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Relações Institucionais
Recursos recebidos em 2013

A Superintendência e 
Divisão de Relações Insti-
tucionais da Afecc – Hos-
pital Santa Rita de Cássia 
tem como objetivo prin-
cipal captar recursos vi-
sando à sustentabilidade 
institucional, por meio de 
parcerias e projetos apre-
sentados às Organizações/
Instituições Privadas e go-
vernos Municipal, Estadual 
e Federal.

A Captação de Recur-
sos busca assegurar a con-
tinuidade, manutenção e 
ampliação das operacio-
nalidades da instituição 
com vistas a cumprir sua 
missão.

Tão importante quan-
to conseguir recursos é 
mostrar o quão transpa-
rente são as ações que os 
envolvem. Dessa forma, 
apresentamos os dados de 
Captação de Recursos re-
cebidos no ano de 2013.

CONVÊNIOS E DOAÇÕES

CONCEDENTE APLICAÇÃO DO RECURSO VALOR RECEBIDO 
EM 2013 (em R$)

CONTRAPARTIDA 
HSRC (em R$)

VALOR TOTAL DO 
CONVÊNIO RECEBIDO 

EM 2013 (em R$)

Associações

Associação Beneficente de Recuperação da 
Alegria e Saúde - ABRAS

Aquisição de Agulhas para Biópsias de Pulmão, Ósseo e Mama  para o 
Ambulatório de Oncologia Ylza Bianco

 20.500,00 –  20.500,00 

Emenda Parlamentar Federal

Senador Gerson Camata Aquisição de Equipamentos para Diagnóstico  184.000,00  16.000,00  200.000,00 

Deputado Federal Lelo Coimbra Aquisição de Equipamentos para Diagnóstico e Pronto Socorro  184.000,00  16.000,00  200.000,00 

Deputada Federal Rita Camata Aquisição de Materiais de Consumo para o HSRC  184.111,00  16.010,60  200.121,60 

Senador Magno Malta Aquisição de Camas Elétricas para Enfermarias SUS  150.000,00 –  150.000,00 

Deputada Federal Lauriete Rodrigues Aquisição de Equipamentos para Enfermarias SUS, PSG e Quimioterapia  200.000,00 –  200.000,00 

Deputado Federal Carlos Humberto Manato Aquisição de Equipamentos para Enfermarias SUS  300.000,00 –  300.000,00 

Deputado Federal César Colnago Aquisição de Equipamentos para Centro Cirúrgico  240.000,00 –  240.000,00 

Deputado Federal Jorge Silva Aquisição de Equipamentos para Enfermarias SUS e PSG  190.350,00 –  190.350,00 

Deputado Federal Paulo Foletto Aquisição de Equipamentos para Enfermarias SUS e Centro Cirúrgico  200.000,00 –  200.000,00 

Deputada Federal Sueli Vidigal Aquisição de Equipamentos para Enfermarias SUS  100.000,00 –  100.000,00 

Senadora Ana Rita Esgário
Aquisição de Equipamentos para Enfermarias SUS, Hemodiálise, 
Centro Cirúrgico, PSG, UTI e Quimioterapia

 300.000,00 –  300.000,00 

Senador Magno Malta Aquisição de Equipamentos para Enfermarias SUS e PSG  237.684,00 –  237.684,00 

Emenda Parlamentar Estadual

Deputado Estadual Cláudio Vereza Aquisição de Materiais de Consumo para o Centro Cirúrgico  10.000,00 –  10.000,00 

Emenda Parlamentar Deputado Estadual 
Roberto Carlos Teles Braga -  R$ 20.000,00

Aquisição de 03 Monitores Multiparamétricos para Quimioterapia
 60.000,00 

 60.000,00 
Emenda Parlamentar Deputado Estadual 
Hércules da Silveira -  R$ 40.000,00

Secretaria de Saúde

Prefeitura Municipal de Vitória/Secretaria 
Municipal de Saúde - PMV/SEMUS *

Obra Prédio de Apoio SUS, Custeio de Energia e Contrapartida de 
Exames

 3.200.000,00  2.657.472,76  5.857.472,76 

TOTAL 5.760.645,00  2.705.483,36  8.466.128,36 

* Com contrapartida de prestação de serviços do HSRC.

