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Apresentação

O ano de 2018 foi repleto de emoções e de 
lembranças no Hospital São Vicente de Paulo. Resgatar a 
história e os acontecimentos, celebrar com os Vicentinos, 
funcionários, médicos e a comunidade o centenário da 
instituição trouxe ainda mais força para seguirmos no 
nosso propósito: cuidar da saúde das pessoas. Mesmo que 
o período ainda tenha sido de dificuldades econômicas, 
enfrentadas pelos hospitais filantrópicos de todo o Rio 
Grande do Sul, encontramos nas memórias o estímulo para 
enfrentarmos o momento difícil e continuarmos crescendo, 
mesmo diante deste desafio.

A demonstração das principais atividades de 2018 estão registradas no 
Relatório Social, que apresenta as ações realizadas por meio das temáticas: 
Serviços de Saúde; Qualidade e Segurança do Paciente; Ensino; Filantropia; 
Sociedade e Gestão Ambiental; Estratégia e Gestão; HSVP - Unidade Uruguai e 
Fatos que Marcaram o Centenário. O Relatório contém, ainda, o capítulo especial 
“HSVP 100 anos”, onde mostramos as homenagens e celebrações que marcaram 
o aniversário da instituição. Nestes editoriais, também se encontram iniciativas, 
resultados e projeções que consolidam a referência da instituição em suas diversas 
áreas de atuação. Neste ano, 37.974 pessoas foram internadas no Hospital São 
Vicente de Paulo. Trata-se de um volume em constante crescimento, que sinaliza a 
importância de atender bem, a necessidade do aperfeiçoamento profissional e dos 
projetos inovadores, que introduzem novas técnicas para qualificar a assistência 
médico-hospitalar. 

Em 2018, brindamos o centenário com a certificação de Hospital Acreditado 
em Nível I pela ONA (Organização Nacional de Acreditação), que respalda a qualidade 
de serviços de saúde no Brasil, com foco na segurança do paciente. O certificado foi 
comemorado por todos os 3.249 funcionários que, ao longo da trajetória em busca 
da Acreditação, se adequaram a novos processos com o propósito de implementar 
melhorias no importantíssimo quesito da segurança do paciente.

Com o resgate histórico, as lembranças dos que fizeram parte dessa 
instituição, o empenho dos profissionais que atuam hoje no HSVP, é que vamos 
rumo a mais um século de conquistas, de crescimento e de olhar atento à saúde 
das pessoas. Nossa missão se fortalece nas emoções que vivemos neste 2018. 
Queremos agradecer o comprometimento dos associados Vicentinos que, ao 
longo de 100 anos, se mantêm firmes em seu propósito benevolente; aos nossos 
funcionários; aos médicos do corpo clínico e aos fornecedores. Que possamos 
superar os momentos de dificuldade, seguir ajudando a comunidade e crescendo 
para cumprir a missão de promover serviços de excelência em saúde.

José Miguel Rodrigues da Silva
Presidente HSVP
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Quem somos

A Associação Hospitalar São Vicente de Paulo é uma entidade civil, sem fins 
lucrativos, fundada em 24 de junho de 1918, por um grupo de leigos católicos, 
conhecidos como Vicentinos, da Sociedade de São Vicente de Paulo. A união de 
forças para construir a casa de saúde tinha a finalidade de acolher os doentes 
da pandêmica Gripe Espanhola, que vitimava milhares de pessoas no mundo. De 
acordo com o estatuto da fundação, a entidade desejava agasalhar os doentes e 
pobres, dar-lhes assistência médica, remédios, conforto material e espiritual, sem 
distinção de crença religiosa ou política.

Os princípios dos fundadores foram consolidados e impulsionaram o 
crescimento do Hospital São Vicente de Paulo, que hoje é a maior instituição 
hospitalar do interior do Rio Grande do Sul. Esta dimensão não se reflete apenas no 
aspecto físico, mas no conceito, na filosofia de ser um hospital pioneiro que, a cada 
ano, torna-se mais preparado para atender casos complexos, com resolutividade, 
qualidade e humanização.

A área de abrangência do HSVP é superior a dois milhões de pessoas, 
provenientes da macrorregião norte e missioneira do Rio Grande do Sul e oeste 
de Santa Catarina. A instituição agregou uma grande diversidade de serviços nas 
áreas de diagnóstico e tratamento, que estão aliados à recursos tecnológicos e 
procedimentos de ponta, para atender a enorme quantidade de casos que chegam 
ao hospital.

Certificado como Hospital de Ensino pelo MEC/MS, a instituição é cenário de 
prática para mais de mil acadêmicos das Faculdades de Medicina da Universidade 
de Passo Fundo, Universidade Federal da Fronteira Sul e outros cursos de nível 
superior na área de saúde. Esta dinâmica de aliar assistência, atividades de ensino 
e pesquisa dão concretude à busca pela excelência em seus processos. 

O Hospital São Vicente é um hospital geral completo, estruturado para 
atender à alta complexidade e organizado para acolhimento de pacientes da rede 
ambulatorial e hospitalar. No ano de 2016, incorporou em seu complexo o Hospital 
do Instituto de Ortopedia e Traumatologia Passo Fundo S/A, com histórico de 
quarenta anos de serviços de excelência nas áreas de traumatologia e ortopedia, 
traçando um novo cenário de crescimento.

O complexo do Hospital São Vicente de Paulo ultrapassou 63 mil metros 
quadrados de área construída, distribuídos em quatro locais: Hospital Geral, 
Hospital Unidade Uruguai, Centro de Apoio I e II, além de uma Escola de Educação 
Infantil que acolhe crianças de 0 a 4 anos, filhos de funcionários.
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Princípios e Alicerces
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HSVP em números

ASSISTÊNCIA NA SAÚDE

ASSISTÊNCIA NA SAÚDE SUPLEMENTAR ASSISTÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

ENSINO E PESQUISA

UNIDADES PRÓPRIAS

02
CORPO CLÍNICO

850

ALUNOS

1.142

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

• 14.077
• 24.806

PESSOAS ATENDIDAS 

• 111.577
• 101.571

EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM 

• 803.329
• 1.515.114

SAÍDAS

• 11.721
• 21.186

MÉDICOS 
RESIDENTES

157

RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL

36

PROJETOS DE 
PESQUISA CIENTÍFICA

169

EVENTOS CIENTÍFICOS 
PROMOVIDOS

19

PARTOS

• 1.315
• 2.101
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Estrutura Física

Hospital São Vicente de Paulo – Matriz

Razão Social Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo
Sede Passo Fundo
CNPJ 92.021.062/0001-06
Fundação 1918
Natureza Jurídica Associação civil sem fins lucrativos
Entidade de Assistência Social na Área da Saúde Processo 243.775/73 de 27/11/1973
Declarada de Utilidade Pública Federal Decreto nº 61.394 de 21/09/1967
Empregos Diretos 3.249
Leitos de Internação 631
Consultórios Ambulatoriais 38
UTIs (leitos) 67
Salas de Cirurgia 18
Salas de Cirurgia no Centro Obstétrico 04
Centros de Recuperação Pós-Anestésico e Apoio 89
Serviço de Hemoterapia 14 poltronas
Emergência de Adultos, Pediátrica e Obstétrica 30 leitos
Centro de Diagnóstico 41  salas de exame
Unidade de Quimioterapia 19 poltronas
Unidade de Radioterapia 02 equipamentos acelerador linear
Unidade de Diálise 35 poltronas
Lavanderia Hospitalar 8.000 kg/dia de capacidade 
Curso Técnico de Enfermagem 429 alunos
Centro de Cuidados Intensivos de Enfermagem 9 leitos
Centro Cardioneurovascular 03 equipamentos de hemodinâmica
Unidade de Nutrição 3.200 refeições/dia
Unidade de Pesquisas 169 estudos 
Centro de Apoio I e II
AFHSVP - Centro de Eventos

Hospital São Vicente de Paulo – Unidade Uruguai

Razão Social Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo
Sede Passo Fundo
CNPJ 92.021.062/0009-55
Fundação 1976
Natureza Jurídica Associação civil sem fins lucrativos
Empregos Diretos 435
Leitos de Internação 44
Leitos de Apoio 14
Consultórios Ambulatoriais 26
UTIs (leitos) 10
Salas de Cirurgia 04
Hospital Dia 02 salas de cirurgia e 14 leitos de recuperação
Pronto Atendimento 24 horas 11 leitos
Unidade de Oncologia 13 poltronas 
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Linha do Tempo

1918 Fundação do Hospital São Vicente de Paulo.

1921 Inauguração do primeiro prédio.

1935 Inauguração do segundo prédio, com sala de cirurgia.

1953 Inauguração do terceiro prédio

1958 Inauguração da Capela.

1958 Abertura da Escola de Auxiliares de Enfermagem.

1964 Primeira laparoscopia do interior do estado.

1967 Inauguração do Centro Cirúrgico.

1969 Convênio com a Universidade de Passo Fundo (UPF), para instalação da 
Faculdade de Medicina.

1969 Primeiro Transplante de Córnea.

1970 Reconhecido como hospital escola.

1973 Inauguração do Centro de Tratamento Intensivo.

1975 Formatura da primeira turma da Faculdade de Medicina da UPF.

1978 Instalação do Serviço de Residência Médica.

1978 Inauguração do Serviço de Hemodiálise.

1979 Inauguração do Serviço de Hemodinâmica.

1979 Primeira cirurgia cardíaca.

1981 Inauguração do Banco de Tecidos Musculoesqueléticos.
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1985 Inauguração do Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico.

1988 Instalação do primeiro tomógrafo.

1989 Lançamento da Revista Médica do HSVP.

1991 Inauguração do Serviço de Anatomia Patológica.

1995 Instalação da Ressonância Magnética.

2000 Primeiro transplante de fígado.

2001 Inauguração da nova Emergência.

2005 Inauguração do Serviço de Radioterapia.

2010 Primeiro Implante Valvar Aórtico Transcateter – TAVI.

2010 Inauguração da Maternidade 2.

2011 Abertura do Ambulatório dos Primeiros Passos dos Prematuros Egressos do 
CTI Neonatal.

2011 Instalação do Serviço de Hemoterapia.

2012 Convênio com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), para instalação 
da Faculdade de Medicina.

2012 Inauguração do Centro de Imagem da Mama (CIM).

2012 Cirurgia de separação de gêmeas siamesas.

2014 Inauguração da nova Lavanderia no Centro de Apoio II.

2016 Aquisição do Hospital do Instituto de Ortopedia e Traumatologia Passo Fundo 
S/A.

2016 Inauguração do Centro Oncológico Infantojuvenil.

2017 Inauguração do Instituto do Câncer Hospital São Vicente.

2018 Certificação da Acreditação Hospitalar – ONA.



Serviços de Saúde
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Centro Transplantador de Órgãos e Tecidos

O Hospital São Vicente, ao longo dos seus 100 
anos, transformou-se em um centro de transplante 
de órgãos e tecidos, atuando conforme preconizam 
as diretrizes do Sistema Nacional de Transplantes 
do Ministério da Saúde. Atende pacientes dos 
estados do Rio Grande do Sul e do oeste de Santa 
Catarina. Realiza transplantes de rim, fígado, córneas 
e tecidos ósseos, com atendimento ambulatorial de 
referência, disponibilizando exames complementares, 
diagnósticos, orientações de tratamento e 
acompanhamento de pacientes que necessitam de 
transplante de órgão ou que foram transplantados 
do Sistema Único de Saúde, Saúde Suplementar e 
Planos de Saúde. 

No ano de 2018, o HSVP registrou 9 transplantes 
de fígado, 6 de rins, 13 de córneas e 37 de tecidos 
musculoesqueléticos. Em relação à doação, foram 
captados 4 fígados, 12 rins, 17 córneas, 1 coração e 2 
doadores de ossos falecidos, gerando 17 segmentos 
ósseos. 

O Banco de Tecidos Musculoesqueléticos (BTME) 
é o único em atividade no Rio Grande do Sul. Com 
recursos humanos e instalações físicas adequadas, 

a unidade realiza triagem clínica e laboratorial 
dos doadores, retirada, identificação, transporte, 
processamento, armazenamento e disponibilização 
dos tecidos. O BTME atende à demanda local e regional 
para ortopedia e odontologia, além das demandas 
dos estados do RS, Santa Catarina e Paraná. 

Em 2018, o Banco de Tecidos recebeu 43 
doadores vivos (pacientes submetidos a procedimento 
cirúrgico de artroplastia total de quadril) e 6 doadores 
falecidos, totalizando 101 peças/segmentos ósseos.

Foi disponibilizado um total de 437 tecidos para 
transplante a 352 receptores. Do total de tecidos 
distribuídos, 298 foram utilizados em procedimentos 
de implante ósseo na área da Odontologia, atendendo 
a 248 receptores. Dos 352 receptores de tecido 
ósseo, 255 são do estado do Rio Grande do Sul e 97 
são de outros estados. 

Para a Traumato -Ortopedia foram disponibilizados 
139 tecidos, atendendo a 104 receptores. Do total de 
procedimentos cirúrgicos da Ortopedia, com utilização 
de tecido musculoesquelético, 62 foram realizados no 
Hospital São Vicente.
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Referência no tratamento do câncer
Em fevereiro de 2018, a Direção do HSVP 

recebeu a visita dos Ministros da Saúde, Ricardo 
Barros, e do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. 
Acompanhados por uma comitiva de Deputados 
Federais, eles vieram inaugurar o segundo equipamento 
de Radioterapia, chamado Acelerador Linear, uma vez 
que o Ministério da Saúde destinou 53% do valor para 
aquisição deste equipamento.  Na oportunidade, o 
Ministro também anunciou o destino de recursos para 
a aquisição de um PET-CT.

