense. 

Considerando a demanda por leitos de UTI no Planalto Norte, em 07/12/2017 foi inaugurada a nova 

UTI com mais 10 (dez) leitos, totalizando 20 (vinte) leitos, com recursos do Convênio 

SES/INVESTSAUDE/BADESC.  
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Em atenção a Pandemia causada pelo COVID-19, no mês de abril de 2020 foram habilitados 

14 leitos de UTI COVID-19 pelo Ministério da Saúde para atendimentos dos pacientes acometidos 

por COVID-19. Simultâneo a redução dos casos de COVID-19, em 2021, 10 leitos de UTI COVID-

19 foram habilitados pelo Ministério da Saúde como leitos de UTI geral e os demais leitos 

desabilitados, contabilizando 30 leitos de UTI Geral Adultos e um total de 1.737 admissões no ano 

de 2021.   

 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) COVID 

Como reflexo da pandemia do COVID-19, no ano de 2021 os leitos de UTI COVID-19 do 

Hospital habilitados pelo Ministério da Saúde através da PORTARIA Nº 1.045, DE 29 DE ABRIL 

DE 2020 permaneceram em atividade com o objetivo de atender a demanda do Estado de Santa 

Catarina referente a pacientes COVID-19.  

No período de abril 2020 a março de 2021 estavam habilitados 14 leitos, sendo ampliados 

mais 10 leitos a partir de abril de 2021 até fevereiro de 2022.  

Como fluxo normativo do Estado, todos os pacientes foram regulados pelo SISREG, 

contabilizando em 2021 454 admissões.  

 

CENTRO CIRÚRGICO 

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

anestésica) com 06 leitos para realização de procedimento baixa, média e Alta Complexidade. No 

ano de 2021 foram realizados 4.450 procedimentos cirúrgicos dos quais 81,87% 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.  

 

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 
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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 

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

Neurocirurgia e Cirurgia Cardiovascular e Cardiologia Intervencionista, sendo que este abrange 

mais 5 municípios do Nordeste Catarinense.  

  Em 2021, foram realizados 14.985 atendimentos sendo 55,22% destes pelo convênio SUS e 

44,78% de convênios e particulares. 

 

CONVÊNIOS ATENDIDOS  

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

✓ Agiliza Saúde,  

✓  Amil; 

✓ Asaprima, 

✓  ASMIG;  

✓  Asserine,  

✓ Bradesco 

Saúde;  

✓ Cassi;  

✓ Cisamurc;  

✓ Cisnordeste;  

✓ Clinipam,  

✓ CuidaSeg;  

✓ Fusex;  

✓ Geap;  

✓ Hapvida. 

✓ Lifeday,  

✓ Med-Prev; 

✓ Os Assessoria em 

Saúde Ltda,  

✓  Paraná Clínicas,  

✓ Particular; 

✓  Pladisa;  

✓ Plassma;  

✓ Postal Saúde; 

✓ Sanepar;  

✓ Santa Casa Saúde;  

 

✓ São Camilo;  

✓ Saúde Caixa;  

✓ SC Saúde;  

✓ Seara Alimentos,  

✓ Sintitêxtil, 

✓  SITICON;  

✓ Solumedi;  

✓ Star + Saúde e  

✓ Sul América;  

✓ SUS;  

✓ Unimed;  
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DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

 

SERVIÇO DE HEMODINÂMICA 

A implantação do serviço de Hemodinâmica do Hospital São Vicente de Paulo, representou 

um significativo avanço para o município de Mafra e todo o planalto norte catarinense. Estima-se 

que cerca de 400 mil pessoas em 13 municípios, de Monte Castelo a Porto União, além de mais 05 

municípios da região Nordeste, são beneficiadas dos serviços ofertados na hemodinâmica, 

possibilitando o diagnóstico e tratamento de cardiopatias de forma segura e minimamente invasiva.  

O serviço foi inaugurado em 20/12/2016, com investimentos de R$ 2.559.878,12 financiado 

com recursos do Convênio com o Ministério da Saúde, valor de R$ 400 mil proveniente de Emenda 

Parlamentar do Deputado Federal Mauro Mariani e o restante de recursos do Hospital.  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 do Hospital São Vicente 

de Paulo.  

A estrutura instalada para o atendimento está alinhada com a qualidade oferecida em 

grandes centros urbanos, com edificações modernas e equipamentos de última geração e para 

garantir o sucesso do projeto e a máxima qualidade nos serviços que são realizados, o HSVP conta 

com equipe de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem treinados a fim de viabilizar a 

realização dos procedimentos eletivos e de urgência e emergência nas áreas de Cardiologia, 

Neurocirurgia e Cirurgia Vascular. Viabilizando no ano de 2021, a realização de 1.714 

procedimentos. 

 

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (SDI) 

No dia 14/09/2012 foi inaugurado o novo e moderno Serviço de Imagem do Hospital São 

Vicente de Paulo com área de 727,59 m2 em amplas e modernas instalações e equipamentos para 

realização de exames de Colonoscopia, Ecodoppler, Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia, 

Endoscopia, Raio-X, Ressonância Magnética, Retossigmoidoscopia, Tomografia Computadorizada 

e Ultrassonografia. Contabilizando 56.484 exames realizados em 2021. 