1 4 5 6 143 7 82 9 10 11 12 13

1. Senadora Ana Rita (Foto: André Corrêa/Agência Senado); 2. Senador Magno Malta (Foto: Geraldo Magela); 3. Senador Gerson Camata (Foto: Divulgação); 4. Dep. Fed. Carlos Manato; 5. Dep. Fed. Dr. Jorge Silva (Foto: Divulgação);  
6. Dep. Fed. Cesar Colnago (Foto: George Gianni/PSDB); 7. Dep. Fed. Lauriete Rodrigues (Foto: Divulgação); 8. Dep. Fed. Lelo Coimbra (Foto: Divulgação); 9. Dep. Fed. Paulo Foletto; 10. Dep. Fed. Rita Camata (Foto: Orlando Brito); 
11. Dep. Fed. Sueli Vidigal (Foto: Divulgação); 12. Dep. Est. Cláudio Vereza (Foto: Divulgação); 13. Dep. Est. Hércules da Silveira (Foto: Divulgação); 14. Dep. Est. Roberto Carlos (Foto: Divulgação).
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Afecc: 62 anos 
de solidariedade

O mês de abril é especial para a Associação Feminina de Edu-
cação e Combate ao Câncer (Afecc). No dia 28, essa Associação, 
que é mantenedora do Hospital Santa Rita de Cássia (HSRC), fez 
aniversário e completou 62 anos de trabalho dedicados a educar, 
prevenir, diagnosticar, tratar, reabilitar, prestar assistência social in-
tegrada e reintegrar na comunidade o paciente com câncer.

Seus 267 voluntários ajudam a desenvolver projetos que têm por 
objetivo o bem-estar do paciente com câncer. Atualmente, a Afecc-
-HSRC, maior referência para o tratamento do paciente com câncer 
no Espírito Santo, mantém em caráter permanente programas que 
garantem o atendimento humanizado e as informações necessárias 
a respeito do tratamento. São eles:

 Programa de Assistência Integrada (PAI) – Atende a pa-
cientes com doações de medicamentos, vales-sociais e materiais para 
facilitar o tratamento.

 Programa Clínica da Dor – Visa a minimizar, por meio de me-
dicamentos específi cos, a dor gerada pela enfermidade. 

 Programa Viva Sorrindo – Apresentação, à noite, de shows mu-
sicais para pacientes e acompanhantes.

 Programa Viva Voz Ressocialização dos Pacientes 
Laringectomizados – Grupo em Busca da Voz – Realiza ativida-
des de reabilitação psicossocial.

 Programa de Reabilitação para Mulheres Mastecto-
mizadas (Premma) – Atende à  mulher mastectomizada de modo 
interdisciplinar.

 Programa Querer Bem – Por meio desse programa a Afecc, em 
parceria com o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), 
busca cumprir sua missão de educar, prevenir, diagnosticar e tratar pre-
cocemente o câncer de mama, realizando palestras, exames e consultas 
em diversos municípios do Espírito Santo. 

 Programa Bingo para pacientes – Realizado diariamente nos 
setores de Hemodiálise e de Quimioterapia.

 Programa Transformação e Vida – Propicia aos pacientes in-
ternados acesso a cortes de cabelo e barba, massagens, escovas e lavagem. 

 Grupo Vida Infi nita (GVI) – Ajuda pacientes e familiares a en-
frentarem a dor do óbito. 

 Programa de Hospedagem Albergue – Parceria com alber-
gues para acomodação de pacientes em tratamento de câncer que resi-
dem fora da Região Metropolitana.

 Programa Lanche Pacientes/Acompanhantes –  Distri-
buição de lanches para pacientes e acompanhantes atendidos nas uni-
dades ambulatoriais. 