Com a instalação do segundo Acelerador Linear, o hospital aumentou a capacidade de atendimento da 
unidade de Radioterapia. No ano de 2018, foram atendidos 1.156 novos pacientes, sendo 76,90% pelo SUS.

O Instituto do Câncer Hospital São Vicente, por 
meio de uma paciente que passou pelo tratamento e 
se sentiu bem, criou o “Projeto Vivendo com Leveza’, 
com o objetivo de propiciar trocas de experiências e 
informações com pessoas que estão em tratamento 
oncológico. O canal de comunicação desse projeto 
é a página do Facebook. A fanpage conta com a 
participação de diversos voluntários e profissionais 
da saúde, como nutricionista, psicóloga, oncologista, 
mastologista, dermatologista, dentista e advogada.

O mote da rede social é a campanha Lenço 
Solidário: nem todas as princesas usam coroa, 
algumas usam lenço! Doe mais que um lenço, doe 
amor, carinho, afeto e fé. A coleta de lenços acontece 
nos locais parceiros do projeto, que abrangem vários 
pontos, no município de Marau.

Procedimentos Municípios População

Radioterapia 75 706.880

Oncologia Pediátrica 226 2.076.312

Oncologia Clínica/Cirúrgica 54 497.130

Hematologia 122 1.027.270

Referência para Tratamento do Câncer no HSVP – Resolução CIB 108/2013 e 060/2015

Campanha Lenço Solidário
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Para amenizar o sofrimento, humanizar o 
tratamento e apoiar as crianças e adolescentes 
que realizam tratamento no Centro Oncológico 
Infantojuvenil, o HSVP, em 2018, idealizou a criação 
dos mascostes Tuto e Doctornauta. Os personagens 
possuem uma história de superação, já que Tuto é um 
ET que passou por um grave problema de saúde e que 
percorreu uma grande jornada ao lado de seu parceiro 
Doctornauta, em busca do Planeta Cura. Eles trazem 
ludicidade e alegria para dar força aos pacientes que 
enfrentam o câncer.

Novos mascotes para o Centro
Oncológico Infantojuvenil

Em mais uma parceria do Centro Oncológico, desta vez com a Atlética de Medicina da UPF, a tarde da terça-
feira, 31 de julho, foi transformada em momento divertido e especial. Os calouros do curso de Medicina tiveram 
seu primeiro contato com o hospital e, ao mesmo tempo, vivenciaram um rito de passagem muito tradicional, o 
trote da faculdade, realizado pelas crianças em tratamento oncológico.

Cortar o cabelo é um gesto quase que tradicional para quem passa no vestibular. Raspar o cabelo para 
uma criança ou adolescente em tratamento oncológico não é um momento assim tão fácil. Ambos os momentos 
são ritos de passagem, ligados aos novos desafios que estão surgindo. A iniciativa, idealizada pela Atlética de 
Medicina da UPF e abraçada pelo Centro, teve sua primeira edição no início de 2018. Devido à aprovação das 

crianças e alunos, foi novamente 
realizada no segundo semestre. 
O projeto chama-se Trote 
do Bem, pois, além dos 
acadêmicos participarem da 
brincadeira, têm a oportunidade 
de conhecer o ambiente 
hospitalar e trabalhar a questão 
da humanização. O trote não 
é obrigatório, pois participa 
quem quer: os meninos raspam 
o cabelo e as meninas fazem 
a doação de uma mecha de 
cabelo de 15cm.

Trote do Bem diverte crianças em tratamento oncológico
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O sábado de 15 de setembro foi de muita 
emoção e alegria para 32 crianças e adolescentes 
que batalharam contra o câncer e venceram. O 1º 
Encontro de Celebração da Vida, promovido pelo 
Centro Oncológico Infantojuvenil do hospital e o 
Núcleo de Cuidados Integrativos (NCI), foi um dia para 
celebrar as vitórias e comemorar a cura. O reencontro 
entre famílias, equipes e os pacientes foi repleto de 
momentos tocantes, lembranças e agradecimentos.

As famílias, vindas de diversos municípios do 
estado, foram recepcionadas pelos mascotes Tuto e 
Doctornauta. Em seguida, as crianças se divertiram 
com brincadeiras da Recrearte e a Liga de Heróis. 
Depois da recepção da equipe, muitos pais deixaram 
sua mensagem de agradecimento ao hospital. Os pais 
relataram o medo e a angústia diante do diagnóstico, 
o sofrimento do tratamento e a alegria da alta.

1º Encontro de crianças e adolescentes que venceram o câncer

Registro Hospitalar de Câncer/CNES/2246988 - AHBSVP - dados de 2016

Registro Hospitalar de Câncer do HSVP

Casos apontados pelo Registro Hospitalar de Câncer
Casos analíticos e não analíticos
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O Núcleo de Cuidados Integrativos (NCI) realizou 
duas reuniões com 32 pessoas interessadas em 
exercer o voluntariado no Instituto do Câncer Hospital 
São Vicente. O objetivo dos encontros foi apresentar 
as normas e diretrizes sobre a atuação do voluntariado 
na instituição. Os participantes conheceram o Manual 
do Voluntário, quais os setores onde poderão atuar 
e os cuidados que todos precisam ter ao entrar em 
contato com os pacientes oncológicos. A palavra em 
evidência nas reuniões foi comprometimento, com o 
intuito de se envolver com o que se propôs a fazer, 
observando horários e, principalmente, o contato com 
os pacientes.

Voluntariado na Oncologia

Desde março de 2016, a rotina das crianças 
e adolescentes em tratamento oncológico no 
hospital mudou. Junto com as roupas para a 
internação, eles trazem alguns cadernos e, além 
de medicação, recebem no hospital ensino e 
levam para casa aprendizado. O Projeto Classe 
Hospitalar Escola de Vida, desenvolvido em 
parceria com a Prefeitura Municipal e Ministério 
Público, já atendeu 166 alunos com 2.941 
atendimentos pedagógicos e mostra-se como 
um diferencial no tratamento contra o câncer.

O projeto busca promover, para crianças 
e jovens em tratamento oncológico, a 
aprendizagem, para que não percam o ano letivo 
e possam validar esse conhecimento. As duas 
professoras responsáveis pelo programa entram 
em contato com a escola de origem do aluno 

para saber as habilidades e competências de cada área do conhecimento, conforme o ano escolar. A partir 
disso, são preparadas as atividades. Desta forma, é assegurada a continuidade no processo de aprendizagem e 
conhecimento. Ao saber que estão aprendendo o mesmo conteúdo que os colegas, as crianças e adolescentes 
se animam e retomam essa rotina do aprender que tinham antes do tratamento.

Em 2018, 61 crianças foram acompanhadas no projeto, sendo que 40 delas só frequentaram a Escola de 
Vida, já que não podiam ir à escola. Os alunos integram desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. As aulas 
acontecem nos turnos da manhã e tarde, em uma sala disponibilizada para este atendimento ou nos quartos, 
quando a criança não pode ir até a sala de aula.

Escola de Vida
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Hemoterapia

Em comemoração aos 100 anos do HSVP, o 
Serviço de Hemoterapia (SH) realizou, nos dias 23 e 
24 de novembro, o Simpósio de Hemoterapia alusivo 
ao centenário da instituição, evento que reuniu mais 
de 150 inscritos. Com a finalidade de atualizar e 
qualificar os profissionais do Estado do Rio Grande do 

Sul, o Simpósio abordou temas atuais e de relevância 
em hemoterapia e, na oportunidade, o Dr. Rudah 
Jorge foi homenageado pelo comprometimento e 
dedicação de mais de 40 anos à frente da Direção 
Médica do HSVP.
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Com o objetivo de fortalecer o espírito de 
solidariedade, o Serviço de Hemoterapia desenvolveu 
em 2018 a campanha “Parceiro Amigo: Doação de 
Sangue que se Multiplica”, com o intuito de valorizar 
grupos de doadores de sangue, incentivar e convidar 
novos grupos a se tornarem Parceiros Amigos nesta 
causa tão importante, que é a Doação de Sangue.

Nesse sentido, o SH, no mês de novembro, 
para celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue 
(25 de novembro), homenageou empresas, times 
e associações que dedicaram, em 2018, parte do 
seu tempo para fazer este gesto nobre. Ainda, para 
valorizar os Parceiros Amigos, foram entregues troféus 
e certificados como forma de agradecimento.

Durante a semana, as empresas Banrisul, Pampa 
e Coleurb receberam um certificado de apoio à doação, 
já que mensalmente liberam seus funcionários para 
fazer a doação. Também, as empresas Cotrisoja, 
Retipasso, Igreja Adventista Projeto Vidas por Vidas, 
HSVP e os grupos Hemovida, Consulado de Torcedores 
do Grêmio de Tupanci do Sul, Amigos de Sangue, 
Grupo de Doadores de Tapejara, Retipasso, Pró Vida 
de Ibirapuitã, Solidariedade nas Veias e SIMERS. Os 
troféus foram entregues para os grupos e empresas 
com mais doadores e os certificados para outras, 
como forma de motivação para que mobilizem mais 
pessoas e funcionários. Após a entrega, todos também 
conheceram como funciona o Serviço de Hemoterapia 
e o ciclo do sangue.

Campanha Parceiro Amigo
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Centro de Medicina Vascular

O Hospital São Vicente realizou, em novembro, 
um evento de avaliação de resultados do Programa 
de Telemedicina em Cardiologia, intitulado LATIN 
– Latin America Telemedicine Infarct Network. Os 
responsáveis pelo programa nos hospitais dos sete 
municípios participantes do projeto discutiram dados, 
informações e melhorias que podem ser realizadas. 
O LATIN completou um ano de funcionamento 
em outubro e, neste período, mais de sete mil 
eletrocardiogramas foram realizados, detectando 
precocemente o infarto em pacientes. O foco do 
programa é reduzir substancialmente a mortalidade 
por infarto agudo do miocárdio, preservando o maior percentual possível de musculatura cardíaca, evitando o 
surgimento de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC).

O Hospital São Vicente de Paulo é um dos nove hospitais do país autorizados a treinar médicos para realização 
de Implante Valvar Aórtico Transcateter, também chamado de TAVI. O TAVI é uma técnica minimamente invasiva, 
na qual uma valva aórtica é implantada com o uso de cateteres, sem necessidade de cirurgia com abertura do 
tórax, indicada inicialmente para pacientes com alto risco de morte para cirurgia convencional.

Nos dias 19 e 20 de abril, o Centro de Medicina Vascular dos HSVP realizou o III Curso Teórico-Prático de 
Implante Valvar Aórtico Transcateter e o XI Workshop em Cardiologia Intervencionista (See Case Passo Fundo). O 
evento proporcionou uma programação teórica e atividade prática supervisionada para médicos de todo o país, 
incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina. O evento foi realizado com 
apoio da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista.

Em 2002, foi realizado o primeiro TAVI no mundo, sendo 
que, em 2008, a técnica foi introduzida no Brasil, no Hospital 
Albert Einstein, pelo médico alemão Prof. Dr. Ebehart Grube, da 
Universidade de Bonn, referência mundial em TAVI. Em Passo 
Fundo, o primeiro TAVI foi realizado em 2010, no Hospital São 
Vicente de Paulo, pelos médicos Rogério Tadeu Tumelero e 
Ebehart Grube.  O Hospital São Vicente é um dos 22 centros 
credenciados e certificados no Brasil para a realização desse 
procedimento.

Avaliação dos resultados do LATIN

Tratamento de doenças nas valvas cardíacas
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Núcleo de Vigilância Epidemiológica

A Vigilância Epidemiológica é um “conjunto de 
ações que proporciona o conhecimento, a detecção 
ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde individual 
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 
as medidas de prevenção e controle das doenças 
ou agravos”. O Núcleo de Vigilância Epidemiológica 
Hospitalar (NVEH) trabalha com a notificação e 
investigação das Doenças de Notificação Compulsória 
(DNCs), em pacientes internados e/ou ambulatoriais 
do HSVP. O objetivo da Vigilância Epidemiológica em 
âmbito hospitalar é detectar DNCs, surtos e epidemias, 
doenças emergentes, de etiologia desconhecida ou 
não esclarecida, atendidas no hospital. 

No ano de 2018, o NVEH teve como meta: 
investigar 100% dos pacientes com exames reagentes 
para alguma doença de notificação compulsória, 
atendidos no Laboratório do Centro de Diagnóstico do 
HSVP. O NVEH realizou também vigilância de 48 DNCs, 
conforme a Portaria nº. 204 de 17/02/2016. Neste 
relatório são descritas as notificações e investigações 
das DNCs realizadas no ano de 2018, pelo NVEH 
matriz e Unidade Uruguai, de pacientes internados e 
ambulatoriais atendidos no HSVP e as notificações 
provenientes do Serviço de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT) e do Serviço de Hemoterapia.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2015

2016

2017

2018

Figura: Gráfico comparativo do total de DNCs investigadas e notificadas pelo 
NVEH/ HSVP, de 2015 – 2018.
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Assistência Maternoinfantil

O modelo de assistência organizado no HSVP para 
atender a área maternoinfantil é um dos melhores 
disponíveis no estado, que conta com uma estrutura 
completa, composta pelas Unidades de Internação 
Pediátrica e Maternidade, Centro Obstétrico, Centro 
de Tratamento Intensivo Neonatal, Método Canguru, 
Comitê de Mortalidade Materna e Neonatal, Programa 
de Incentivo à Amamentação, Programa Registrar 
para Existir, Ambulatório para Acompanhamento da 
Gestante de Alto Risco, Ambulatório dos Primeiros 
Passos do Prematuro e, ainda, a Medicina Fetal.

