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Mais de 590 mil

atendimentos pelo SUS em 2015

Ao longo de 2015, a Afecc–
Hospital Santa Rita de Cássia
realizou um total de 754.572
atendimentos nos serviços
oferecidos na instituição hospitalar para os pacientes do
Sistema Único de Saúde (SUS),
de convênios e particulares. No
que se refere ao SUS, foram realizados 599.065 atendimentos,
o que representa 79,39% de
todo o serviço prestado pela
instituição.
Destacam-se as consultas
nas especialidades de cirurgia
de cabeça e pescoço, cirurgia
oncológica, ginecologia, hematologia, mastologia, oncologia
clínica, urologia e nutrição,
bem como as sessões de quimioterapia e de radioterapia.
A presidente da Afecc,
Telma Dias Ayres, chama a
atenção, também, para os
atendimentos realizados nos
programas sociais. Somando o
Querer Bem, o Viva Sorrindo, o
Viva Voz, o Programa Transformação e Vida, o Atendimento às
Mulheres do Sistema Prisional,
o Programa de Reabilitação
para Mulheres Mastectomi-

zadas (Premma), o Programa
de Assistência Integrada (PAI),
o Lanche no Ambulatório para
pacientes e acompanhantes,
e o Projeto Arte para a Vida
foram 60.758 atendimentos,
16 apresentações do Coral da
Afecc e 40 atividades recreativas de bingo. Nossas ações
são focadas no bem estar e na
reabilitação dos pacientes, pois
os tratamos como um todo, visando a sua total recuperação”,
informa Telma.

Aqui na Afecc,
todos os dias, é
servido lanche pela
manhã e à tarde para
os acompanhantes
e pacientes no
ambulatório.

É por meio do trabalho
da Afecc, acrescenta a vice-presidente Marilucia Dalla,
que os pacientes do SUS em
tratamento no Hospital Santa
Rita de Cássia conseguem
empréstimo de perucas, recebem fraldas geriátricas,
kits de higiene, medicamentos, prótese fonatória, prótese mamária, suplemento
alimentar, vale-transporte,
entre outros itens igualmente importantes para o tratamento, inclusive após a alta
hospitalar.
“Aqui na Afecc, todos os
dias, é servido lanche pela manhã e à tarde para os acompanhantes e pacientes no ambulatório. E para aqueles que
moram no interior e precisam
permanecer em Vitória para
tratamento, disponibilizamos
hospedagem nos albergues
Associação Luterana de Assistência Social (Alas) e na
Associação Albergue Martim
Lutero”, informa Marilucia.
Confira nos gráficos ao
lado, alguns dos atendimentos
realizados em 2015.
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Projeto Arte para a Vida

Atendimento por meio dos
programas/projetos sociais
Programas/projetos sociais
Projeto Arte para a Vida
Programa de Reabilitação para Mulheres
Mastectomizadas (Premma)
Querer Bem
Atendimento às mulheres do Sistema
Prisional
Transformação e Vida
Viva Sorrindo
Viva Voz
Programa de Assistência Integrada (PAI)
Lanches no Ambulatório para Pacientes
e Acompanhantes
Visitas nas enfermarias
Coral e Bingo para pacientes
Apresentações do Coral da Afecc para
pacientes
Realização de Bingo para Paciente
Ações do Programa de Assistência
Integrada (PAI)
Fornecimento de vale transporte intermunicipal
Fornecimento de vale transporte municipal
Entrega de fraldas geriátricas
Fornecimento de medicamentos específicos *
Fornecimento de material para curativos *
Fornecimento de medicamentos para dor *
Hospedagem em albergues
Fornecimento do suplemento Omega 3 *
Fornecimento do suplemento Prosure
Fornecimento do suplemento Ensure *
Fornecimento do suplemento Glucerna *
Entrega de Prótese mamária
Fornecimento de kit para dieta enteral *
Realização do exame Panorâmica
Fornecimento de prótese fonatória