 Coral – Regido pelo maestro Eduardo Santa Clara, o Coral da Afecc 
conta com a participação de 25 voluntários que fazem apresentações 
para os pacientes e seus familiares.
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Muito Prazer

ArcelorMittal Tubarão 
recebe Selo Social da Afecc

A ArcelorMittal Tubarão aderiu, no dia 24 de junho, à nova modalidade 
do Programa Selo Social Empresa Parceira da Afecc na Luta Contra o Câncer, 
recebendo a Certificação Diamante. Foi a primeira empresa a receber a 
nova certifi cação, entregue pela Diretoria da Afecc ao Diretor-Presidente da 
ArcelorMittal Tubarão, Benjamin Baptista Filho. A partir de agora, as empresas 
podem aderir a quatro diferentes tipos de contribuição, que proporcionam quatro 
tipos de selo social: Diamante, Ouro, Prata e Bronze. Cada um oferece benefícios 
específi cos e podem ser renovados a cada ano. O valor arrecadado com o Selo 
Social é destinado aos programas sociais da Afecc – HSRC.

7º Seminário de 
Voluntários da Afecc

Com o tema “Compromisso com a vida”, a Afecc realizou, no dia 27 de 
maio, seu 7º Seminário de Voluntários. O evento foi realizado no Centro de Edu-
cação Ambiental da ArcelorMittal Tubarão, das 9h às 16h20min.

O objetivo, informa a vice-presidente da Afecc, Marilucia Dalla, foi am-
pliar conhecimentos acerca da oncologia e provocar refl exões sobre a responsa-
bilidade de cada voluntário envolvido no cuidado do paciente e na atenção aos 
familiares. O evento foi exclusivo para os voluntários da Afecc.

Produtos da campanha 
“A Loja Vazia” movimentam 
o Bazar da Afecc 

A Afecc foi uma das instituições benefi ciadas 
pelo Shopping Vitória para receber as doações da 
campanha “A Loja Vazia”, realizada durante o mês 
de abril. Todos os produtos doados na semana de 
7 a 13 de abril foram entregues ao Bazar da Afecc 
e colocados à venda a partir do dia 5 de maio.

O resultado foi muito positivo. O recurso 
obtido com as vendas é destinado aos projetos 
sociais desenvolvidos pela Afecc, exclusivamen-
te para os pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em tratamento oncológico no Hospital 
Santa Rita de Cássia.

2ª Noite de 
Caldos da Afecc

Com todos os convites vendidos, a 2.ª Noi-
te de Caldos da Afecc foi um sucesso. O Res-
taurante Canto da Roça, localizado na Praia do 
Canto, fi cou lotado e os cinco caldos preparados 
pela chefe Toninha De Nadai arrancaram suspi-
ros dos participantes.

O evento, realizado dia 5 de junho, foi orga-
nizado pela Afecc com patrocínio do Sindicato de 
Produtos da Indústria de Cimento do Estado do 
Espírito Santo (Sinprocim-ES), do Gesso Apolo, 
do Sindipães, e com apoio do Restaurante Can-
to da Roça e da chefe Toninha De Nadai. Tudo 
em prol dos pacientes do SUS em tratamento de 
câncer no Hospital Santa Rita de Cássia. 

O convite deu direito a degustação de cal-
do verde, caldinho de feijão, capelete, caldo de 
aipim com carne seca e péla égua. 

Além dos caldos, a noite foi animada pelo 
grupo Leone Ribeiro e Vânia Música Brasileira, 
e pelos brindes das lojas Lu Acessórios, Regina 
Prates, Chapô Assessórios, Expressiva e Anny 
Multimarcas.
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Muito Prazer
Conheça as 
unidades de 
tratamento 
intensivo e 
coronariano

A UTI/UCO é um ambiente di-
ferenciado que visa à manutenção da 
vida e recuperação da saúde de pes-
soas que necessitam de um acompa-
nhamento mais intensivo do seu es-
tado de doença. 

Vários equipamentos e medi-
camentos sofi sticados que corrigem 
situações que ameaçam a vida são 
empregados por uma equipe multi-
profi ssional, coordenada pelos mé-
dicos Carlos Augusto Pretti (UTI) e 
Flávia Pezzin (UCO), que trabalha 
de modo integrado, estando próxi-
ma e sempre alerta para qualquer 
necessidade.