Em 2018, foram registrados 3.416 nascimentos, 
com índice de 14% de crescimento em relação ao ano 
anterior.  O Centro de Tratamento Intensivo Neonatal 
e a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal 
Convencional (UCINCO) receberam 454 pacientes, 
uma média de 38 pacientes por mês, sendo que a 
taxa de alta hospitalar chegou a 94%.

A campanha Agosto Dourado simboliza a luta 
pelo incentivo à amamentação. Os profissionais do 
HSVP uniram-se às forças mundiais para informar e 
enaltecer a importância desse gesto, que é a base da 
vida. Por esse motivo, os especialistas tiraram dúvidas 
e apontaram passos fundamentais para o sucesso na 
amamentação. 

Estes profissionais transmitiram informações 
sobre os inúmeros benefícios fisiológicos, a 
importância do contato íntimo da pele e do olhar da 
mãe com o seu bebê, que promove a cumplicidade 
e a construção do vínculo afetivo entre mãe e filho. 
No entanto, a amamentação não é simples, por isso 
a mãe e a família precisam querer e se preparar para 
esse momento.

Aleitamento materno
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Desde 2015, o hospital conta com uma equipe 
multiprofissional que estuda, discute e atua na 
instituição, promovendo e realizando cuidados 
paliativos. O trabalho do Grupo Consultor de Cuidados 
Paliativos (GCCP) vem ajudando muitas famílias e 
pacientes que enfrentam uma doença crônica grave. 
Antes pouco divulgado, o tema hoje já ganha cada vez 
mais espaço e interesse dos profissionais de saúde. 
Por isso, no dia 11 de abril foi promovido um evento que 
reuniu mais de quatrocentas pessoas para debater o 
tema: “Quando Outra História Precisa ser Contada: 
Cuidados Paliativos em Pediatria”, com a presença 
dos profissionais, estudantes e a comunidade, que 
ouviram atentos e questionaram os palestrantes da 
noite.

Cuidados paliativos em pediatria

Serviço referência no atendimento
de osteoporose

A osteoporose é uma doença sistêmica do 
esqueleto, sendo a doença osteometabólica mais 
frequente. Ela se caracteriza pela presença de baixa 
massa óssea e deterioração da microarquitetura 
(qualidade) óssea, o que aumenta a fragilidade 
do osso e o risco de fraturas. Com o intuito de 
diagnosticar esses pacientes, mapeá-los, atuar na 
prevenção de fraturas e no tratamento da doença, o 
hospital disponibiliza um serviço de referência para 
este atendimento. A Osteotrati, Tratamento Integrado 
de Osteoporose, é um serviço que, diariamente, 
monitora e acompanha casos de fratura em pacientes 
acima de 50 anos.



27 Relatório Social 2018

Serviço de Terapia Renal Substitutiva

O hospital inaugurou, em agosto de 2018, 
as novas instalações do Serviço de Terapia Renal 
Substitutiva Dom Cláudio Colling, em homenagem 
à memória do arcebispo, que realizou benfeitorias 
significativas para a instituição. 

O Hospital São Vicente, em 08 de julho de 1978, 
realizou a primeira sessão de hemodiálise. Desde 
então, a instituição busca melhorias e maior qualidade 
de atendimento aos pacientes. Com o passar dos anos 
e o aumento da incidência de doenças como Diabetes 
Mellitus e Hipertensão Arterial, constatou-se um 
maior índice de pessoas que necessitam de terapia 
renal substitutiva, levando à ampliação da estrutura. 
Por isso, a unidade foi ampliada com mais de 1.000 
m², melhor infraestrutura, profissionais qualificados 
e maior capacidade de atendimento, consolidando o 
serviço como referência em alta complexidade, para mais de 50 municípios. Em 2018, o serviço atendeu em 
média, 279 pacientes/mês, sendo o único hospital na cidade a realizar o tratamento chamado de Hemodiálise 
Veno-Venosa Contínua, uma terapia moderna feita na Unidade de Tratamento Intensivo.

O dia 8 de março foi especial para as pacientes, 
familiares e funcionárias do Serviço de Terapia Renal 
Substitutiva. Além de celebrar o Dia Internacional da 
Mulher, o setor lembrou o Dia Mundial do Rim, que em 
2018 teve como tema “Saúde da Mulher – Cuide de 
seus rins”. Em parceria com o Instituto Embeleze, as 
mulheres tiveram um dia de beleza, com maquiagem, 
esmaltação, design de sobrancelha e também 
orientações de saúde com a equipe multiprofissional.  
Conforme a equipe da Embeleze ia atuando, as 
cadeiras de hemodiálise eram iluminadas com o 
sorriso das pacientes, felizes com o carinho recebido. 
A ação foi realizada com o propósito de homenagear 
as mulheres e também fazer um alerta para o cuidado 
com a saúde.

 Alerta para a saúde dos rins



28Relatório Social 2018Relatório Social 2018

Hospital recebe certificação
da 3M do Brasil

A segurança do paciente e a prestação de 
serviços de qualidade são pilares do hospital. A 
Unidade Uruguai foi certificada pela 3M do Brasil na 
categoria Diamante de Fixação Segura de Cateteres.  
O Programa visa estabelecer um protocolo de fixação 
de cateteres para diminuir o desperdício e custos 
para o hospital, bem como para preservar o conforto 
do paciente e alinhar as instituições de saúde com as 
recomendações nacionais e internacionais.

Para obter esta certificação, colocou em prática 
normas de padrão internacional de segurança e 
qualidade, da Infusion Nurses Society (INS), do Centers 
for Disease Controland Prevention (CDC), The Society 
for Healthcare Epidemiology of America (SHEA), além 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
A cerimônia de certificação aconteceu no dia 16 de 
agosto, em Curitiba, no Paraná.

Avanços na esterilização de materiais

A Central de Materiais Esterilizados (CME) é 
um dos setores vitais dentro de um hospital, pois 
a qualidade da esterilização dos materiais reflete 
diretamente na segurança dos procedimentos. 
Pensando nisso, o Hospital São Vicente, reconhecido 
nos seus 100 anos pelas características de 
pioneirismo e busca constante por melhorias, adquiriu 
duas autoclaves com capacidade de 540 litros e 
uma lavadora termodesinfectora de 300 litros, da 
marca Steris Brasil. Os equipamentos, adquiridos com 
recursos do Ministério da Saúde, foram instalados na 
ampliação de 300m² que foi realizada na CME.
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Medicina Diagnóstica

O Hospital São Vicente, pensando em trazer mais 
segurança, tecnologia e qualidade no atendimento 
aos pacientes, adquiriu, em 2018, uma equipamento 
de Ressonância Magnética SIEMENS, modelo 
MAGNETOM Aera, com campo magnético de 1.5 
Tesla. O equipamento é o que há de mais moderno 
e completo no mercado em termos de Ressonância 
Magnética, sendo a única no interior do estado.

A Ressonância Magnética 1.5 Tesla possui uma 
quantidade maior de bobinas, com mais canais, que 
geram imagens com mais difusão e definição.  Além 
disso, possui redutor de ruído, trazendo mais conforto 
para o paciente.

A estrutura para a realização de exames está 
organizada em dois setores no complexo do Hospital 
São Vicente de Paulo. Um na Rua Teixeira Soares, onde 
se localiza o Centro de Diagnóstico e outro na Rua 15 
de Novembro, onde opera o Centro de Imagem da 
Mama (CIM). No ano de 2018 foram processados um 
total de 2.337.056 exames laboratoriais, de imagem 
e patologia para atender aos  pacientes internados 
e ambulatoriais. Houve um crescimento de 4,5% em 
relação ao anterior. 

Neste ano o hospital realizou melhorias nos 
ambientes e salas localizadas no Centro de Diagnóstico 
e instalou um sistema de diagnóstico por imagem 
modelo TUS-A400 com análise spectraldopler, marca 
Toshiba, ratificando o conceito em oferecer todos os 
exames em um mesmo local.

Novo equipamento de Ressonância Magnética
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Com a finalidade de acompanhar os avanços 
na área de diagnóstico, neste ano, o hospital 
introduziu um novo método para detectar doenças 
no fígado.  A Ressonância Magnética do fígado, com 
análise multiparamétrica (RMmp), representa uma 
grande inovação na medicina, uma vez que detecta, 
de forma objetiva, as doenças do fígado ainda em 
fase precoce, permitindo o início de tratamentos 
precisos e específicos para cada doença, evitando o 
desenvolvimento da cirrose.

Novo método de diagnóstico para doenças do fígado

Percepção dos clientes em 2018 Satisfação (1) Confiabilidade (2)

Internação 97,7% 97,7%

Centro de Diagnóstico 98,4% 99,2%

Centro Cardioneurovascular 97,3% 97,6%

CTI Pediátrico 98,8% 99,4%

CTI Neonatal 98,7% 97,9%

CTI Central 99,3% 99,3%

Radioterapia 99,1% 99,5%

Quimioterapia 98,9% -

Centro de Imagem da Mama - CIM 99,4% 99,3%

Clientes

O Hospital São Vicente segmenta seus clientes em: público, privado, saúde suplementar e na prestação de 
serviços no SUS.

Para o levantamento das necessidades dos clientes, o hospital utiliza o resultado das pesquisas de 
satisfação, avaliação anual da gestão e revisão do Planejamento Estratégico.

A pesquisa de opinião tem como objetivo a avaliação da satisfação, das principais necessidades e 
expectativas dos pacientes internados e atendidos, bem como das inconformidades e insatisfações.

1. Pacientes satisfeitos e muito satisfeitos
2. Pacientes que recomendariam os serviços



Qualidade e Segurança do Paciente
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Núcleo da Qualidade

Acreditação

No ano de 2018, o Sistema de Saúde São 
Vicente de Paulo realizou importante reestruturação 
da Gestão da Qualidade, criando o Núcleo da 
Qualidade, com o intuito de garantir a maturidade 
da gestão, promovendo uma sintonia contínua, em 
termos de estrutura, tecnologias, boas práticas 
assistenciais, melhora na curva de aprendizado de 
seus colaboradores, com boa comunicação de todas 
as partes interessadas, para o alcance dos resultados 
e a perenidade institucional, sustentada pelos ciclos 
de melhoria.

Além disso, estabeleceu a Política da Qualidade 
e o Manual da Qualidade, ambos com foco na 
gestão de processos, gestão de resultados, gestão 
de documentos, auditorias internas, interações entre 
processos, gestão de indicadores, rituais legais e 
técnicos e gestão de riscos.

Reafirmando o seu pioneirismo em inovação, o 
Hospital São Vicente de Paulo, em 2018, conquistou 
a certificação ONA 1, Segurança do Paciente, pelo 
Sistema Brasileiro de Acreditação e passou a figurar 
na seleta lista de hospitais acreditados do Brasil.

Essa certificação é uma garantia de que os 
processos, a estrutura e as pessoas disponibilizam 
entregas de serviços e produtos com alto padrão 
de qualidade e segurança para os seus pacientes/
clientes e comunidade em geral. O processo de 
acreditação é um caminho sem volta, que se utiliza 
de modernas ferramentas e práticas de gestão para 
mitigar, eliminar e/ou transferir qualquer risco que 
possa causar danos aos pacientes, aos colaboradores, 
à instituição, ao meio ambiente e/ou à comunidade.
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Gestão de Riscos

Qualificação do Modelo de Gestão

O risco é um evento incerto e, caso venha a 
efetivar-se, pode trazer um resultado negativo ou 
positivo no desfecho e nos objetivos de projetos, 
processos e atividades de um modo geral.

Neste ano, a instituição estabeleceu e efetivou 
a Gestão de Riscos, por meio do desenvolvimento 
de planos de ação junto às áreas de Segurança 
e Medicina do Trabalho, Núcleo de Segurança do 

Paciente, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, 
Comissão de Meio Ambiente, Jurídica, Segurança da 
Informação e Gestão Corporativa.

Todos os planos foram desenvolvidos com 
atenção principal à matriz de probabilidade e ao 
impacto que os riscos possam causar, caso venham 
a se efetivar.

Em 2018, o Hospital São Vicente realizou forte 
investimento na capacitação de seus colaboradores, 
a exemplo do curso de Advanced Cardiac Life Support 
(ACLS), para todos os Enfermeiros. Além disso, iniciou-
se o projeto de treinamento em suporte básico para 
todo o quadro de Técnicos de Enfermagem. Também 

foram realizados diversos treinamentos relacionados 
às metas internacionais de Segurança do Paciente. 
Esse portfólio de capacitações tem como principal 
objetivo o de elevar a qualidade de todas as entregas 
dos processos e, principalmente, a segurança do 
paciente.

Matriz de 
gerenciamento 
de risco
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Padrões ISO

A Organização Internacional de Normalização 
(ISO) é uma organização independente e não 
governamental, que reúne especialistas para 
compartilhar conhecimento e desenvolver uma 
abordagem voluntária, baseada no consenso, em 
padrões de apoio à inovação e no fornecimento 
de soluções. As principais entregas da ISO são os 
chamados “Padrões ISO”, que são preparados por 
comitês técnicos, baseados em um protocolo de 
estrutura. 