Sessões de quimioterapia
e de radioterapia
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48.796

40.000

16

Beneficiados
em 2015
2.185
29
1.460
10.622
469
1.140
936
77
651
483
123
86
150
5
13

147.855

Consultas em destaque
25.000
21.448
20.000

15.000

10.000
5.074
5.000

4.619

3.690

4.201
1.691
0

2.988

2.484

Consultas em Consultas Consultas em Consultas em Consultas em Consultas
Consultas
em
Cabeça
em Cirurgia Ginecologia Hematologia Mastologia em Nutrição em Oncologia Consultas
Urologia
e Pescoço
Oncológica
Clínica

Ano IX • 2016 • Nº 44

3

Afecc em dia

Somando forças com a filantropia
Oferecer atendimento diferenciado ao paciente do SUS, com programas que buscam o bem-estar da pessoa
que vivencia o câncer, requer ações beneficentes para somar aos recursos repassados pelo governo
federal. Entre as diversas atividades realizadas com essa finalidade estão:

Outubro Rosa
Movimento internacional,
coordenado no Espírito Santo
pela Afecc, que conta com a adesão do empresariado local, dos
governos estadual e municipal,
bem como dos mais diversos
setores da economia capixaba.
Em outubro, todos se voltam
para reforçar a importância da

Jantar Beneficente
detecção precoce do câncer de
mama. Palestras são realizadas
por profissionais da área oncológica, as fachadas dos monumentos históricos, dos imóveis
públicos e privados ficam iluminadas na cor rosa, e empresas
fazem doações em espécie e em
produtos para os pacientes.

Pelo 12.º ano consecutivo, a Afecc realizou o Jantar
Beneficente, com arrecadação
destinada aos projetos sociais.
Como nos anos anteriores, o
evento foi realizado no Cerimonial Le Buffet Master, localizado em Jardim Camburi.
Os já esperados e concorridos
sorteios de brindes fornecidos
pelos parceiros da Afecc abri-

lhantaram ainda mais o evento
e a animação do público. Confira no site www.afecc.org.br.

Liquidações e Outlet
Abertura oficial do Outubro Rosa no Palácio Anchieta

Chá do Amor
Organizado pelos voluntários da Afecc – Hospital Santa
Rita de Cássia, em julho de
2015 foi realizado o 7.º Chá
do Amor. Este evento reúne
mulheres e homens para um

descontraído chá de fim de tarde. Assim como nos demais
eventos beneficentes, toda a
renda obtida com a venda dos
convites é destina aos programas sociais da instituição.

Bazar de Bordados

Outro evento para captação de recursos é o Bazar de Bordados. No ano passado, o Centro da Praia, o Shopping Vitória Mall e
o Shopping Vitória receberam belas peças feitas pelas voluntárias
das atividades de costura e de bordados da Afecc. Toalhas, panos de
prato, jogos americanos e muitos outros produtos foram adquiridos
para presentear amigos, familiares e também enfeitar a casa.
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Noite de Caldos
Em junho, quando o
friozinho aparece, é realizada a Noite de Caldos
da Afecc, no Restaurante
Canto da Roça, na Praia
do Canto. O evento, idealizado pela chef Toninha
de Nadai, conta com a
parceria do Restaurante Canto da Roça, com
patrocinadores e colaboradores que fornecem
brindes para sorteio. Em
2015 também contou com
o apoio de Erotildes Coutinho na preparação dos
caldos e no fornecimento
de brinde. A Noite de Caldos da Afecc é, deste a sua
primeira realização, um
sucesso. O local fica lotado e toda renda apurada é
revertida para os programas sociais em prol dos
pacientes oncológicos em
tratamento no Hospital
Santa Rita de Cássia.

Semanas de liquidações, no
Bazar da Afecc, e de Outlet, na
Casa Rosa, foram realizadas ao
longo de 2015. O sucesso desses eventos levou a Diretoria da
Afecc a programar novas ações
para 2016. Todo o recurso é destinado aos programas sociais
voltados para os pacientes do
SUS em tratamento de câncer.