O SDI está integrado ao moderno sistema PACS de digitalização, armazenamento, 

reconstrução e transmissão de imagens, e, instalado em uma área confortável e humanizada, 

possuindo um Tomógrafo “Multislice” da marca GE com 16 canais. Conquistou no ano de 2021 a 

ampliação da capacidade e qualidade no atendimento com a aquisição de mais um equipamento de 

Tomografia Computadorizada, da marca SIEMENS, da linha Somaton Go.Top com 128 canais, que 

realiza exames com alta precisão, tecnologia e rapidez, e o que é melhor, utilizando doses muito 
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baixas de radiação, uma redução de cerca de 40-60% quando comparado com tomógrafos mais 

antigos.  

Um grande avanço tecnológico que veio marcar a história do HSVP, sendo o mais moderno 

da região, com capacidade para realizar exames de alta complexidade, dentre estes, o exame 

de Angiotomografia Coronariana, um dos principais exames para a avaliação de dor 

torácica que consegue detectar placas muito pequenas nas artérias do coração, possibilitando a 

detecção da doença antes mesmo de acontecer um evento coronariano, como um infarto por 

exemplo.  

 

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 

 

EQUIPE DE ENFERMAGEM 

A equipe de enfermagem do Hospital São Vicente de Paulo é coordenada pelo Enf.º Amilton 

Fernandes Dias com auxílio dos gestores de enfermagem: Enf.ª Carolina Ap.ª Gruber, Gestora do 

Serviço de Urgência e Emergência, Enf.ª Lucimara Kauva, Gestora das UTIs, Enf.º Rogério 

Leandro Weinert, Gestor das Unidades de Internação, Enf.º Romário Henrique Basso, Gestor do 

Centro Cirúrgico e CME, e Enf.ª Terezinha dos Santos Padilha, Gestora da Hemodinâmica e UC.  

No Hospital São Vicente de Paulo, a equipe de enfermagem é formada pelo coordenador de 

enfermagem, gestores de enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de 

enfermagem, contabilizando em 2021, 262 profissionais.  

Estes fazem parte da equipe multiprofissional no sistema de saúde, colaboram no 

planejamento e execução dos programas a serem desenvolvidos, 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. 

 

EQUIPE DE FISIOTERAPIA 

A equipe de fisioterapia do Hospital é formada por fisioterapeutas contratados para atender 

pacientes que apresentam disfunções cinético funcionais nas Unidades de Internação e Serviço de 

Urgência e Emergência do Hospital. É supervisionada pela Fisioterapeuta Flávia dos Santos Etgeton 

e composta por 12 colaboradores. 

Estes, em conjunto com a equipe multidisciplinar do Hospital atuam desenvolvendo ações e 

projetos voltados a promover a reabilitação fisioterapêutica dos pacientes. 

 

FONOAUDIOLOGIA 

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

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.  

 

PSICOLOGIA CLÍNICA  

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

Emergência e UTI, através da assistência clínica ao paciente, assim como pela integração e 

comunicação efetiva com a equipe médica e multidisciplinar do hospital. 

O objetivo do serviço de Psicologia é avaliar a demanda psicológica, por meio de uma 

escuta ativa com os pacientes e as famílias em relação a experiência com o adoecimento, com o 

processo de tratamento e reabilitação da doença. Tratar os sintomas como ansiedade e angústia, 

sentimento de perda e fantasias em relação a sua condição de doença, que podem gerar sofrimento 

para paciente e familiares. Buscando amenizar o sofrimento psíquico causado pelo processo de 

hospitalização e doença, bem como suporte familiar auxiliando na compreensão dos cuidados e 

manejo com o paciente, até a sua alta hospitalar.  

No Hospital, o serviço de psicologia é composto por 02 psicólogas e 01 estagiária de 

psicologia que contabilizaram no ano de 2021 3.197 atendimentos entre pacientes e familiares. 

Outrossim, no ano de 2021 o serviço de psicologia realizou apoio psicológico aos 

colaboradores, desenvolvimento do Prontuário Afetivo, Comunicação alternativa, visita virtual e 

ações voltadas ao Grupo de Trabalho de Humanização.  

 

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 equipe com um Enfermeiro, 

dois profissionais Técnicos de Enfermagem e um médico como responsável técnico. 

Esta é responsável por viabilizar a transfusão de Hemoconcentrados aos pacientes admitidos 

no Hospital, além de atender a demanda da Fundação Pró Rim e a Maternidade Dona Catarina 

Kuss. Atende ainda demanda de outros municípios de forma ambulatorial.  

No ano de 2021 a Agência Transfusional recebeu novas e modernas instalações que 

possuem como objetivo aprimorar a qualidade do serviço, contabilizando 3.758 transfusões de 
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concentrado de Hemácias e outros hemoderivados. 

 

CENTRAL DE SUPRIMENTOS 

Considerando a demanda de atendimentos do Hospital, a Central de Suprimentos (farmácia 

interna) possui funcionamento 24 hrs e equipe de profissionais treinados e qualificados, realizando a 

distribuição de toda a medicação e suprimentos aos pacientes de acordo com as prescrições 

médicas.  