A norma ISO 9001 está baseada no ciclo PDCA 
(Plan-Do-Check-Act), que também estrutura as normas 
ISO 14001 e OHSAS18001. A ideia é manter um ciclo 
de melhoria contínua dos padrões de gestão, sempre 
elevando o desempenho a um determinado grau. 

O processo de implementação da ISO 9001 na 
Farmácia Magistral do HSVP iniciou no ano de 2001 
e, desde a certificação em 2007, as mudanças e 

melhorias que o sistema trouxe foram inúmeras, com 
a melhoria na estrutura física, na adequação dos 
processos, na satisfação dos clientes internos, na 
customização de medicamentos e gerenciamento dos 
custos. 

Iniciou-se o processo na versão ISO: 9001:2000, 
migrando para a versão 2008 e recertificada no 
ano de 2018 com a versão 2015. Esta versão da 
norma direciona o sistema para além da gestão de 
documentos e vai à análise dos riscos do processo. 
Após a certificação inicial, são realizadas auditorias 
anuais de manutenção, além das auditorias internas. 
A cada três anos ocorre o processo de recertificação. 

A qualidade dos produtos e a segurança do 
paciente, por meio da assistência farmacêutica, 
movem a certificação no Hospital São Vicente de 
Paulo.
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Segurança do Paciente

A segurança do paciente envolve ações 
promovidas pelas instituições de saúde que objetivam 
reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano 
desnecessário associado à prestação de cuidados. O 
Hospital São Vicente de Paulo, por meio das estratégias 
norteadas pelo Núcleo de Segurança do Paciente e 
engajamento corporativo, fortaleceu e implantou em 
2018 Metas Internacionais de Segurança. Protocolos 
já estabelecidos na organização como: Identificação 
dos Pacientes, Prevenção de Quedas e Lesões por 
Pressão e Higienização das Mãos, foram abordados 
em cronograma de desenvolvimento interno para 
aprimoramento da prática. 

Estudos têm mostrado que a comunicação entre 
a equipe interdisciplinar de saúde é determinante na 
qualidade e segurança da assistência prestada aos 
indivíduos e falhas de comunicação têm sido um dos 
principais fatores que contribuem para a ocorrência 
de eventos adversos e, consequentemente, para 
a diminuição da qualidade assistencial. Frente a 
este cenário, a instituição implantou o Protocolo de 
Comunicação Efetiva, com o objetivo de minimizar 
a ocorrência de incidentes relacionados à falha de 
comunicação entre a equipe multiprofissional e dela 
com o paciente e sua família.  Desse modo, métodos 

foram definidos em 2018 para o alcance de uma 
comunicação mais assertiva, clara, objetiva e em 
tempo certo, que traduza a prestação de cuidados 
seguros no hospital. Assim, medidas como o Sistema 
de Pânico, que se fundamenta na definição de achados 
clínicos, pré-clínicos, laboratoriais e de imagem, que 
necessitam de intervenção rápida devido ao alto 
risco de intercorrências aos pacientes, é associado à 
comunicação imediata à equipe médica para tomada 
de decisão e definição de conduta terapêutica. Dessa 
forma, a equipe assistencial e serviços de diagnóstico 
no Hospital São Vicente de Paulo identificam sinais 
iniciais de possível deterioração clínica dos pacientes e 
agem prontamente para a manutenção da estabilidade 
e melhora dos mesmos.

Outra estratégia disseminada em 2018 para 
melhora da comunicação, foi a implantação do Quadro 
do Plano Terapêutico à beira leito, um instrumento que 
visa contemplar propostas terapêuticas, definidas 
a partir da avaliação de cada caso, com enfoque 
multiprofissional e interdisciplinar, que objetiva 
maior adesão do paciente e de seus responsáveis 
ao tratamento, uma vez que, estando à beira leito, 
configura-se também como canal de comunicação 
com o paciente e família.
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No âmbito de segurança cirúrgica, o Protocolo de Cirurgia Segura, já estabelecido no HSVP, foi robustecido 
com a fixação de painéis em salas cirúrgicas. Tal ação favorece a consolidação desta prática alicerçada em 

uma Lista de Verificação de Cirurgia Segura visível 
a toda a equipe cirúrgica, que checa etapas críticas 
do transoperatório, para a garantia da segurança do 
paciente.

Deste modo, é importante ressaltar que o 
hospital mantém como principais premissas a 
melhoria contínua de seus processos, o uso seguro de 
tecnologias da saúde, a disseminação sistemática da 
cultura de segurança, a articulação e integração dos 
processos de gestão de risco e a garantia das boas 
práticas de funcionamento do serviço de saúde para, 
assim, oferecer uma assistência qualificada e segura 
aos pacientes.

Protocolo de TEV

Em 2018, a prevenção do tromboembolismo 
venoso (TEV) foi fortalecida no Hospital São Vicente 
de Paulo. Com o objetivo de aumentar a segurança 
do paciente, prevenindo eventos trombóticos, foi 
contratado um profissional para atuar especificamente 

com a prevenção. Com a avaliação de risco de TEV e a 
conferência da profilaxia que está sendo utilizada, este 
profissional define determinados perfis de pacientes, 
para que tenham instituída a profilaxia adequada 
conforme seu risco.
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Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar

 Na trajetória centenária do Hospital São Vicente 
de Paulo a instituição teve a alegria de celebrar no 
mês de setembro os 40 anos do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar (SCIH) e da Comissão do 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Serviços 
essenciais formados por equipes multiprofissionais, 
que atuam com foco na prevenção da infecção 
hospitalar e na segurança do paciente. Para marcar 
a data, uma palestra sobre o “Uso de Antimicrobianos 
em tempos de resistência bacteriana” foi realizada 
com o Dr. Cláudio Stadnik. Ainda, os integrantes com 
mais tempo de Comissão e Serviço receberam uma 
placa da atual equipe do SCIH.

As enfermeiras Irmã Carmelina Assumpta Pellegrini, Domingas Brancalione, Dionara Schlichting, Lorena 
Geib, os médicos: Gilberto Bortolini, Ito José Brandão, José Calvete, Rudah Jorge, Sérgio Roberto Fuentefria e o 
superintendente do HSVP, Ilário Jandir De David receberam a homenagem.

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH) exerce diversas atividades de rotina: vigilância 
epidemiológica das infecções hospitalares e 
microrganismos; supervisão e controle de técnicas 
e procedimentos que apresentam riscos de 
desenvolver infecções hospitalares; orientações 
para a racionalização do uso de antimicrobianos e 
auditoria da prescrição dos mesmos; orientação sobre 
medidas de isolamento de pacientes com doenças 
transmissíveis; investigação de surtos; treinamento 
em serviço sobre as principais técnicas de prevenção 
e controle de infecção hospitalar.

Serviço de Controle de Infecção do HSVP completa 40 anos

Trabalho realizado pelo SCIH
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As principais atividades desenvolvidas em 2018:

• Visitas técnicas em diversos setores do Hospital 
para avaliar a adequação das rotinas para prevenção 
de infecção hospitalar.

• Aplicação do checklist em todas as unidades de 
internação para avaliar o projeto “Tolerância Zero” 
e seguimento das recomendações de prevenção 
de infecção hospitalar, com feedback das não 
conformidades para as equipes.

• Participação em round no CTI Pediátrico, CTI 
Neonatal e CTI Central para discussão de casos, rotinas 
de prevenção de infecção e uso de antimicrobianos.

• Treinamento para funcionários das diversas áreas 
e para acadêmicos que realizam estágio no hospital.

• Auditoria permanente do uso de antimicrobianos, 
com feedback aos prescritores. Orientação diária da 
prescrição e análise de consumo e das avaliações 
realizadas pelo Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar.

• Acompanhamento dos padrões de resistência 
microbiana das várias unidades do Hospital, 
elaboração de relatórios de perfil de sensibilidade 
e frequência de microrganismos com feedback e 
discussão dos resultados aos setores (trimestral ou 
semestral).

• Elaboração e revisão de protocolos para uso de 
antimicrobianos e medidas de controle e prevenção.

• Monitorização e acompanhamento de pacientes 
com Bactérias Multirresistentes e notificação via Form 
SUS.

• Realização de culturas de vigilância para notificação 
e investigação de Enterobactérias produtoras da 
enzima KPC (Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase) 
e swabs de vigilância (axilar, inguinal e testa), para 

identificar colonização por Bactéria Multirresistentes 
em pacientes que estavam internados em outras 
instituições.

• Apresentação de trabalhos científicos no Congresso 
Nacional de Controle de Infecção - Porto Alegre, Mostra 
de Iniciação Científica UPF, Congresso Internacional de 
Envelhecimento Humano.

• Participação no Núcleo de Segurança do Paciente e 
comissões internas.

• Atualização, publicação e divulgação interna do novo 
manual do serviço de Controle de Infecção Hospitalar.

• Elaboração e implantação de rotina para atendimento 
de pacientes imunodeprimidos, de rotina de Vigilância 
Epidemiológica aos pacientes Onco-hematológicos e 
imunossuprimidos em todos os setores de internação 
e avaliação e controle dos isolamentos de pacientes 
imunodeprimidos.

• Discussão e atualização das rotinas do serviço de 
higienização.

• Campanha de higienização das mãos “Operação 
Mãos Limpas IV”.

• Atualização do Plano de Controle de Infecção com 
definição das metas para 2019.

• Acompanhamento da adesão aos bundles de 
prevenção de pneumonia associada à ventilação 
mecânica e de inserção de cateter venoso central.

• Realização de checklist com acompanhamento e 
orientação das medidas de controle de infecção em 
obras e reformas e análise da taxa de adesão às 
recomendações com feedback para a equipe.

• Elaboração da rotina para higienização e desinfecção 
dos laringoscópios.



Ensino
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Hospital de Ensino

Empenhado na educação continuada dentro da Graduação (com estágios curriculares), Pós-Graduação 
(com as Residências Médicas e Especializações) e os outros cursos técnicos e priorizando as ações na 
docência, pesquisa e prestação de serviços em saúde, o Hospital São Vicente de Paulo mostra-se cada vez 
mais preocupado em capacitar e estimular estes movimentos. Os acadêmicos procuram a qualificação de seus 
estágios em ambientes certificados e propícios a tais atividades.

Curso 2018 Alunos

Medicina UPF 580

Medicina UFFS 302

Medicina UCS 7

Medicina UFSM 2

Enfermagem 22

Nutrição 20

Farmácia 6

Pedagogia 2

Ciências Biológicas 1

Administração 2

Psicologia 5

Total 949

TÉCNICOS Alunos

Técnico em Radioterapia 21

Técnico em Radiologia 8

Técnico em Nutrição 1

Técnico em Segurança do Trabalho 1

Técnico em Enfermagem SENAC 58

Técnico em Enfermagem UPF 40

Oncologia Enfermagem HSVP 64

Total 193

TOTAL GERAL 1.142

Graduação
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Residência Médica
Em sua história centenária, há 40 anos o Hospital São Vicente iniciou a trajetória da Residência Médica e, 

em 2018, contou com 28 programas credenciados e mais de 1.200 médicos residentes formados.

A instituição proporciona a qualificação na 
formação dos especialistas, dando a eles um cenário 
de prática favorável para que possam ampliar 
seus conhecimentos. Em 2018, juntamente com 
a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), a 
instituição formou mais 67 novos especialistas aptos 
a exercerem uma medicina com postura ética e 
responsável.

Médicos Residentes por Especialidades Nº
Cancerologia Clínica 4

Cardiologia 5

Cirurgia Geral 15

Cirurgia Vascular 5

Clínica Médica 20

Cirurgia da Mão 2

Dermatologia 6

Ecocardiografia – área de atuação 2

Gastroenterologia 6

Geriatria 2

Medicina de Família e Comunidade 4

Medicina Intensiva 1

Medicina Intensiva Pediátrica 2

Neonatologia – área de atuação 1

Neurocirurgia 9

Neurologia 6

Obstetrícia e Ginecologia 14

Oftalmologia 9

Ortopedia e Traumatologia 15

Pediatria 14

Radiologia e Diagnóstico por Imagem 9

Otorrinolaringologia 5

Patologia 1

TOTAL 157

Cursos de formação Nº
ACLS – Advanced Cardiac Life Support 8

ALSO – Advanced Life Support Obstetric 5

ATLS – Advanced Trauma Life Support 9

PALS – Pediatric Advanced Life Support 7

US – Ultrassom Vascular 3

TOTAL 32
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Residência Multiprofissional

No ano de 2018, aconteceu uma aula integrada 
entre a Residência Médica em Geriatria do HSVP/
UFFS e a Residência Multiprofissional Integrada em 
Saúde do Idoso do HSVP, desenvolvida em parceria 
com a Universidade de Passo Fundo e Prefeitura 
Municipal de Passo Fundo, para discutir a Síndrome 
da Fragilidade do Idoso sob o olhar multiprofissional. 
Essa atividade diferenciada propicia a transferência 
de saberes entre as áreas de conhecimento 
relacionadas. Outras aulas são idealizadas pelos 
preceptores, com o intuito de promover a integração 
e disseminação do conhecimento.

A Residência Multiprofissional é marcada 
pela interdisciplinaridade e, em 2018, formou 
44 profissionais dos programas de Residência 
Multiprofissional Integrada em Saúde do Idoso e 
Atenção ao Câncer.