Jantar dos Chefs
Há quatro anos, os “chefs
do coração” realizam o Jantar
dos Chefs em benefício da Afecc.
Em 2015, Gustavo Corrêa, Juarez Campos, Assis Teixeira, Tom
Pereira, Sebastião Freitas, Tiago
Freitas e Érica de Sá Cavalcante
Teixeira prepararam o menu do
IV Jantar dos Chefs, realizado
no Itamaraty Hall, e que reuniu
mais de 250 pessoas. O evento
também conta com a solidariedade de diversos parceiros.

Notícias Santa Rita

Nova área de

Quimioterapia

Ampliar a estrutura e
modernizá-la para atender a
uma demanda crescente por
serviços especializados no
tratamento oncológico foi a
principal motivação da AfeccHospital Santa Rita de Cássia ao
investir em novas instalações
para a Quimioterapia de
Convênios e de Particulares.
O ambiente da nova unidade oncológica transmite maior conforto, tranquilidade
e segurança aos pacientes e seus acompanhantes. A área foi reformulada para
estruturar/modernizar as instalações
com poltronas e leitos compatíveis com o
fluxo de pessoas. Sem perder a individualidade do tratamento, que sempre foi um
diferencial do Hospital, a Quimioterapia
do Complexo tem como objetivo ampliar
as possibilidades de tratamento e ofertar
resolutividade em oncologia. Seguindo o
rigoroso processo de padronização legal e
controle de qualidade do que é preparado
individualmente, o local conta com uma
farmácia específica. A estrutura conta também com sala de espera para os
acompanhantes, salas de apoio e quatro

consultórios, em que acontecerão os atendimentos dos médicos e de toda a equipe
multidisciplinar.
O diferencial é o suporte permanente
que o Hospital oferece, por 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados, das
suas áreas emergenciais e clínicas, como
Diagnóstico, Centro Cirúrgico, Pronto-Socorro, Internação e Unidades de Tratamento
Intensivo (UTIs).

destaque

Hospital Santa Rita é
em pesquisas encomendadas pela Rede Gazeta
As edições das revistas “Marcas de Valor” e “Hospitais, Clínicas e Laboratórios que
os Médicos Preferem” trouxeram os serviços do Hospital Santa Rita de Cássia como
destaque. As pesquisas foram encomendadas pela Rede Gazeta e tiveram como objetivo
avaliar diversos serviços, dentre eles, os da área de saúde.
O Hospital Santa Rita, que está no mercado há quase 46 anos, sempre teve como
missão promover a saúde por meio de educação, prevenção, diagnóstico, tratamento e
reabilitação, oferecendo à sociedade o acesso a uma medicina de alta tecnologia, qualidade e resolutividade. É com esse objetivo que irá continuar as obras de melhorias e
os investimentos. Neste ano de 2016, fará revisões em seu Planejamento Estratégico,
visando a acompanhar o mercado e continuar levando para a sociedade o que há de mais
moderno no assunto “Tratamento de Saúde no Espírito Santo”.
As matérias completas sobre esse assunto estão disponíveis no site do Hospital
www.santarita.org.br
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Visita multidisciplinar
nas unidades de terapia intensiva
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
se destina a receber pacientes críticos
e/ou com grande potencial de complicações e que, por isso, requerem atenção
continuada de uma equipe diferenciada.
Na UTI estamos a todo o momento
numa corrida contra o tempo, onde a
resolutividade se torna essencial para
não perdermos o time do paciente.