Atualmente é coordenada pela farmacêutica Helaine Roselis de Lucca e composta por 4 

farmacêuticos e 38 colaboradores, que realizam a diluição e distribuição das medicações, assim 

como o recebimento, conferência, armazenamento e distribuição dos materiais do Hospital 

As atividades são segregadas em Central de Suprimentos, Central de Diluição, Unidade 

Satélite Centro Cirúrgico, Unidade Satélite Serviço de Urgência e Emergência e Almoxarifado, a 

fim de proporcionar atendimento de qualidade e com segurança aos pacientes. 

 

SERVIÇOS DE APOIO 

 

 Os serviços de apoio do Hospital São Vicente de Paulo são coordenados pelo Sr. Luiz 

Antônio dos Santos, que em conjunto com supervisores das respectivas áreas atende a demanda do 

Hospital no que se refere aos serviços de apoio, contabilizando x colaboradores.  

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.             

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E 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 

HIGIENIZAÇÃO: O serviço de Higienização do Hospital tem como objetivo prestar 

atendimento de qualidade a pacientes, acompanhantes e colaboradores com qualidade e segurança. 

É composta por colaboradoras qualificadas que são treinadas pela CCIH a fim de garantir a 

realização das atividades de forma padronizada dentro da instituição. 
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LAVANDERIA: O Setor de Lavanderia é fundamental para a efetivação das atividades 

pelos demais colaboradores do Hospital, uma vez que realiza o processamento e higienização de 

todo o enxoval do Hospital. A equipe realiza diariamente o controlo no processamento do material a 

fim de garantir a qualidade e segurança do serviço. 

ROUPARIA:  O setor de Rouparia conta com costureiras que trabalham na confecção do 

enxoval hospitalar e identificação do mesmo, tanto do material produzido no Hospital, como dos 

materiais adquiridos. Além disso, são responsáveis por armazenar e organizar os materiais.  

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 aos pacientes e 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 contamos com uma equipe de Brigadistas voluntários e Membros da CIPA de 

acordo com as normas vigentes. 

 

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: 

 

✓ 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 eTerapêutica 

✓ Comissão de Gestão da Clínica  

✓ Comissão de Revisão dos Prontuários e Óbitos 

✓ Comissão Hospitalar de Transplantes (CHT)  

✓ Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA  
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✓ Comissão Multidisciplinar de Redução dos Riscos de Acidentes com Materiais 

Perfurocortantes  

✓ Governança Corporativa 

✓ Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar – NAQH  

✓ Núcleo de Segurança Do Paciente - NIR 

✓ Núcleo Interno de Regulação - NIR 

✓ Programa de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde – PGRSS  
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA 

O Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital São Vicente de Paulo foi intitulado com o nome 

OSMAR WERNER (in memoriam) em merecida homenagem, extensiva aos familiares, a este 

empresário mafrense que atuou por muitos anos como Conselheiro, Diretor, Associado e amigo 

deste Hospital. A ala foi estruturada para oferecer melhores condições para a formação em Saúde. 

Em aliança com Universidade do Contestado, este espaço foi adaptado para que alunos dos 

cursos de graduação de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Farmácia possam 

desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão com a máxima qualidade, podendo aliar as 

tecnologias de ensino com as tecnologias de saúde, em busca de ainda mais melhorias no 

atendimento dos pacientes. 

O Centro de Ensino e Pesquisa atende alunos que estão no internato de medicina, alunos que 

realizam os estágios obrigatórios, aula práticas e atividades de pesquisa e extensão com uma área 

construída de 286,35 m2. 

PROGRAMA DE INTERNATO 

O programa de Internato médico é uma parceria coma Universidade do Contestado – UNC 

no desenvolvimento do curso de medicina. No ano de 2021/2 a primeira turma iniciou as atividades 

práticas em duas áreas distintas de atuação, clínica médica e clínica cirúrgica. Essa etapa é muito 

importante para a formação médica, pois seu objetivo é inserir os alunos na prática e no cotidiano 

da profissão ainda quando estão estudando, podendo contar com auxílio de profissionais 

experientes.  

No Hospital São Vicente de Paulo nesta primeira etapa do internato foram realizadas duas 

rotações o Internato Médico em Saúde do Adulto – Clínica Médica com 280 horas práticas e o 

Internato Médico em Saúde do Adulto – Clínica Cirúrgica também com 280 horas práticas.  

Durante todo o desenvolvimento das atividades do internato, os acadêmicos de medicina 

estiveram acompanhados por médicos habilitados para atuarem como preceptores, tendo suas 

atividades integralmente acompanhadas por profissionais nas mais diversas áreas de atuação. O 

programa do internato realizado no Hospital São Vicente de Paulo – Mafra, é coordenado pela 

psicóloga Pollyana Weber da Maia Pawlowytsch (Coordenadora de Ensino do HSVP) que junto 

com os professores supervisores e preceptores das áreas de atuação acompanharam o 

desenvolvimento destes 30 alunos nesta primeira etapa realizada no HSVP em duas áreas de 

atuação, Clínica Médica e Clínica Cirúrgica. 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO EM FISIOTERAPIA: O estágio curricular 

obrigatório em Fisioterapia é desenvolvido a partir de uma parceria com a Universidade do 

Contestado, onde os alunos do quinto ano do curso realizam as atividades práticas do estágio nos 
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ambientes de Clínica Médica, área de internação e nas Unidades de Terapias Intensivas.  