As equipes multidisciplinar e 
administrativa trabalham em cons-
tante parceria para cumprir a missão 
de prestar cuidados com excelência, 
visando à recuperação e preservação 
da vida. O tratamento pretende obter 
o melhor resultado, no menor tempo. 

Grupo de Estudos
Um dos desafi os do mundo glo-

balizado é a busca constante pela qua-
lifi cação profi ssional em virtude das 
mudanças ocasionadas pelas atuali-
zações na área de saúde. Pensando 
nisso, foi criado o Grupo de Estudo 
Multidisciplinar, constituído por pro-
fi ssionais oriundos de diversas áreas 
hospitalares, que tem como objetivo 
garantir melhor qualidade ao aten-
dimento dos pacientes internados 
no Hospital Santa Rita de Cássia.

Esses estudos, contribuem 
para a ampliação de conhecimentos 
científi cos que garantam melhoria 
no tratamento e implementação 
de normatizações e rotinas 
dentro dos protocolos ins-
tituídos mundialmente.

Rozani Altoé (Ger. de Divisão das 
Unid. Intensivas e Cirúrgicas) e  
Thais Barcelos (Ger. de Núcleo 

das Unid. Intensivas)
Devido à rotina intensa do setor, não foi 

possível contemplar todos os profissionais
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A Afecc-Hospital Santa Rita 
de Cássia conquista a 

certifi cação Diamante Prime
Desta vez, não só as Unidades Inten-

sivas participaram, mas toda área de In-
ternação, dos processos para certifi cação 
Diamante Prime. Um momento de atua-
lização de conceitos e discussão de temas 
relevantes e tendências em Prevenção de 
Lesões de Pele. O objetivo principal é pro-
mover o conhecimento e disseminar as boas 
práticas para que as mudanças necessárias 
aconteçam e transformem a prevenção em 
prática diária e para todos.

Essa iniciativa busca alcançar a exce-
lência na qualidade da assistência com a 
consequente redução de custos, diminuição 
da incidência de infecções, prevenção, mi-
nimização de danos à pele e otimização do 
tempo dos profi ssionais da área de saúde. 

Além do reconhecimento da Institui-
ção em si, o caráter educacional também 
merece destaque. Afi nal, durante sua apli-
cação, os profi ssionais envolvidos foram 
apresentados a uma série de conceitos e 
recomendações baseadas em evidências 
que garantem o cumprimento das melho-
res práticas na assistência à saúde.

O objetivo desse novo método, adota-
do pela Instituição já há 4 anos é preservar 
a saúde do paciente que está sob os nossos 

cuidados. A certifi cação visa a afi rmar que 
esta Instituição de Saúde mantém procedi-
mentos hospitalares que seguem as práti-
cas baseadas em evidência, cujos requisitos 
são fundamentados em diretrizes nacionais 
e internacionais.

No final do mês de abril, represen-
tantes da Instituição participaram de um 
congresso, cujo tema foi “Prevenção é 
para todos”, e trouxeram, para compor 
o quadro de certificações, o troféu Dia-
mante Prime.

Homenagem 
na Assembleia 
Legislativa 

No mês de maio, a profissional 
Adenir da Conceição Alvarenga, 
que atua na Afecc-Hospital Santa 
Rita há mais de 25 anos, foi home-
nageada na Assembleia Legislati-
va. O evento tinha como objetivo 
homenagear profissionais da área 
de Enfermagem do Estado do Es-
pírito Santo.

Residência Médica 
do HSRC tem 
destaque em 
nível nacional

O residente em Anestesiologia do Hospital 
Santa Rita de Cássia Rodrigo Fardin teve uma 
classifi cação importante na prova aplicada pela 
Sociedade Brasileira de Anestesiologia, realiza-
da sempre ao fi nal de cada módulo. 

Ele teve a terceira melhor nota em nível 
nacional.

Parabéns!

Parte da equipe que realiza o serviço
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Obras de melhoria

Nova lavanderia do HSRC
No dia 22 de maio, o Hos-

pital passou utilizar a sua nova 
lavanderia. O local irá processar 
cerca de 1.500 quilos de roupa por 
dia, sendo todo enxoval hospitalar 
e outras demandas, como lençol, 
fronha, toalha de banho, piso, con-
junto cirúrgico, campos cirúrgicos, 
capotes, cobertores, uniformes, to-
alha de mesa, cortinas, etc.