Focando nesse objetivo, implantamos na UTI a Visita Multidisciplinar, uma
ferramenta de gestão através da qual se
torna possível garantir o alinhamento
entre todos os seguimentos de cuidados
do setor acerca das condutas definidas
para melhoria do paciente. Isso porque a
Visita Multidisciplinar ocorre diariamente
à beira do leito em conjunto com o médico da rotina, o médico plantonista, o
enfermeiro assistente e o fisioterapeuta.
Juntam-se a esse grupo também outros
profissionais como psicólogo, nutricionista, farmacêutico clínico e a equipe
do NCIH, enriquecendo ainda mais a
discussão.
É sem dúvida um momento singular
na rotina diária da UTI, durante o qual
é oportunizada a manifestação sobre o
caso em questão e a tomada de decisão
sobre as condutas a serem adotadas se
faz de forma compartilhada.
O resultado dessa ferramenta fica
fácil de enxergar nos indicadores operacionais e de qualidade tais como Média
de Permanência, Taxas de Infecção e
Taxa de Letalidade.

Espaço de

Leitura
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O projeto Espaço de Leitura do Centro
de Vivência é uma ação de qualidade de
vida, no âmbito cultural, que considera
o livro um direito e a literatura um instrumento fundamental para o exercício
pleno da cidadania e acesso a outras
atividades culturais.
O Espaço de Leitura do Centro de
Vivência do Hospital Santa Rita de Cássia
é composto de livros técnicos nas áreas
da saúde, periódicos e uma coleção de
obras literárias para uso dos empregados
da instituição.
O acervo é renovado periodicamente
pela Instituição, com a aquisição de novos
livros, porém o Espaço de Leitura também
recebe doações de livros que estejam
em ótimo estado de conservação. Além
de livros e revistas, o Espaço de Leitura oferece imagens impressas, lápis de
cor e canetinhas hidrocores para que os
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empregados possam colorir durante seu
intervalo.
A inauguração ocorreu no final do
primeiro semestre. Desde o primeiro dia
até hoje foram efetuados 253 empréstimos.
Para fazer a locação de livros, o empregado deve comparecer ao Espaço de
Leitura e levar o crachá.

A máquina

Afecc-Hospital Santa Rita despede-se da

Bomba de Cobalto
A Afecc-Hospital Santa Rita de Cássia
despede-se do segundo equipamento de
Cobaltoterapia, a tão conhecida Bomba de
Cobalto. A história da Cobaltoterapia dentro
da Instituição foi muito importante, pois,
por meio dela, desde a inauguração do
Hospital (1970), diversos pacientes foram
tratados. Os aparelhos chegaram a ser
usados por mais de cem pacientes por dia
nos últimos anos.

Histórico

Até o ano de 1950 no Brasil, a radioterapia era realizada com aparelhos de
Raios-X. Esses aparelhos tiveram seu uso

diminuído devido aos avanços tecnológicos. Assim, em 1970, chegou ao Hospital
a primeira unidade de Cobalto 60. Nesse
equipamento, o gantry (cabeça do equipamento por onde sai a radiação) era fixo e
o paciente é quem mudava de posição.
Em 1989, uma versão mais atualizada chegou à Instituição e foi um grande
marco na época, pois ela oferecia novas
possibilidades de tratamento, por exemplo, a rotação do gantry, que girava em
torno do paciente sem ter que alterar o
posicionamento inicial dele, configurando
mais agilidade e segurança.
Esse equipamento foi utilizado amplamente no período de 1989 a 2015, finalizando suas atividades em julho do ano passado,
devido ao decaimento da fonte de Cobalto
e pela necessidade de implementar novas
tecnologias. Pelos dados dos últimos sete
anos (2008 a 2015) foram realizadas 388.534
sessões de radioterapia para pacientes do
SUS, atendendo aproximadamente 5.200
pessoas nesse período.
Mas é necessário evoluir. E o Hospital,
com o principal objetivo de oferecer o que
há de mais moderno no mercado, desativou
o equipamento de Cobaltoterapia. Agora,
o Serviço de Radioterapia contará com