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO EM ENFERMAGEM: O curso de 

Enfermagem da Universidade do Contestado, também em parceria com o Hospital São Vicente 

desenvolve durante a graduação estágios curriculares obrigatórios em diferentes momentos de 

formação dos alunos.  

No ano de 2021 foram realizados estágios obrigatórios nos setores de clínica médica, através 

do estágio Processos de Cuidar I e II. Nesta área de estágio os alunos desenvolveram atividade no 

Centro Cirúrgico, Central de Material, Unidade de Internação – Clínica Médica, Unidade de Terapia 

Intensiva e Serviço de Urgência e Emergência.  

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO EM TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Nesta 

área de estágio o Hospital São Vicente de Paulo conta com quatro escolas parceiras, CEDUP – 

Centro de educação Profissional de Sana Catarina; SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial Santa Catarina; SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Paraná e 

Escola Canal C – Rio Negro. Nesta área de estágio os alunos desenvolveram atividade no Centro 

Cirúrgico, Central de Material, Unidade de Internação – Clínica Médica, Unidade de Terapia 

Intensiva e Serviço de Urgência e Emergência, sempre acompanhados pelos professores 

supervisores de estágio, que já são enfermeiros formados e possuem conhecimento para orientar 

estes alunos em formação. 

 ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO EM TÉCNICO DE RADIOLOGIA: Durante o 

ano de 2021, a partir de uma parceria com a faculdade Dama, foi realizado no Hospital São Vicente 

de Paulo o estágio curricular obrigatório de dois alunos do curso técnico que estiveram 

acompanhando as atividades do serviço de imagem do HSVP por 400 horas. O objetivo deste 

estágio é oportunizar aos alunos que buscam esta formação, condições para desenvolver na prática 

as aprendizagens adquiridas durante as aulas teóricas. 
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ATIVIDADES REALIZADAS PELA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL NO ANO DE 

2021 

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 2021, 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 aniversário dos membros. 

Dentre as atividades desenvolvidas pela Diretoria e Conselho fiscal no ano de 2021, 

ressaltamos: 

✓ Registro do Estatuto da ACSVP: Solicitado pelo Dr. Carlos Schmieguel, Diretor Presidente 

2019 – 2021, no dia 10/02/2021 a Averbação de Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob nº 

2286. A averbação foi realizada através da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada 

em 09/11/2020 para revisão do Estatuto e inclusão de um Conselho Superior na organização 

administrativa. As alterações propostas na redação dos dispositivos estatutários foram 

aprovadas unanimemente, passando a estar vigentes após sua aprovação.    

✓ Conclusão da aquisição e inauguração do novo tomógrafo: Dando continuidade ao processo 

iniciado em 2020, foi concluída a aquisição do Tomógrafo da marca Siemens com 128 

canais, importado diretamente da Alemanha, sendo pago 20% do valor total com a 

conclusão da negociação, 70% do valor com o embarque do equipamento da Alemanha para 

o Brasil e os outros 10% do valor com a entrega, instalação do equipamento e finalização 

dos testes no Hospital. A inauguração do no Tomógrafo foi realizada dia 27 de setembro de 

2021, em evento solene que contou com a presença da Diretoria do Hospital, autoridades 

municipais e representantes do Secretário Estadual de Saúde. 

✓ Aliança com o Lions para aquisição de Microscópio Neurocirúrgico: Em atenção ao fato do 

Hospital ter adquirido o Tomógrafo, o projeto iniciado com o Lions em 2018 para doação de 

U$ 100.000,00 foi redirecionado para aquisição do Microscópio Neurocirúrgico, com 

necessidade de depósito no valor de 12,5% do valor total do equipamento pelo Hospital, 
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sendo aprovado e realizado pelo Diretor Presidente e Diretor 1º Tesoureiro, com o valor 

reembolsado pelo Lions no dia seguinte ao depósito.  

✓ Medição da estrutura do Hospital: A Diretoria contratou empresa com pessoal técnico, que 

realizou levantamento total dos terrenos e das edificações da Associação de Caridade São 

Vicente de Paulo, com medição de todas as construções, para conhecimento com precisão 

do tamanho dos imóveis, compostos por terrenos e edificações. Tal conduta foi adotada para 

atualização do registro de imóveis junto ao cartório.  

✓ Contratação do serviço terceirizado de enfermagem: Em atenção ao Déficit de profissionais 

Técnicos de Enfermagem no Hospital e a dificuldade de contratação, foi informado pelo Dr. 

Carlos Schmieguel, Diretor Presidente 2019-2021, que foi contratada por 05 meses a 

Empresa Nunrsing que suprirá a demanda por Técnicos em Enfermagem.  