Os destaques destas atividades podem ser 
vistos em  pesquisas, como por exemplo, dos idosos 
que chegam à Emergência e que não conseguem 
identificar o nome das medicações de que fazem 
uso, panorama sobre o suicídio, ações de combate 
ao fumo, que ocorreram nas principais entradas 
da instituição, atividades de abordagem na 
Hemodiálise, com os pacientes que chegavam ao 
setor, sendo incentivados a realizar a higienização 
do braço, realização de palestras, entre elas uma 
no Clube Recreativo Juvenil, no Dia Internacional da 
Mulher. Os profissionais ainda estiveram presentes 
em outros eventos científicos como Jornadas e 
Congressos e ações do Setembro Dourado, Outubro 
Rosa e Novembro Azul.
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Pesquisa e Pós-Graduação
A Comissão de Pesquisa e Pós-

Graduação (CPPG) está sempre em 
busca de conhecimento científico e de 
novos resultados, a partir do crescente 
número de pesquisas aprovadas e 
realizadas no Hospital São Vicente de 
Paulo.

As linhas de pesquisa que norteiam as pesquisas 
científicas no HSVP são:

Projetos por áreas Nº
Administração 1

Biomedicina 8

Ciências Biológicas 1

Educação Física 2

Enfermagem 2

Engenharia Elétrica 1

Farmácia 5

Fisioterapia 3

Fonoaudiologia 3

Medicina 60

Nutrição 10

Odontologia 6

Psicologia 2

Residência Multiprofissional 9

Técnico em Radiologia 1

TOTAL 114

• Grupo da Engenharia
• Grupo do Ambulatório de Diabetes
• Grupo do Ambulatório de Ginecologia
• Grupo da Cardiologia
• Grupo da Gastroenterologia
• Grupo da Nutrição
• Grupo da Farmácia
• Grupo da Enfermagem
• Grupo do Controle de Infecção
• Grupo da Odontologia
• Grupo do Transplante de Fígado
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Unidade de Pesquisa Clínica

Publicação do livro sobre Centenário do
Hospital São Vicente de Paulo

A Unidade de Pesquisa Clínica do HSVP 
acompanhou, em 2018, mais de 1.164 pacientes em 
estudos clínicos, os quais receberam atendimento 
e tratamento gratuitos. Dos 169 estudos, 30 estão 
em fase regulatória, 65 estão finalizados e 37 ativos 
(todos multicêntricos e internacionais).

Na quinta-feira, 25 de outubro de 2018, 
aconteceu o lançamento do livro box Hospital São 
Vicente de Paulo: 100 anos de História, no auditório 
biomédico da Faculdade de Medicina da UPF. A 
elaboração dos quatro fascículos contou com a 

escrita de médicos, pesquisadores, artistas plásticos, 
profissionais de Comunicação do HSVP e, ainda, com 
as histórias de colaboradores que, ao longo de sua 
atuação profissional dentro da instituição, puderam 
contar passagens importantes deste caminho.



Filantropia
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Área da Saúde
O Hospital São Vicente de Paulo é certificado 

como Entidade Beneficente de Assistência Social, com 
a finalidade de prestação de serviços de saúde. Para 
garantir as condições de Entidade de Assistência Social, 
o hospital cumpriu integralmente as determinações da 
Lei Nº. 12.101 de 27/11/2009, suas alterações e as 
disposições da Portaria Nº. 1.970 de 16/08/2011 do 
Ministério da Saúde.

Em 2018, o hospital atendeu às condições 
estabelecidas no Termo Aditivo 450/2017, publicado 
em 20/12/2017 do Contrato 780/2014. O objeto 
deste contrato é estabelecer as bases da relação 
entre o Hospital São Vicente de Paulo e a Secretaria 
da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, integrar o 
hospital no Sistema Único de Saúde – SUS e definir 
sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de 
ações e serviços de saúde, visando garantir a atenção 
integral à saúde a ser prestada a usuários do SUS. 

O hospital internou pacientes provenientes 
das 19 Coordenadorias Regionais de Saúde do RS. 
Pactuou com a Secretaria Estadual de Saúde no Plano 

Operativo, a realização de serviços com base na série 
histórica do processamento do período de janeiro a 
junho de 2017, incluindo nos quantitativos financeiros 
os valores referentes aos serviços profissionais 
autônomos e OPME.  Para a concretização destes 
serviços, disponibilizou 479 leitos, 70% da sua 
capacidade instalada, conforme demonstra o cadastro 
no CNES.

O atendimento ambulatorial e hospitalar, que 
compreende a atenção integral, foi efetuado de acordo 
com a capacidade instalada do hospital e a necessidade 
do usuário, nas especialidades pactuadas, sendo que 
nenhum paciente do SUS deixou de ser atendido nas 
dependências da instituição.

As Metas Qualitativas pactuadas no Plano 
Operativo foram todas cumpridas. Os valores 
correspondentes aos procedimentos de média 
complexidade e aos incentivos federais, cujo 
pagamento estava vinculado ao cumprimento das 
metas de qualidade, foram recebidos pelo hospital.



47 Relatório Social 2018

Metas de Qualidade

O Contrato com a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul estabelece as bases da relação 
com o Hospital São Vicente, que o integra no Sistema Único de Saúde, pactuou as Metas Qualitativas no Plano 
Operativo para serem cumpridas no ano de 2018. Conforme a descrição das metas abaixo, pode-se comprovar 
o cumprimento integral das mesmas.

1 Através da avaliação e acompanhamento social, orientar 100% pacientes e familiares que buscam atendimento no 
Serviço Social da Instituição.

2 Compor a rede de Reumatologia do Estado, oferecendo consultas e aplicação de medicamentos aos pacientes 
encaminhados pela Regulação.

3

Adequação da ambiência, bem como da rotina e organização da maternidade orientada pela RDC nº 36/2008. Modelo 
de Atenção ao Parto e ao Nascimento com base em evidências científicas e nos princípios da humanização, garantindo 
as boas práticas e segurança na atenção. Acompanhante no parto, de livre escolha da gestante. Prestador articulado 
com as redes de atenção, de forma a garantir acesso, resolutividade, vinculação, acolhimento e contra referência da 
gestante e RN à sua unidade de saúde.

4 Redução da Taxa de Cesárea: reduzir 2,5% da taxa atual, a cada trimestre, totalizando 10% ao final de um ano. Taxa 
cesárea  Sus 2017 = 61,67%

5 Considerando o número de quedas na instituição, manter a incidência de queda abaixo de 2 pacientes por 1.000 
pacientes/dia, com ou sem danos associados.

6 Disseminação e fortalecimento da cultura de segurança nas instituições de saúde. Seguir os 6 protocolos de segurança 
do paciente preconizados pelo Ministério da Saúde, quantificando os eventos adversos registrados no hospital.

7 Realizar triagem nutricional pediátrica para detectar o risco nutricional e/ ou determinar desnutrição. Monitorar 70% dos 
pacientes pediátricos internados, por meio de Protocolo Nutricional Pediátrico, nas primeiras 24-48 horas de internação.

8 Orientar sobre a importância da realização do teste do pezinho. Orientar 100% dos pais para a realização do teste do 
pezinho de 3 a 5 dias após o nascimento.

9
Orientar e informar os pais sobre a importância do registro de nascimento antes da alta hospitalar, a fim de garantir 
cidadania ao RN. Garantir, antes da alta hospitalar a orientação de 100% dos pais e registrar 60% das crianças nascidas 
na instituição.

10 Investigar 100% dos pacientes com exames reagentes para alguma doença de notificação compulsória, atendidos no 
Centro Diagnóstico do HSVP.

11 Realização de testagem para HIV e Sífilis em 100% das gestantes e parturientes, bem como em todas as internações 
por abortamento. Testar 100% das gestantes, parturientes e pacientes internadas por abortamento.

12 Presença de acompanhante de livre escolha da gestante. Garantir a presença de acompanhante de livre escolha da 
gestante em todos os momentos da internação, pré-parto, parto e puerpério.

13
Assegurar o direito à educação para crianças em processo de hospitalização na oncologia pediátrica, minimizando os 
efeitos decorrentes das alterações no cotidiano pelo afastamento escolar, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. 
Realizar no mínimo 70 atendimentos por mês, aplicando a didática fornecida pela escola de origem do paciente.

14
Publicação de 2 (dois) artigos no corrente ano em período científico nacional e/ou internacional sobre ações diversas 
em saúde e apresentar 10 trabalhos/ano científicos realizados na instituição em Congressos, Simpósios e Eventos da 
área da saúde em formato de pôster ou apresentação oral.
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Internações por microrregiões realizadas pelo SUS em 2018

O hospital cumpriu as exigências da Lei nº. 12.101 
de 27/11/2009 e da Lei nº. 12.868, de 15/10/2013 
e o Decreto nº. 8.242, de 23/05/2014 e da Portaria 
nº. 834, de 26/04/2016, comprovando a prestação 
de serviços ao SUS em percentual superior a 60%. 
O cálculo de atendimento medido por paciente-dia 

atingiu, em 2018 e 2017, o percentual de 67,73% e 
63,96%, respectivamente. Adicionando o Componente 
Ambulatorial e os Programas e Estratégias prioritárias 
de serviços para o SUS, o percentual total de Serviços 
prestados ao SUS atingiu, em 2018, 83,73% e, em 
2017, 79,96%.

Verificação do percentual de serviços prestados ao SUS

Modalidade/Dados
2018 2017

CNES 2246988 CNES 2245663 Total CNES 2246988 CNES 2245663 Total
Hospitalar
Paciente/dia SUS
Paciente/dia não SUS

158.964
59.680

-
16.059

158.964
75.739

145.069
64.909

-
16.841

145.069
81.750

Total 218.644 16.059 234.703 209.978 16.841 226.819
Ambulatorial
Atendimentos SUS
Atendimentos não SUS

974.645
435.174

-
32.169

974.645
467.343

1.008.270
429.550

-
30.994

1.008.270
460.544

Total 1.409.819 32.169 1.441.988 1.437.820 30.994 1.468.814
% Hospitalar SUS / Paciente/dia
Componente Ambulatorial
Atenção Obstétrica e Neonatal
Atenção Oncológica
Atenção às Urgências e Emergências
Hospitais de Ensino

67,73%
10,00%

1,50%
1,50%
1,50%
1,50%

63,96%
10,00%

1,50%
1,50%
1,50%
1,50%

% Total de Serviços 83,73% 79,96%

1ª Coordenadoria de Porto Alegre: 10

2ª Coordenadoria de Porto Alegre: 14

3ª Coordenadoria de Pelotas: 10

4ª Coordenadoria de Santa Maria: 32

5ª Coordenadoria de Caxias do Sul: 201

6ª Coordenadoria de Passo Fundo: 17.364

7ª Coordenadoria de Bagé: 0

8ª Coordenadoria de Cachoeira do Sul: 25

9ª Coordenadoria de Cruz Alta: 269

10ª Coordenadoria de Alegrete: 31

11ª Coordenadoria de Erechim: 606

12ª Coordenadoria de Santo Ângelo: 166

13ª Coordenadoria de Santa Cruz do Sul: 23

14ª Coordenadoria de Santa Rosa: 146

15ª Coordenadoria de Palmeira das Missões: 1.315

16ª Coordenadoria de Lajeado: 31

17ª Coordenadoria de Ijuí: 200

18ª Coordenadoria de Osório: 4

19ª Coordenadoria de Frederico Westphalen: 923

Outros estados: 39

TOTAL: 21.409
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Desequilíbrio Contratual

Considerando que o Estado do Rio Grande do 
Sul, em 2015, excluiu do Contrato 780/2014 o IHOSP, 
incentivo que tinha como objetivo complementar o 
custeio do conjunto dos procedimentos de média 
e alta complexidade na assistência hospitalar e, 
considerando que a Tabela de Procedimentos do SUS 
não teve correção dos valores, nem sequer o índice da 
inflação, o Hospital São Vicente de Paulo acumulou, 
neste ano de 2018, o déficit de R$ 77.222.080,41 
para prestar assistência hospitalar aos usuários do 
SUS, conforme as exigências pactuadas no contrato.

Outro fator agravante foi o aumento do número de 
pacientes do Sistema Único de Saúde que internaram 
no HSVP, em 2018,  para realizar procedimentos de 
média complexidade, excedendo o previsto no Contrato 
em R$ 3.047.266,83. Estas situações ocasionaram o 
desequilíbrio contratual entre o contratante Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul e o contratado 
Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de 
Paulo e, consequentemente, elevou o seu grau de 
endividamento com bancos e fornecedores.

Período Procedimentos Pactuados Procedimentos Realizados % Realizado

2018 771.324 811.889 105,26%

2017 671.028 781.434 116,45%

Período Valores Pactuados Valores Realizados Valores Excedidos

2018 R$ 35.006.860,08 R$ 38.054.126,91 R$ 3.047.266,83

2017 R$ 33.585.673,80 R$ 34.410.228,32 R$ 824.554,52

Demonstrativo dos procedimentos  pactuados para a média complexidade

Demonstrativo do valor pré-fixado pactuados para  a média complexidade
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Área da Educação

O hospital atua com exclusividade na área de saúde, porém desempenha atividade secundária em educação 
e mantém um Curso Técnico de Enfermagem, para suprir sua necessidade de mão de obra, na finalidade saúde.     

A Lei nº 12.868, de 15/10/2013, alterou os critérios de Gratuidade em Educação, determinando conceder 
no mínimo 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes e (uma) bolsa de estudo parcial 
de 50%, para cada 5 (cinco) alunos pagantes quando necessário para o alcance do número mínimo exigido, 
portanto atendendo integralmente ao Artigo 13 da referida Lei.