“Dizem que a máquina não chora,
Mas, se chega a hora verdadeira,
A hora crucial, o tempo que demora
Chega como fosse a vida inteira.
E ela, despedaçada, quieta, evita,
Que você chore, de uma maneira
Singela, inerte, diz: tudo se repita.
Te diz que tudo e por melhora.
E assim a máquina restrita
Agora a um ferro velho de sucata
Pede-lhe uma palavra escrita:
E na emoção que me arrebata
O destino que só o tempo dita
A imagem faz chorar em catarata!!!”
Dr. Persio Pinheiro de Freitas

um outro Acelerador Linear, totalizando
assim o terceiro do parque radioterápico
do Hospital. O Acelerador possibilitará a
implementação de novas tecnologias e,
com elas, a oferta de tratamentos que
apresentem maior precisão e qualidade.
Para quem trabalhou com o equipamento de Cobaltoterapia durante esses 27
anos, com poucas paradas para manutenção, fica a certeza da importância dele para
a Oncologia no Estado e a Radioterapia da
Afecc- Hospital Santa Rita de Cássia.
Inspirado na foto do momento em que
o equipamento estava sendo desmontado,
Dr. Persio Pinheiro de Freitas, oncologista
clínico e especialista em Radioterapia,
resume em poesia o sentimento da equipe.

Nomeação do novo diretor clínico
Eleito pelo Corpo Clínico da AfeccHospital Santa Rita de Cássia, o neurocirurgião Sérgio Ottoni foi nomeado pelo
Conselho Regional de Medicina (CRM),
junto com a Diretoria do Hospital, o novo
diretor clínico da Instituição. Além dele,
também foram nomeados os membros da
nova Comissão de Ética.
Sérgio Ottoni retorna ao cargo que
ocupou entre 2000 e 2003, quando foi o primeiro diretor clínico eleito do Hospital. “É
um novo desafio, mas espero desenvolver
um bom trabalho junto com o Corpo Clínico
desta Instituição, da qual faço parte há
muitos anos”, destaca o Neurocirurgião.
As competências do novo diretor foram

apresentadas pela diretora e subcorregedora do CRM, Dra. Rosane Ottoni Passos,
que também ressaltou a importância do
prontuário bem elaborado, com assinatura e carimbo, além de mencionar a importância da apresentação do Termo de
Consentimento Informado.
A presidente da Afecc, Telma Dias
Ayres, o superintendente de Relações Institucionais, Renato Brasileiro, e a diretora
das Unidades Hospitalares, Carmem Lúcia
Mariano, deram as boas-vindas aos novos
membros e fizeram os agradecimentos ao
ex-diretor e anestesiologista, Dr. Hélcio
Aparecido Itho, pelo trabalho desenvolvido
no período em que esteve à frente do cargo.
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Eventos

Dia das Crianças

Brinde Natalino

SIPAT

Confraternização

Receita

Bolo saudável de aveia com banana
• 1 xícara de chá de leite (desnatado
para bolo “cholesterol free”)
• 3 ovos (ou 4 claras para bolo “cholesterol free”)

Ingredientes
• 2 xícaras de chá de açúcar
• 2 xícaras e 1/2 de chá de farinha de trigo
• 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
• 3 colheres de sopa de sementes de linhaça
• 2 colheres de sopa rasas de fermento
em pó
• 3/4 xícara de chá de óleo
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• 2 ou 3 bananas nanicas maduras (pode
ser prata)
• Açúcar e canela para polvilhar

MODO DE PREPARO
• Em uma vasilha, peneire o açúcar e a farinha de trigo
• Acrescente a aveia e misture
• Reserve
• No liquidificador, coloque os ovos e ligue
• Acrescente o óleo aos poucos até formar uma maionese
• Acrescente o leite, as sementes de linhaça e as bananas
• Bata um pouco mais
• Depois, misture na vasilha os ingredientes secos até formar uma massa homogênea
• Por último, acrescente o fermento, misturando sem bater
• Coloque em tabuleiro médio untado e polvilhado
• Polvilhe a massa com canela em pó e açúcar
• Asse em forno médio pré-aquecido