✓ Comemoração do Credenciamento do serviço de Alta Complexidade em Cardiologia, 

Hemodinâmica e Cirurgia Cardíaca: No dia 10 de maio de 2021 foram comemorados 03 

anos de habilitação do serviço de alta complexidade em cardiologia, hemodinâmica e 

Cirurgia Cardíaca pelo Ministério da Saúde no hospital. Habilitado em 2018, tal serviço vem 

crescendo constantemente, atendo a demanda de 13 municípios do Planalto Norte além de 

mais 05 municípios da região Nordeste.  

✓ Negociação para continuidade do convênio entre a prefeitura de Mafra e Secretaria 

Municipal de Saúde com o Hospital: Considerando a eleição em 2020 do Sr. Emerson Mass, 

Prefeito de Mafra, e a nova gestão pública, foram realizados encontros e reuniões entre a 

Prefeitura e o Hospital para negociação do convênio já existente com outras administrações 

municipais. O convênio foi assinado em evento realizado em outubro de 2021 para abertura 

das atividades municipais voltadas ao Outubro Rosa.  

✓ Eleição da Diretoria para gestão 2021 – 2023: Em Assembleia Geral Ordinária, realizada 

dia 19 de julho de 2021, foi eleita a nova diretoria para gestão do biênio 2021-2023, sendo 

Sr. Valdecir Valoja de Collo, Diretor Presidente, Sr. Ivo Liebl, Diretor 1ºvice Presidente, Sr. 

Manoel Pedro Farinhuk, Diretor 2º Vice Presidente, Sr. Celso Köhler, Diretor 1º Secretário, 

Sr. Dorvalino Alves da Silva, Diretor 2º Secretário, Sr. Alexandre Miguel, Diretor 1º 

Tesoureiro, Sr. Celso José Strobel, Dir. 2º Tesoureiro, Sr. Edimilson Mirek, Diretor de 

Patrimônio, Dr. João Alberto Reitmeyer, Diretor de Assuntos Médicos e Dr. Marcio 

Magnabosco da Silva, Diretor Jurídico. 

✓ Migração do sistema PACS: Considerando a demanda do Hospital, foi contratado novo 

sistema de armazenamento das imagens dos exames realizados pelo Serviço de Diagnóstico 

por Imagem, tal software permitirá o acesso dos médicos radiologistas aos exames online 
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para laudo, assim como o acesso dos médicos assistentes para verificação.  

✓ Inauguração do Centro de Estudos e Pesquisas Osmar Werner (in memoriam): Em mesma 

solenidade da Inauguração do Novo Tomógrafo, foi realizada a inauguração do Centro de 

Estudos e Pesquisas Osmar Werner com a presença da Diretoria do Hospital, autoridades 

municipais, representantes do Secretário Estadual de Saúde e familiares do Sr. Osmar 

Werner. O Centro de Estudos foi construído com custeio da Universidade do Contestado 

para estudo e descanso dos Internos de Medicina com o início do internado no mês de 

agosto de 2021.  

✓ Renovação do Convênio com os Municípios de Bela Vista do Toldo, Campo Alegre, 

Itaiópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, São Bento do Sul e Três Barras: Em 

reunião isolada com a Secretária Municipal de Saúde de cada município foi renovado o 

convênio para atendimento de consultas e exames eletivos dos munícipes oriundos dos 

municípios mencionados. 

✓ Atividades do final de ano: Na reunião de dezembro de 2021 foi aprovada em reunião da 

Diretoria a realização da Confraternização de final de ano, contando com a participação dos 

colaboradores, diretoria, conselho fiscal e representantes das especialidades. O mesmo 

ocorreu dia 16.12.2021 no espaço Alámos. Além do jantar, foi aprovada a entrega de 

chocotone a diretoria, conselho fiscal e corpo clínico, cestas de Natal aos funcionários 

efetivos e entrega de necessaire aos funcionários no período de experiência. 
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PLANO DE TRABALHO 2020 A 2022 

                        01 – CREDENCIAMENTOS/CONVÊNIOS E OUTROS 

02 – PROJETOS CONCLUÍDOS 

03 –  PROJETOS EM ANDAMENTO 

PLANO DE TRABALHO PARA BIENIO 2020/2022 
01 – HABILITAÇÕES/CREDENCIAMENTOS/ SUS E OUTROS 

01 - Credenciamento Alta Complexidade Nutrição Enteral/Parenteral 

01 - Credenciamento Alta Complexidade Cirurgia Bariátrica 

01 - Credenciamento Alta Complexidade em Cirurgia Vascular  e Endovascular  

01 - Qualificação  10  novos Leitos UTI 

01 - Credenciamento Hospital de Ensino 

01  - Plano de Saúde Próprio 

01 - Acreditação 

01 - Classificação no Porte V na Política Hospitalar Catarinense  

02 – PROJETOS CONCLUÍDOS 

02  - Construção do  Depósito/Manutenção e SAME no terreno da Rua Duque de Caxias 