Cálculo 2018 2017
Total de alunos matriculados 269 234
Total de alunos base para Filantropia 241 206

1. Conceder 1 bolsa integral de 100% para cada 9 alunos pagantes
Bolsas integrais concedidas
Bolsas Integrais excedentes
Verificação da quantidade mínima de bolsas (1 x 9)

27
28

1
Atendido

23
28

5
Atendido

2. Conceder 1 bolsa parcial de 50% para cada 5 alunos pagantes 
Bolsas integrais concedidas
Bolsas parciais de 50% concedidas
Bolsas parciais de 50% excedentes
Verificação da quantidade mínima de bolsas (1 x 5)

49
28
49

3
Atendido

42
28
39

5
Atendido



Sociedade e Gestão Ambiental
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Sociedade

Ser uma extensão na comunidade é romper 
barreiras da estrutura física para estar junto às 
pessoas, em praças, ruas, shoppings, escolas, bairros 
e empresas, para articular serviços de prevenção e 
cuidado da vida. Durante este ano, mais uma vez, o 
Hospital São Vicente de Paulo marcou presença em 

eventos direcionados à mulheres, homens, idosos e 
crianças, levando informações e procedimentos sobre 
prevenção de doenças e a necessidade, permanente, 
de cuidar da saúde. Todas os eventos são oferecidos 
de forma gratuita para a comunidade.

Em 2018, aconteceu a 6ª edição do Acampamento 
da Criança com Diabetes, projeto realizado pelo 
Hospital São Vicente de Paulo, Universidade de Passo 
Fundo (UPF) e Lions Clube Distrito LD-7 onde, durante 
quatro dias, 60 crianças e seus acompanhantes 
vivenciam experiências de aprendizado, educação, 
convivência e autocuidado, que visam trazer mais 
qualidade de vida e autonomia para as crianças 
com diabetes. Entre brincadeiras, oficinas teóricas e 
práticas e com muita ludicidade, temas relacionados 
à saúde e à nutrição, beleza, fotografia, computação, 
saúde bucal, entre outros, são disponibilizadas para 
os pais e crianças.

A expectativa para receber o novo integrante 
da família é o que move mamães e papais de 
“primeira viagem” a buscarem o Curso de Orientação 
à Gestante. Prova disso é que as três edições 
realizadas no ano estiveram com lotação máxima de 
inscritos. Aprendizado e informação atualizada, dado 
por profissionais especializados dão confiança aos 
pais que participam do curso. Em 2018, cerca de 
350 casais participaram atentos das palestras que 
abordaram os mais diversos temas relacionados à 
saúde materno-infantil.

Acampamento da Criança com Diabetes

Curso de Orientação à Gestantes
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A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) e o Programa de Residência Multiprofissional 
Integrada em Saúde do Idoso, do hospital, realizado 
em parceria com a UPF e a Secretaria Municipal de 
Saúde, promoveram ação alusiva ao Dia Nacional de 
Combate ao Fumo, em 29 de agosto.

Os residentes e os integrantes da CIPA marcaram 
presença nas portarias de funcionários e de visitas, 
com banners, chamaram atenção para os malefícios 
do cigarro e conclamaram as pessoas para terem 
a iniciativa de deixar de fumar. Além de informar e 
esclarecer as dúvidas da comunidade, os residentes 
propuseram a troca da carteira de cigarro por um 
creme para as mãos. Durante a ação, foram trocadas 
várias carteiras pelos brindes.

O mês de outubro é mundialmente conhecido 
como Outubro Rosa, isto porque, durante o período, 
diversas ações são realizadas para reforçar a 
importância de prevenção e diagnóstico precoce do 
Câncer de Mama. A comunidade toda adere à causa e 
multiplica informações acerca da doença. O hospital, 
através do Centro de Imagem da Mama (CIM), Instituto 
do Câncer, Residência Multiprofissional Integrada e 
parceiros como Bella Città Shopping Center e Colégio 
Notre Dame, apoiou e criou uma rede de incentivo ao 
Outubro Rosa. 

Em parceria com o Colégio Notre Dame e Menino 
Jesus, uma ação foi realizada nas instituições de 
ensino, que receberam pequenas feiras de saúde. 
Além de entrega de folderes e orientações, foram 
realizados exames de Verificação de Pressão Arterial 
e Teste de Glicemia pelos alunos do Técnico de 
Enfermagem da Escola de Educação Profissional São 
Vicente.

Ação de combate ao fumo

Atividades durante o Outubro Rosa
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Outra ação promovida pelo Hospital São Vicente 
de Paulo, juntamente com o Bella Città Shopping 
Center, é o já tradicional Lounge Rosa. Os clientes e 
visitantes do Shopping tiveram acesso à informações 
sobre a doença, adquiriram o laço rosa e, ainda, 
deixaram mensagens de apoio para pessoas que 
enfrentam a doença, na árvore da solidariedade. 

As mais de 15 mil pessoas que circulam 
diariamente pelo shopping, deixaram sua mensagem 
de carinho e incentivo. Mais de mil mensagens foram 
escritas e entregues para as pacientes que estão em 
tratamento no HSVP e lutam contra o câncer de mama. 

O Hospital São Vicente de Paulo, ao 
longo dos seus 100 anos, está presente 
na comunidade, promovendo saúde e 
apoiando movimentos culturais. No ano do 
seu centenário, mais uma vez, a instituição 
participou da 32ª Feira do Livro de Passo 
Fundo, que aconteceu de 1º a 11 de 
novembro, no Bourbon Shopping, realizando 
o lançamento de quatro livros e também 
com feira de saúde. 

No dia 04 de novembro, o hospital 
lançou e promoveu uma sessão de 
autógrafos com os escritores do livro box 
“Hospital São Vicente de Paulo: 100 anos 

de História”. Ainda, o Serviço de Hemoterapia, em parceria com a UPF/ComSaúde, Secretaria Municipal de 
Educação e a Academia Passo-fundense de Letras, lançaram no dia 06 de novembro os livros “Doadores do 
Amanhã” e “O Superpoder Real”. 

Também, no dia 06 de novembro, as crianças e adolescentes que fazem tratamento no Centro Oncológico 
Infantojuvenil, que participam da Classe Hospitalar Escola de Vida, estiveram presentes na Feira, apresentando 
seus textos e poemas escritos para o livro “Cultivando Talentos”, projeto da Academia Passo-Fundense de Letras. 

Durante os 10 dias de feira, a Escola de Educação Profissional São Vicente esteve presente com os alunos 
e professores do Curso Técnico em Enfermagem, realizando orientações de saúde, Teste de Glicemia (HGT) e 
Verificação de Pressão Arterial.

Lounge Rosa

Presença na 32ª Feira do Livro
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A solidariedade mudou a rotina da Portaria dos Funcionários no mês de junho, quando inúmeros donativos 
foram reunidos para serem entregues às pessoas que perderam casa e tudo que tinham nos temporais ocorridos 
em diversas regiões do estado. 

Diante das tristes imagens noticiadas, o Serviço 
Social vinculado aos Recursos Humanos prontamente 
contatou a Defesa Civil do estado, manifestando 
que a instituição faria uma mobilização entre os 
funcionários. 

Foram arrecadados alimentos, produtos de 
higiene, roupas e cobertores. Em paralelo com essa 
ação, houve arrecadação de dinheiro para a compra 
de colchões. Este foi um pedido da Defesa Civil 
atendido pelos funcionários.  

Os donativos foram encaminhados para as 
comunidades de Água Santa, Ciríaco, Coxilha, 
Vila Lângaro, Pontão e Sertão. As pessoas desses 
municípios foram atingidas por vendavais, chuva 
de granizo, entre outros fenômenos naturais que 
impactaram em estragos e enormes perdas materiais.

A 21ª edição do Marcas de Quem Decide, prêmio 
promovido pelo Jornal do Comércio e a Qualidata 
destacou mais uma vez o Hospital São Vicente de 
Paulo entre os hospitais mais lembrados e preferidos 
do Rio Grande do Sul.

Os dados obtidos a partir de 348 entrevistas 
com gestores em 47 municípios gaúchos, apontaram 
o HSVP como 5º hospital na lembrança dos gaúchos. 
O resultado reafirma o compromisso diário do HSVP 
com o cuidado à saúde das pessoas e demonstra 
que a segurança, responsabilidade e humanização 
aplicadas em cada gesto, deixam boas lembranças 
por quem passa pelo hospital.

Donativos para vítimas dos temporais

HSVP entre os hospitais mais lembrados pelos gaúchos
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O Hospital São Vicente, em 2018, foi novamente 
contemplado pelo Grupo Panvel, com a importância 
de R$ 167.209,41, proveniente da campanha Troco 
Amigo. O projeto recolhe o troco doado, pelos seus 
clientes, ao longo do ano, de qualquer valor acima de 
R$ 0,01 que é acumulado e repassado às instituições 
beneficiadas pela parceria. O recurso foi aplicado pelo 
hospital no Centro Oncológico Infantojuvenil.

O sábado, 24 de novembro, ficará para sempre marcado na memória e no coração de todos que participaram 
da segunda edição do Projeto Cinderela, realizado pelo hospital e por mais de 30 empresas e voluntários. O 
Projeto contempla jovens que realizam tratamento contra o câncer e que tem o sonho de ter uma festa de 15 
anos. Dos vestidos à alimentação, tudo é preparado com muito carinho pelos voluntários que, de detalhe em 
detalhe, constroem a festa dos sonhos e as meninas vivem um dia de princesa. 

O sonho das meninas começou cedo. Às nove 
horas, todas chegaram ao Clube Juvenil e foram 
recepcionadas com um café da manhã e brindes. 
Após, teve ensaio e mães e filhas foram para os 
salões de beleza parceiros do projeto. A descontração 
e ansiedade tomavam conta do ambiente. Depois 
do almoço e um descanso, na metade da tarde, as 
jovens foram surpreendidas com uma visita especial. 
A dupla Fernando e Sorocaba foi até o clube e cantou 
para as meninas. Atenciosos, tiraram fotos e fizeram 
a alegria das jovens.

À noite, ao colocarem seus vestidos nas cores 
e modelos escolhidos, as meninas tiveram tudo que 
uma festa de 15 anos tem direito. Anéis, parabéns, 
bolo, comidas saborosas, fotos e a inesquecível valsa. 
Mas as surpresas não paravam por aí. As meninas 
receberam um vídeo do cantor Luan Santana e depois 
da valsa, o grupo Slag Crew da Petipa Escola de Dança 
fez uma apresentação que deixou as Cinderelas 
encantadas e com isso, abriram o baile.

Projeto Troco Amigo

Projeto Cinderela
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Durante o ano de 2018, foram realizados, em diferentes locais da cidade, vários eventos solicitados pela 
comunidade, com a finalidade de prevenir as doenças, como pode ser abaixo constatado.

 Presença nas feiras de saúde

Evento Atendimentos
Lar de Longa Permanência Cristo Rei 28

Lions Clube 135

Faculdades João Paulo II 23

Faculdades João Paulo II 10

Clube Juvenil 33

Feira de Saúde Leão XVII 152

Faculdades João Paulo II 18

Escola Maria Dolores de Freitas Barros 61

Festival Internacional do Folclore 271

Oficina de Primeiros Socorros E.E.M. Adelino Pereira Simões 14

Feira 5S’s 436

Escola E. M. Adelino Pereira Simões 165

Escola Notre Dame 90

Escola Municipal Urano Ribas 182

Palestra Primeiros Socorros  EENAV 21

38ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida 77

Colégio Notre Dame 61

Feira do Livro 2018 1.667

Expoacisa 2018 1.498

TOTAL 4.942 
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Homenagem da Câmara de Vereadores

Observatório de Bioética

Há dois anos, a perspectiva de crianças e 
adolescentes em tratamento contra o câncer, em 
Passo Fundo e na grande região, mudou. Com a 
instalação do Centro Oncológico Infantojuvenil do 
Hospital São Vicente de Paulo, esse público recebe 
atendimento altamente qualificado de uma equipe 
multiprofissional, infraestrutura personalizada e toda 
atenção e carinho de profissionais que prezam pela 
humanização. Esse trabalho digno e transformador 
foi homenageado no dia 27 de agosto, no grande 
expediente do vereador Saul Spinelli, em sessão 
plenária da Câmara de Vereadores.

A Igreja Católica lançou, no dia 7 de novembro, o primeiro Observatório de Bioética, organizado pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O lançamento ocorreu em Passo Fundo, oportunidade em 
que o Hospital São Vicente foi convidado a integrar o Observatório de Bioética do Polo Passo Fundo. O objetivo do 
Observatório é apresentar os grupos de estudos interdisciplinares e multiprofissionais incumbidos de pesquisar 
e conectar questões bioéticas que envolvem o início, meio e fim da vida, nas perspectivas científicas, filosóficas, 
teológicas e pastorais. São chamados de Polos de Pesquisa, Promoção e Defesa da Vida.
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Referência para atendimento
de violência sexual

Em 2018, 17 hospitais, entre eles o Hospital São 
Vicente de Paulo, receberam a certificação por seu 
Serviço de Referência na Atenção Integral às Pessoas 
em Situação de Violência Sexual, no Rio Grande do 
Sul. A certificação ocorreu durante o Seminário que 
aconteceu em Porto Alegre, promovido pela Secretaria 
Estadual da Saúde, em parceria com os Ministérios 
Públicos Federal e Estadual e Secretaria Municipal 
da Saúde de Porto Alegre. A programação incluiu o 
lançamento do Guia de Atendimento em Saúde às 
Pessoas em Situação de Violência Sexual.