A lavanderia hospitalar é um 
dos principais serviços de apoio ao 
atendimento dos pacientes, corpo 
clínico e funcionários. É respon-
sável pelo processamento das rou-

pas e sua distribuição em perfeitas 
condições de higiene e conserva-
ção, em quantidade adequada a 
todas as unidades. O serviço de 
lavanderia, rouparia e costura é 
de suma importância para o bom 
funcionamento do hospital. Além 
disso, é o fator de redução das in-
fecções hospitalares.

O que mudou
A partir de agora, as roupas 

não precisarão mais sair do hospi-
tal para higienização. A pretensão 
é diminuir os gastos, aumentar a 

vida útil, e eliminar a possibilidade 
de evasão e perda. Também serão 
eliminados os atrasos de entrega 
de roupas nos setores, a quanti-
dade insufi ciente e a qualidade de 
lavagem aquém das necessidades, 

problemas vivenciados hoje com 
a terceirização.

O local conta com mais de 
oito máquinas responsáveis pelo 
processamento do enxoval e 26 
empregados.

ESTAR DE EMPREGADOS
Os empregados da Afecc-Hospital San-
ta Rita contam agora com um lugar especial para passar sua 
hora de almoço. O Estar de Empregados foi pensado com o 
objetivo de pro-
porcionar um 
ambiente espe-
cífi co e confor-
tável. O espaço 
conta com salas 
de treinamen-
tos, TVs, cadei-
ras, mesas, es-
preguiçadeiras, 
dentre outros.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
O Setor de Recrutamento e Seleção passou a 
receber os candidatos interessados em trabalhar conosco no 
prédio da nova portaria do Hospital. Conheça o novo local:

PORTARIA ADMINISTRATIVA
Cumprindo mais 
uma etapa do Con-
trole de Acesso, a 
portaria adminis-
trativa, onde pas-
sam cerca de 1.300 
empregados, forne-
cedores e terceiri-
zados, passou a ser 
controlada e a fazer 
a identifi cação das 
pessoas que ali cir-
culam. Veja como 
fi cou:

NOVA PORTARIA E 
CONTROLE DE ACESSO 
Visando a modernizar sua estrutura e oferecer mais seguran-
ça aos seus clientes, o Hospital Santa Rita conclui mais uma 
obra de melhoria: a 
nova portaria, com 
controle de acesso.
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Bolo de Limão 
Tempo de preparo: 45min   |   Rendimento: 10 porções

Modo de Preparo:
1. Bata tudo no liquidifi cador 
2. Despeje em forma de furo central 

untada e enfarinhada 
3. Leve para assar por 

aproximadamente 40 minutos 
4. Depois de frio, espalhe a cobertura 
5. Sirva 

Cobertura:
1. Misture todos os ingredientes 
2. Leve ao fogo

EVENTOS

Ingredientes:
• 3 ovos 
• 1/2 xícara de óleo de milho 
• 2 xícaras de açúcar 
• 3/4 xícara de leite 
• 1/4 xícara de suco de limão 
• Raspas de 1 limão 
• 1 colher (sopa) de fermento em pó 
• 2 xícaras de farinha de trigo 
• 1 colher (café) de sal 

Cobertura:
• 1/2 vidro de leito de coco 
• 1/2 lata de leite condensado 
• Caldo de 1/2 limão 
• Raspas de limão 

Teatro Tabaco 5.0

Oficina de Automaquiagem -  Mês do Trabalhador

Semana da Enfermagem

Oficina de Alfajor - Mês do Trabalhador

Futebol - Mês do Trabalhador
Futebol - Mês do Trabalhador

Oficina de Alfajor - Mês do Trabalhador

Oficina de MDF - Mês do Trabalhador

Semana da Enfermagem, Mês do Trabalhador e 
Campanha de Combate ao Tabagismo

Teatro Tabaco 5.0

Teatro Tabaco 5.0

Futebol feminino - Mês do Trabalhador

Campanha Contra o Tabagismo
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