02 - Conclusão Novas Instalações Centro Clínico 

02 - Conclusão Instalações do Centro de Ensino e Pesquisa 

02 - Conclusão Reforma  UTI Antiga como Unidade de Internação Cardiológica 

02 - Conclusão instalações Ecocardio e Ergometria 

02 - Construção Sala novo Tomógrafo 

02 - Realocação do Almoxarifado na área do SAME junto com a área de Patrimonio 

02  - Aquisição novo Tomógrafo com 128 canais 

02 - Realocação do Refeitório para antiga área da Farmácia 

03 –  PROJETOS EM ANDAMENTO 

03  - Aquisição Microscópio Neurocirúrgico 

03 - Reforma Geral das Enfermarias do Posto III 

03 - Reforma Geral da Cozinha 

03 - Novas instalações da Hemodiálise na antiga área do Laboratório e Ambulatório 

03 - Readequação das Instalações atuais da Unidade de Hemodiálise para nova Unidade de 
Internação 

03 - Instalação Sala de Espera Ampliada para pacientes do Centro Clínico de Especialidades 

03 - Novas Instalações Centro de Material Esterilizado - CME 

03 - Novas Instalações do Depósito de Resíduos 

03 - Construção novo Bloco com 15.575,85 m2 e 7 pavimentos para 135 leitos e 10 Salas de 
Cirurgia 
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OBRAS 2021 

  

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 e profissionais. No ano de 2021 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 

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 Presidente, Diretor de Patrimônio, Diretor 1º 

Tesoureiro, Coordenador Geral e Coordenador dos Serviços Técnicos e de Apoio.  

Entre as atividades desenvolvidas, apresentamos.  

Instalação de Toldo na frente do Centro Clínico 

 

Inauguração do novo Refeitório 

Impermeabilização laje e corredor da rampa  

do SUE que estava com infiltração 
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Conclusão da nova carga e descarga do Almoxarifado 

Conclusão do novo espaço da Agência Transfusional 

Pintura e reparos no Centro 

Cirúrgico 

Conclusão da sala para novo Tomógrafo 
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Conclusão das obras do novo Almoxarifado Recepção do novo Almoxarifado 

Conclusão das obras do 

Centro de Estudo e 

Pesquisas Osmar Werner 

Adequação do abrigo de resíduos 
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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 39 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.  

MISSAS 

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

para os funcionários, pacientes, visitantes e demais pessoas que queiram participar. Toda a 

organização da liturgia, cantos e Celebrações ou Missas 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.  

 

 INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS 

No transcorrer do ano de 2021 os investimentos patrimoniais do Hospital São Vicente de 

Paulo foram na ordem de R$ 4.794.828,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e quatro mil, 

duzentos e vinte e oito reais) assim representados: 

 

INVESTIMENTOS VALORES EM R$ 

Aquisição de máquinas, aparelhos e equipamentos (*) 3.650.041,00 

Benfeitorias e Melhorias em Edificações e Instalações (**) 954.572,00 

Aquisição de equipamentos de informática 126.662,00 

Aquisição de roupas hospitalares 

_________________________________________________________ 

63.553,00 

(*) Tomógrafo Computadorizado 128 canais = R$ 2.018.945,43 

      Aspirador Ultrassônico............................. = R$   319.763,60 

      12 Monitores Multiparâmetros Mindray   = R$   280.769,88 

       3 Respiradores Pulmonares Dräger ......  = R$    201.366,03    

 

 

(**) Centro de Ensino e Pesquisa  

 

        Novas instalações Refeitório  

        Nova Sala para Tomografia  

         Novas instalações Almoxarifado  

         Novas instalações Depósito de Resíduos   

TOTAL  4.794.828,00 
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RESUMO ESTATÍSTICO DE 2021 

Capacidade Normal de Ocupação  104  

Pacientes Admitidos 7694 

Transferências 276 

Óbitos 626 

Taxa global de mortalidade 8,13 

Percentual de ocupação 87,48 

Média de Permanência 4,27 

Média de Paciente dia  90,10 

Cirurgias Externas 113 

Cirurgias Internas 4.337 

INTERNAÇÕES POR CLÍNICA E CONVÊNIO EM 2021 

CLÍNICAS 
SUS OUTROS 

Convênios 
TOTAL % 

Nº % Nº % Nº % 

Clínica Cirúrgica 4235 86,50 922 13,50 5157 100 

Clínica Médica 1944 82,05 423 17,95 2367 100 

Clínica Pediátrica 04 44,44 7 55,56 11 100 

Clínica 

Neurológica 
140 87,58 19 12,42 159 100 

T O T A L 6.323 - 1.371 - 7.694 100 

 

ATENDIMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS EM 2021 

Tipo de 

Serviço 

SUS 
Convênios e 

Particulares 
Total 

Qtde % Qtde % Qtde % 

Internações / 

Paciente Dia 
17.069 81,82 3.793 18,18 20.862 100,00 

Atendimentos 

Ambulatoriais 
79.005 75,23 26.010 24,77 105.015 100,00 

TOTAL 96.074 76,32 29.803 23,68 125.877 100,00 
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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 Sr. Manoel Pedro Farinhuk, membro da Diretoria; essas 

doações dão mais sabor aos alimentos preparados pela cozinha do Hospital. 