Gestão Ambiental

No Hospital São Vicente de Paulo, a gestão ambiental é um compromisso institucional. Sabedor da 
necessidade e importância do foco na preservação dos recursos naturais, o hospital criou, em 2004, a Comissão 
do Meio Ambiente. A equipe desenvolve, permanentemente, programas de caráter preventivo, buscando reduzir 
os impactos ambientais de atividades pertinentes a um complexo hospitalar. Um dos fatores que reforça a 
importância desse trabalho é a diminuição da geração de resíduos plásticos ao longo dos anos. 

A Comissão também realiza visitas nas empresas 
responsáveis pela destinação final dos resíduos, 
a avaliação e acompanhamento de suas licenças 
ambientais junto aos órgãos fiscalizadores, com o 
objetivo do envio adequado dos resíduos.

Outro fator que reforça o compromisso do 
Hospital São Vicente com o meio ambiente é o 
trabalho desenvolvido na Lavanderia da instituição. 
O hospital mantém uma estação de tratamento de 
efluentes onde, diariamente, trata 150.000 litros de 
água. Deste total, 57.000 litros/dia são reutilizados na 
lavagem das roupas.
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Resíduos por tipo 2018 2017 2016 Método de disposição

Resíduo infectante kg/ano 268.927 221.381 190.095 Aterro controlado

Resíduo não reciclável e orgânico kg/dia 2.000 1.700 1.600 Aterro sanitário

Resíduo químico 119.166 107.415 109.190 Aterro químico

Total 390.093 330.496 300.885

Resíduos por tipo 2018 2017 2016 Método de disposição

Óleo diesel 72.316 73.316 57.000 Geradores de energia e frota própria

Gasolina 15.494 17.632 13.603 Frota própria

Gás natural 23.909 21.307 20.681

Lenha 15.257 15.001 14.217

Resíduos por tipo 2018 2017 2016

Papel 160.215 104.375 139.497

Plástico 79.557 53.769 69.487

Ferro 1.400 760 970

Vidro 4.040 2.850 2.700

Alumínio 728 300 970

Total 245.940 162.054 213.624

Tipo de fonte 2018 2017 2016

Energia elétrica Kw/h (média mensal) 661.675 697.685 475.568

Resíduos gerados, por tipo e método de disposição (kg)

Evolução do volume de energia por fonte (EN³)

Evolução do volume de resíduos recicláveis (kg)

Evolução do consumo de energia elétrica (EN4)

Indicadores da gestão ambiental

*Resíduo infectante kg/ano 2017, o valor correto foi 251.982, sendo que no relatório anterior foi informado 287.456. Devido à troca de 
bombonas, houve um na conversão que ocasionou um aumento de 35.481 kg.



Estratégia e Gestão
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Assembleia do HSVP
elege nova diretoria

O Hospital São Vicente de Paulo comemorou 
100 anos de fundação no dia 24 de junho de 2018. 
Na Assembleia Geral Ordinária, realizada na data, foi 
eleita por aclamação, a nova diretoria para o triênio 
2018 a 2021. A diretoria escolhida por unanimidade 
é composta pelo presidente José Miguel Rodrigues 
da Silva, vice-presidente Claudio Chiaradia, primeiro 
secretário Luiz Carlos Teixeira de Farias, segundo 
secretário Maria Helena Doneda, primeiro tesoureiro 
Nabor Machado da Silveira, segundo tesoureiro, João 
Lorandi. O Conselho Fiscal está constituído pelos 
titulares Dilo Canofre dos Santos, Gilberto Zanin de 
Souza e Carlos Alberto dos Santos Vargas e suplentes 
Ivan Luis Mariani, Lucia Colle e Roberto Vanzetto.

O ex-presidente do HSVP, Décio Ramos de Lima, 
presidiu a instituição por 12 anos. Emocionado ele 
agradeceu o apoio dos Vicentinos durante todos 
esses anos. “A presidência do hospital sempre teve 
empresários, visionários e quis que nesses 12 anos 
caísse nas mãos de um operário, que procurou dar 
tudo para a grandiosidade desse hospital, eu peço 
desculpas se não fiz algo. Fiz o que estava ao meu 

alcance. Me dediquei com muito amor e desejo a vocês 
da nova diretoria que continuem nosso trabalho”, 
destacou Lima. “Agradeço todo o apoio que tive de 
minha família e de Deus. Saio com a consciência 
tranquila que o São Vicente continuará em boas mãos, 
pois somos maiores”.

O presidente eleito José Miguel já fazia parte da 
diretoria anterior, e por isso recebeu o cargo com muito 
orgulho e satisfação. “Quero agradecer muito a todos, 
a Deus por termos coragem de estarmos aqui, levando 
adiante esse hospital que hoje, começa o segundo 
século de existência. Essa responsabilidade é de todos 
nós, de darmos continuidade de uma ideia lá de 100 
anos atrás”, mencionou José Miguel. Ele evidenciou 
os administradores, funcionários, gestores, médicos 
integrantes do corpo clínico e demais profissionais 
de saúde que movem o hospital atualmente. 
“Nós contamos aqui com 3700 pessoas capazes, 
profissionais eficientes que são líderes, pessoas 
preparadas e que também amam o que fazem. É pelo 
amor ao trabalho, à entidade, à causa, que nós vamos 
tocar adiante”.

Na assembleia, os sócios Vicentinos escolheram 
e empossaram o novo Diretor Técnico Médico do HSVP, 
o neurocirurgião Dr. Adroaldo Bassegio Mallmann, 
para o triênio 2018 a 2021. Mallmann substitui o 
pediatra Dr. Rudah Jorge, que esteve à frente da 
Direção Médica da instituição por 49 anos. Entre as 
homenagens prestadas na assembleia, José Miguel 
enalteceu a figura do Dr. Rudah, “que dedicou toda 
sua vida a esse hospital e ele merece de todos nós 
o reconhecimento por esse trabalho, assim como o 
Dr. Júlio Stobbe. Sempre acompanhamos o trabalho 
maravilhoso de ambos”.
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Nova Direção Técnica Médica

A Direção Técnica Médica de um hospital 
dá competência ao seu mandatário a autoridade 
para manter condições adequadas de trabalho e 
os meios imprescindíveis ao exercício de uma boa 
prática médica, zelando, ao mesmo tempo, pelo fiel 
cumprimento dos princípios éticos.

Suas atribuições são: 
a) Zelar pelo cumprimento das disposições legais 

e regulamentares em vigor; 
b) Assegurar condições dignas de trabalho e 

os meios indispensáveis à prática médica, visando 
o melhor desempenho do corpo clínico e demais 
profissionais de saúde em benefício da população 
usuária da instituição;

c) Assegurar o pleno e autônomo funcionamento 
das Comissões de Ética Médica. Igualmente garantir 
assistência adequada aos pacientes em todas 

as áreas subordinadas à Direção, como serviços 
de enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, 
fonoaudiologia e assistência social.

A Direção Técnica Médica do HSVP está sob nova 
condução desde junho de 2018. O neurocirurgião 
Dr. Adroaldo Baseggio Mallmann assumiu o cargo de 
Diretor Técnico Médico e a infectologista Dra. Cristine 
Pilati Pileggi Castro o de Vice-Diretora Técnica Médica 
da instituição. 

O pilar que norteia os novos gestores da Direção 
Técnica Médica é a participação dos médicos do corpo 
clínico junto com a direção para a boa organização do 
hospital, que hoje conta com mais de 700 médicos 
e mais de 50 especialidades médicas em seu corpo 
clínico.

 

Dr. Adroaldo Baseggio Mallmann Dra. Cristine Pilati Pileggi Castro

• Graduou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de 
Passo Fundo, em 1976.

• Fez Residência Médica em Neurologia e Neurocirurgia no 
Hospital da Beneficência Portuguesa, de Porto Alegre.

• Fellow em Neurocirurgia em Londres, no Queen Square 
Hospital for Nervous Disease, nos anos de 1979 e 1980.

• Estabeleceu-se com Clínica Neurológica e Neurocirúrgica 
quando retornou a Passo Fundo.

• É mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Docente na Universidade de Passo Fundo, 
nas disciplinas de Neurologia e Neurocirurgia, da Faculdade 
de Medicina; Neuropsicologia, na Faculdade de Psicologia; 
Neurologia, no curso de Fisioterapia e Neurologia I, II e III do 
curso de Fonoaudiologia.

• Diretor da Faculdade de Medicina 
da UPF entre 2010 e 2014.

• Membro da Academia Passo-
Fundense de Medicina. Publicou 
vários artigos em Revistas 
especializadas em Neurologia e 
Neurocirurgia.

• Assumiu o cargo de Diretor Técnico 
Médico do Hospital São Vicente de 
Paulo, em junho de 2018.

• Formou-se em Medicina na Fundação Universidade do Rio 
Grande, no ano de 1995. Após, realizou Residência Médica 
em Medicina Interna também na FURG.

• Posteriormente, foi para Ribeirão Preto, na Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo - FMRP-USP, onde 
fez Residência Médica em Infectologia, Terapia Intensiva e 
Mestrado em Pesquisa Clínica com Área de Concentração em 
Infectologia. 

• Além disso, cursou pós-graduação em gestão em Saúde 
- GESTUS - pelo Ministério da Saúde, sendo gestora da 
Qualidade no Hospital das Clínicas da FMRP-USP.

• Retornou a Passo Fundo em 2007, atualmente, coordena a 
Unidade de Terapia Intensiva do HSVP – Unidade Uruguai, 
atua como médica do Controle 
de Infecção Relacionadas à 
Assistência à Saúde e é professora 
da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS) – Campus 
Passo Fundo. 

• Em junho de 2018, assumiu o 
cargo de Vice-Diretora Técnica 
Médica do Hospital São Vicente 
de Paulo.
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O corpo clínico do Hospital São Vicente de 
Paulo é aberto, formado pelo conjunto de médicos, 
odontólogos de diversas especialidades, atualmente 
em número de 54 especialidades médicas, podendo 
ser comparado ao de instituições hospitalares de 
referência nacional.   

No ano de 2018, o Planejamento Estratégico do 
hospital contemplou ações estratégicas para o seu 
corpo clínico. Para consolidar o modelo assistencial 
centrado no paciente com visão sistêmica e 
multiprofissional, um dos objetivos é alinhar o corpo 
clínico às estratégias de gestão assistencial e de 
sustentabilidade. Na perspectiva de clientes e mercado, 
o objetivo estratégico é prospectar, desenvolver e 
aprimorar parcerias com as especialidades médicas, 
para assim otimizar resultados através da fidelização 
de clientes.

Corpo Clínico

Percepção dos clientes em 2018 %

Satisfação 98,3%

Confiabilidade 97,7%

Ainda, no ano que passou, ingressaram no corpo 
clínico 43 médicos e odontólogos atuando em diversas 
especialidades. Outros profissionais procuraram 
aperfeiçoamento em suas respectivas áreas de 
atuação, através da participação e apresentação de 
trabalhos em congressos nacionais e internacionais 
e também envolvidos em atividades de ensino e 
pesquisa.

A Direção Médica tomou conhecimento e 
acompanhou a evolução da satisfação dos pacientes, 
em relação ao atendimento prestado pelos médicos 
do corpo clínico.
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Modelo de Gestão HSVP

Melhoria de Processos

No ano de 2018, o Hospital São Vicente deu 
prosseguimento à revisão do seu Modelo de Gestão. 
Fortaleceu o modelo baseado em resultados e metas 
estabelecidas no Planejamento Estratégico e, para 
que esse modelo fosse melhor executado, foram 
instituídos 20 gerentes de área com atribuições de 
executar as demandas administrativas e estratégicas 
da instituição. Além disso, conduzir o desenvolvimento 
do Planejamento Estratégico com metas e ações 
previstas para sua área e avaliar os resultados através 
do Sistema Interact. Os gerentes de área deverão 

também acompanhar e avaliar os indicadores de 
estrutura, processos e resultados. Juntamente com 
os gestores das unidades, serão responsáveis pela 
execução da gestão orçamentária e a obtenção 
das margens de contribuição previstas para suas 
unidades.  Já para o próximo ano, o hospital oferecerá 
aos gerentes de área o Curso de Gestão, cujo objetivo 
é capacitá-los no modelo de gestão por resultado, 
entendimento da gestão integrada, desenvolvimento 
da instituição e da sua carreira. 

A melhoria contínua de processos em 2018 foi 
consolidada, para que o paciente fosse atendido com 
mais qualidade, segurança e eficiência operacional. 
Foi criado o Núcleo de Qualidade com a finalidade 
de garantir a maturidade da gestão, promovendo 
a melhoria contínua em termos de estrutura, boas 
práticas assistenciais, aprendizado dos colaboradores, 
alcance de bons resultados e a perenidade 
institucional.

A gestão de riscos foi efetivada através do 
desenvolvimento de planos de ação em várias 
áreas, para que os processos não sofressem desvios 
indesejados. 

Para a segurança do paciente, foi reestruturado 
o Núcleo de Segurança do Paciente que, fortalecido, 
implantou e acompanhou todas as Metas 
Internacionais de Segurança. 
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Qualidade e segurança reconhecida

O Hospital São Vicente de Paulo chega ao seu 
centenário, com a conquista da Certificação ONA 
1, Segurança do Paciente, pelo Sistema Brasileiro 
de Acreditação. Esta conquista foi muito esperada e 
almejada por todos os colaboradores da instituição, 
que desde o ano de 2013, se empenharam 
coletivamente para a obtenção desta certificação.  
Tudo iniciou em 2012, após a revisão do Planejamento 
Estratégico, onde um dos projetos, foi Acreditação 
Hospitalar. No ano seguinte, devido a sua dimensão 
e complexidade, o projeto se transformou num 
programa, com significativas mudanças culturais, 
especialmente, a da qualidade e segurança do 
paciente. Esse movimento em direção à qualidade, 
proporcionou aos profissionais que atuam no HSVP, 
mais comprometimento para entregar ao paciente, 
seus familiares e acompanhantes, serviços que 
atendam os requisitos da ONA (Organização Nacional 
da Acreditação. 