DOAÇÃO EM LIVE VIA PIX 

 No mês de Julho de 2021, o banco SICOB CREDINORTE, Mafra - SC, realizou live 

beneficente que contemplou algumas entidades de Saúde, dentre elas o Hospital, com o recebimento 

via PIX de R$ 9.683,00.  

DOAÇÃO DO GRUPO GERMÂNIA – PLANALTÃO ATACADISTA 

 Através da campanha Panetone Solidário que é realizada anualmente pelo Grupo Germânia a 

mais de 23 anos, o Hospital foi beneficiado com o recebimento da doação de R$ 1.125,00, 

recebidos em ato oficial pelo presidente do Hospital.  

 DOAÇÃO DE NORBERTO SCHELBAUER 

 Em dezembro de 2021, o Sr. Norberto Schelbauer realizou doação espontânea ao Hospital 

no valor de R$ 1.000,00 em reconhecimento ao atendimento recebido/prestado pelo Hospital.  

DOAÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS 

 Durante parte do período da Pandemia da COVID-19, com a ascensão dos casos positivos 

para Coronavírus, aumento da demanda por internação e intubação dos pacientes, a Secretaria 

Estadual de Saúde do Estado de Santa Catarina disponibilizou insumos e medicamentos do kit 

intubação ao Hospital pelo sistema de doação e empréstimo, tornando possível atender a demanda 

de atendimentos do Hospital. 

DOAÇÃO DE TVs. 

Em uma breve, o Hospital São Vicente de Paulo, recebeu 05 aparelhos de TVs 32’ doados 

pelo Rotary Club Rio Negro Riomafra. Estes televisores serão destinados à ala de internamento pelo 

convênio do SUS – Sistema Único de Saúde, dando prioridade aos quartos onde ficam pacientes 

que necessitam de tratamentos prolongados em isolamento.  

 DOAÇÃO DE TOALHAS 

 Anualmente o Clube de amigas do Hospital realiza doação de enxoval ao Hospital e no ano 

de 2021 doou 35 toalhas de banho e 35 toalhas de rosto que já foram destinadas a utilização pelo 
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pacientes. A doção é fruto do conhecimento, tempo, amor e sabedoria que são dedicados em prol do 

atendimento das necessidades básicas dos pacientes internados. 

DOAÇÃO UNICRED 

O Hospital São Vicente de Paulo recebeu da agência da UNICRED de Mafra, a doação de 

52 cestas básicas, que foram recebidas e destinadas a produção de alimentos para pacientes, 

acompanhantes e colaboradores.  

OUTRAS DOAÇÕES 

Campanha conta de Luz 94.876,00 

Doações PJ 9.505,00 

Doações PF 8.047,00 

Doação de medicamentos e materiais 1.201,00 

Doação Tribunal da Justiça 48.791,00 

Convênio Custeio Energia Elétrica 400.000,00 

Convênio Custeio Folha de pagamento 1.100.000,00 

 

CONQUISTAS E DESTAQUES 

 

78 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 2021, o Hospital 

completou 78 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 2021 
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ASCENSÃO DO NÍVEL 3 PARA O NÍVEL 5 NA POLÍTICA HOSPITALAR CATARINENSE 

 Após avaliação pela Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina referente a Política 

Hospitalar Catarinense, o Hospital evoluiu do Nível 3 para o Nível 5 refletindo de forma positiva 

diretamente nos recursos repassados pelo Estado, estando diretamente ligado ao cumprimento das 

metas estabelecidas. Dentre os itens avaliados o Hospital conquistou mais 02 pontos com a 

ampliação dos leitos de UTI e outros 04 pontos com os serviços de Alta Complexidade. No de 2021, 

o Hospital ficou entre os Hospitais do Estado que evoluíram para o nível dentre os 173 Hospitais do 

Estado de Santa Catarina.  
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EMENDAS PARLAMENTARES CONTRIBUEM PARA A AQUISIÇÃO DE NOVOS 

EQUIPAMENTOS PARA O HSVP 

              

REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS (CIR) 

 No ano de 2021 o Hospital participou de forma ativas nas reuniões da CIR, dentre as quais: 

 

  

 

Campo Alegre Mafra São Bento do Sul 

http://cosemsma.org.br/2018/05/reuniao-da-comissao-intergestores-regionais-cir-de-rosario-e-itapecuru-mirim/
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MATÉRIAS PUBLICADAS PELO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO ANO DE 

2021 

 

Profissionais do HSVP começam a ser imunizados contra COVID-19 

A Enfermeira do SCIH, Denise Dallagnol – Coordenadora da 

Imunização dos profissionais do HSVP, salienta que “Devemos 

sempre destacar que após o profissional ou qualquer pessoa que for 

imunizada contra o Covid-19, estes deverão continuar a usar 

máscara, álcool gel e prezar pelo distanciamento social, até que a 

população de Santa Catarina seja 80% imunizada. Isto é de suma 

importância para que vençamos este vírus” 

 

 

Mais um procedimento inédito é realizado pelo 

Hospital São Vicente de Paulo em Mafra – TAVI 

O procedimento de TAVI realizado 

dentro do Hospital de Mafra, utilizou-se da 

técnica mais avançada do mundo em termos de 

Cardiologia Estrutural, contando com 

equipamentos modernos e uma equipe altamente 

qualificada.  

 

 

Ato em homenagem aos Profissionais da 

Saúde e demais instituições 

Na manhã de 19/03 foi realizado um 

Ato em homenagem aos Profissionais da 

Saúde e demais instituições que estão a mais 

de um ano na batalha contra o Covid 19 e 

solidariedade aos Familiares dos Pacientes 

acometidos pelo vírus. 

O momento, contou com a participação de profissionais do hospital, Polícia Rodoviária 

Federal, Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, DEAP, imprensa local e demais amigos do 

HSVP.  
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Comitê Multidisciplinar Interno de 

Enfrentamento ao COVID-19 

Grupo completa 1 ano de trabalhos em 

prol das atividades de estudo e 

organização para adoção das melhores 

práticas de atendimento aos pacientes 

HSVP durante a pandemia 

  O Hospital Regional São 

Vicente de Paulo 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 Corona Vírus. Estes se reúnem diariamente 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 treinamentos aos médicos, equipe de 

enfermagem e atendimento. 

 

HSVP realiza curso de Neuro-

Intervenção com simulador virtual 

Sob a coordenação das enfermeiras 

cardiologistas do Hospital Regional São 

Vicente de Paulo, enfª Terezinha e enfª 

Fernanda, em parceria com as empresas 

Medtronic e RBG, foi realizado o curso 

de Neuro-Intervenção Prática com a 

utilização do Simulador Virtual 

Mentice, com o objetivo de utilizar-se do avanço da ciência e tecnologia para oferecer o melhor 

tratamento aos pacientes atendidos por esta casa hospitalar, vindos dos 18 municípios que compões 

a região de abrangência do HSVP.  
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 Hospital São Vicente de Paulo passa a dispor de 

UTI exclusiva Neurológica 

Neste momento histórico para a saúde da 

região, o HSVP passa a ter esta estrutura de 

Unidade de Terapia Intensiva exclusiva. 

Composta por 10 leitos, a UTI Neurológica 

dispõe dos mais modernos equipamentos, com 

toda a estrutura de monitorização de pressão 

intracraniana, doppler transcraniano, 

monitorização com eletro encéfalo continuo, bulbo de jugular, capnografia e demais equipamentos 

para um atendimento de alta qualidade.  

 

Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do 

HSVP se consolida como um dos melhores e mais 

modernos do Estado de Santa Catarina 

O Hospital São Vicente de Paulo recebeu 

neste mês de novembro, um Aspirador 

Ultrassônico para Neurocirurgia, “um dos mais 

modernos e melhores que existem no 

mundo”, afirma Dr. Michael R. Lang, médico 

Neurologista e Neurocirurgião do HSVP, também 

uma Secadora de Traqueias e duas Mesas Cirúrgicas Elétricas. Estes equipamentos vieram compor 

uma estrutura de alta tecnologia já existente no hospital.    

 

A Jornada é uma iniciativa da Neuromax em 

parceria com o Hospital São Vicente de Paulo e a 

UNC    

Foram realizadas atividades como palestras, 

cursos e ações de atenção à saúde voltadas para a 

comunidade. As palestras atingiram diferentes 

públicos, desde ensino infantil até ensino superior, 

assim como, profissionalizantes e profissionais de 

várias áreas.  
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VISISTAS RECEBIDAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM 2021 

 Visita do prefeito de Indaial - SC Visita do Prefeito, Vice Prefeito e Secretária da Saúde de Rio 

Negro - PR 

 

Prefeito e Secretário Municipal de Saúde de Monte Castelo - 

SC 

Reunião com Diretores da LEVEMED Plano de Saúde de 

Jaraguá do Sul 

Assessores parlamentares do Deputado Federal Coronel 

Armando e de seu secretário Fernando Fernande. 
Secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina. 
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ADMISSÕES POR CLÍNICA NO ANO DE 2021 
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ADMISSÕES POR CONVÊNIO NO ANO DE 2021 
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ADMISSÕES POR CIDADE NO ANO DE 2021 
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MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS ANOS E TOTAL DE CIRURGIAS REALIZADAS POR 
MÊS NO ANO DE 2021 

 
 

MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS ANOS E TOTAL DE CIRURGIAS REALIZADAS PELO 
SUS POR MÊS NO ANO DE 2021
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MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS ANOS E TOTAL DE CONSULTAS CENTRO CLÍNICO 
POR MÊS EM 2021 

 
 

 
 
 
 
 

MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS ANOS E ATENDIMENTOS NO CENTRO CLÍNICO 
SUS POR MÊS EM 2021 
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MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS ANOS E TOTAL DE ATENDIMENTOS NO SUE EM 
2021 

 

 
 
 
 

MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS ANOS E ATENDIMENTOS PELO SUS NO SERVIÇO 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM 2021
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MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS ANOS E ATENDIEMENTOS DE CONVÊNIOS E 
PARTICULARES NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR MÊS EM 2021 

 
 
 

MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS ANOS E PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO GERAL DO 
HOSPITAL (%) POR MÊS NO ANO DE 2021 
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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 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