Diagnóstico de instituições de saúde

O bom relacionamento existente entre o Banco 
do Estado do Rio Grande do Sul e o Hospital São 
Vicente de Paulo, possibilitou que, entre outros 
hospitais selecionados, o HSVP fosse escolhido para a 
realização de um diagnóstico situacional. Este trabalho 
foi realizado pelo Hospital Sírio Libanês, com foco no 
compartilhamento de práticas de gestão adotadas 
pelo HSL, considerando as necessidades do setor de 
saúde local.

O projeto de trabalho consistiu em várias fases 
e teve início no mês de dezembro, com análise de 
mercado e perfil epidemiológico; infraestrutura 
assistencial e indicadores de produção; recursos humanos e governança; cenário econômico-financeiro 
e maturidade do hospital. Culminou com a entrega do diagnóstico situacional do HSVP, com algumas 
recomendações e pontos de desenvolvimento. 
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Melhorias nos ambientes

Em 2018, a instituição deu continuidade ao 
programa de melhoria na infraestrutura e nos 
ambientes, visando humanizar o ambiente físico 
hospitalar, enfatizando o conforto nos aspectos da 
iluminação e cor. Esta humanização hospitalar, ao 
mesmo tempo, colabora no processo terapêutico do 
paciente e contribui para a qualidade dos serviços de 
saúde.

Foram melhorados os seguintes ambientes: sala 
de espera do Centro de Diagnóstico II; substituição 
de 1.582m2 de piso dos corredores das Unidades 
de internação 1, 2, 3, 5, 6, 8, Centro Cirúrgico e 

CME; reforma geral das Unidades de internação 1, 3 e 5; execução da primeira etapa prevista para o Centro 
de Materiais e Esterilização e reformas no almoxarifado central.  Ainda foram executados 7.204m2 de pintura 
externa e interna e substituição de 1.591m2 de telhados. 

Iniciou neste ano a instalação de mais uma Unidade de Tratamento Intensivo para 10 leitos, readequando 
as dependências onde funcionava a Unidade de Recuperação III.

Compromisso com a ética

Em 2018, a direção do Hospital São Vicente se 
mobilizou na formulação do Manual de Conduta Ética, 
para direcionar e explicitar o comportamento esperado 
dos profissionais na instituição, orientar como proceder 
com clientes, fornecedores, funcionários e sociedade 
de um modo geral, de forma ética e apropriada. No 
mês de maio, todos os gestores da instituição se 
reuniram com a Presidência e Superintendência 
Executiva do hospital, com a finalidade de tornar o 
Manual de conhecimento  público  e, ao mesmo tempo, 
cada colaborador assumir o compromisso de tomar  
conhecimento e cumprir as normas integralmente. 
Ao final, todos os colaboradores e pessoas envolvidas 
na instituição assinaram o Termo de Recebimento e 
Compromisso.



68Relatório Social 2018Relatório Social 2018

Capital Humano

Indicadores 2018 2017

Folha de pagamento em R$ 171.325.847,54 159.414.109,74

Colaboradores – CLT 3.684 3.769

Estagiários 54 60

Terceiros 19 21

PCDs 117 109

Escolaridade   2018 2017 2016

Fundamental 6,80% 7,43% 8,01%

Ensino Médio 26,70% 26,37% 25,85%

Técnico 39,44% 39,80% 39,79%

Superior 27,10% 26,40% 26,35%

Indicadores 2018 2017

Mulheres 80,62% 81,53%

Homens 19,38% 18,47%

Cargos de liderança ocupados por mulheres 66,42% 65,47%

Idade Média 36 36

Tempo médio de casa 7,98 anos 7,53 anos

Turnover 1,06% 1,34%

Absenteísmo 2,35% 2,35%

Indicadores da gestão de pessoas

No ano de 2018, houve redução de 85 funcionários no quadro de pessoal, sendo 73 na matriz e 12 na 
Unidade Uruguai. O hospital ainda possui reserva legal em seu quadro de funcionários para pessoas com 
deficiência e desenvolve programas de inclusão e integração para estas pessoas.
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Cada funcionário recebeu em média 17 horas 
de treinamento para sua qualificação profissional. 
O Programa de Educação Continuada procurou 
contemplar todas as áreas, oferecendo conteúdos 
vinculados diretamente às atividades de seus 
funcionários, facilitando o aprimoramento técnico e o 
desenvolvimento pessoal.   

Um dos principais direcionamentos da 
programação do ano foi voltado às metas 
internacionais de segurança do paciente, uma vez que 
a instituição recebera a certificação da Acreditação 
Hospitalar – Nível 1.

Ao longo dos 12 anos de trabalho voltado ao 
Desenvolvimento de Lideranças, o HSVP manteve em 
2018 a mesma linha de ação para que os objetivos 
deste projeto tivessem continuidade. Além da 
oportunidade de crescimento pessoal e profissional, 
os encontros possuem uma grande importância no 
que diz respeito ao compartilhamento de ações, 
troca de experiências e discussões para melhoria de 
processos e gestão de pessoas.   

Neste ano, vários temas foram trabalhados, 
discutidos e retomados, visando atender aos 
interesses dos envolvidos. A ênfase dada foi para os 
que oportunizariam as suas equipes, um ambiente de 
trabalho adequado para a execução de suas tarefas, 
onde o prazer pela atividade realizada e o sentimento 
de pertencimento, fizesse a diferença no seu dia a dia.

Treinamento e desenvolvimento

Desenvolvimento de líderes
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O Serviço Social da área de Recursos Humanos em 2018 atendeu individualmente 1036 funcionários, nas 
demandas relativas aos direitos, deveres, normas, legislações, serviços e recursos das políticas públicas.   

Realizou atividades em grupo, em parceria com 
o Serviço de Psicologia do SESMT, contanto com 
a participação de 264 funcionários nas atividades 
oferecidas pelos Programas: Acolher, Preparação para 
Aposentadoria - Tempo de Reinventar-se e Oficinas de 
Intervenção Psicossocial “Quem se Cuida Também 
Cuida: De Si, Do Outro, Do Nós”.

Referente ao Programa de Inclusão das Pessoas 
com Deficiência e Reabilitados, foram efetivadas 11 
contratações de novos funcionários com deficiência 
e realizada cinco reabilitações, bem como, oferecido 
treinamento de Reabilitação Profissional para três 
seguradas da Previdência Social, através de convênio 
firmado entre as partes.

O Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT) é o setor responsável pelo Programa de Saúde e Segurança 
no Trabalho (PSST). Identifica e trata de forma abrangente os fatores 
gerais que interferem na saúde e segurança do trabalhador, atende 
às exigências da Portaria Nº. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e 
demais exigências legais, integrando as ações do PPRA - Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, com as do PCMSO – Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional, e demais programas.   

O PSST do Hospital São Vicente visa reunir em um só programa, 
ações integradas de saúde, higiene e segurança, promovendo melhorias 
no ambiente de trabalho e na qualidade de vida do funcionário, 
obtendo também condições para redução do absenteísmo e aumento 
da produtividade.

Entre as ações desenvolvidas pela Medicina do Trabalho em 2018, 
se destacaram: campanhas de vacinação dos trabalhadores; exames 
ocupacionais de médicos residentes e residência multidisciplinar; 
atendimento ambulatorial de enfermagem; atendimento de fisioterapia; 
prevenção e tratamento em saúde mental e assessoria jurídica.

Serviço Social

Saúde do trabalhador
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O hospital, através do Serviço de Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), realizou 
em 2018,  treinamentos de Brigada de  Incêndio. 
Foram treinados e capacitados 245 profissionais 
para atuar na prevenção e no combate ao princípio 
de incêndio atendendo a ABNT/NBR 14.276/2006. 
Todos os profissionais que ingressam na instituição 
no momento da integração, também recebem 
treinamento com informações básicas de prevenção e 
combate ao incêndio (atendendo NR 23 – MTE).   

No ano de 2018, o hospital realizou investimentos 
para aquisição de equipamentos modernos de alta 
qualidade e precisão, como detectores de fumaça e 
temperatura, centrais de monitoramento com diversos 
pontos de acionamento de alarme de incêndio. 
Também, ocorreram diversas adequações na estrutura 
física do hospital, cumprindo exigências das novas 
normas do Corpo de Bombeiros, tais como portas de 
compartimentação e redimensionamento das rotas de 
fuga com novas saídas de emergência.

Brigada de Incêndio

Comissões constituídas

A organização do trabalho está estruturada para contar com diferentes comissões permanentes, que atuam 
de acordo com seus respectivos regimentos internos, sendo importante instrumento na gestão hospitalar.

1 Comissão de Residência Médica, Internato, Estágios 
– COREME

2 Comissão de Vigilância Epidemiológica Hospitalar – 
CVEH

3
Comissão de Estudo, Seleção e Uso de Medicamentos, 
Equipamentos e Materiais – (Farmácia e Terapêutica) 
CESUMEM

4 Comissão de Humanização da Assistência Hospitalar 
– CHAH

5 Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde 
– CPPS

6 Comissão de Serviços de Apropriação de Custos – 
CSAC

7 Comissão de Meio Ambiente – CMA

8 Comissão de Pesquisa e Pós-graduação – C.P.P.G.

9 Comitê de Radioproteção – CR 

10 Comitê 5S´s

11 Grupo Consultor de Cuidados Paliativos – GCCP

12 Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplantes – CIHDOTT

13 Comissão de Revisão de Prontuário e da 
Documentação Médica e Estatística – CRPDME

14 Comitê Transfusional – CT

15 Comissão de Gerência de Risco Hospitalar – C.G.R.H. 
com Serviço de Segurança do Paciente

16 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH

17 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA

18 Comissão de Óbitos e Comitê de Mortalidade Materna 
e de Mortalidade Neonatal 

19
Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral – C.N.E.P. 
e Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional – 
E.M.T.N.

20 Comissão de Ética Médica – CEM 
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Centro de Informática

Sempre atento ao objetivo de ser uma ferramenta 
de apoio à gestão assistencial e administrativa do 
HSVP, o Departamento de Informática trabalhou 
intensamente no ano de 2018 para alcançar a 
totalidade da instituição. Atentos aos princípios de que 
a tecnologia deve agilizar e melhorar os processos, foi 
desenhado um detalhado projeto de acolhimento das 
operações da Unidade Uruguai e de seus principais 
parceiros no grande sistema integrado do Philips/Tasy.

Para permitir agilidade e confiabilidade ao tempo 
que se recebia o considerável volume de operações 
adicionais, foram providenciadas melhorias na rede de 
dados e telecomunicações. Vários segmentos da rede 
tiveram o cabeamento comum trocado por segmentos 
de fibra óptica, bem como os aparelhos de transmissão 
foram substituídos por outros mais modernos e com 
velocidade adequada.

Outra medida inovadora foi a interligação entre os 
prédios da Rua Teixeira Soares e da Rua Uruguai através 
de uma rede de fibra óptica em formato de anel. Desta 
forma, sempre haverá disponibilidade de um caminho 
para tráfego de dados mesmo que uma das metades 

do anel sofra algum tipo de comprometimento.

Para finalizar a adequação da infraestrutura, o 
processamento centralizado do Sistema Tasy passou 
a ser tocado por um computador de grande porte, 
do modelo Oracle Exadata Engineered System. Este 
equipamento é reconhecido pela sua alta performance 
e capacidade de armazenamento de dados. O sistema 
Exadata do HSVP foi o primeiro a ser instalado em um 
hospital do interior do Rio Grande do Sul.

No prosseguimento do projeto foi realizado um 
amplo trabalho de análise de sistemas e negócios. 
Executado pela equipe de tecnologia da informação 
e com a consultoria da Philips, os processos foram 
revisados e alinhados. Uma vez homologadas as novas 
rotinas foi realizado um grande ciclo de treinamentos, 
onde os profissionais de todos os departamentos 
receberam o treinamento do novo sistema.

Assim, foi possível que o sistema informatizado 
passasse a apoiar todas as unidades do hospital 
mantendo as suas premissas de alta disponibilidade 
e velocidade satisfatória dos serviços.
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Processo Econômico-financeiro

O cenário econômico do Brasil está cercado de 
indefinições. Não seria diferente na área de saúde, 
onde os hospitais enfrentam grandes dificuldades 
financeiras. A dificuldade do governo em não remunerar 
adequadamente os serviços prestados aos pacientes 
do SUS vem agravando cada vez mais a situação dos 
hospitais.

Neste contexto, o Hospital São Vicente de Paulo 
também é impactado.  Em 2018, a receita operacional 
líquida de R$ 413.953 milhões de reais, ficou abaixo 
em 0,90% em relação ao ano anterior. Os principais 
fatores desta redução, ocorreram na matriz, no 
convênio IPE e em pacientes particulares.

A prestação de serviços aos pacientes usuários do 
SUS, deixou um déficit de R$ 77.222 milhões de reais. 
Mesmo com redução de internações destes pacientes 
em 3,09%, ainda ocorreu excesso de atendimentos 

aos pacientes da média complexidade, no valor de 
R$ 4 milhões de reais, que são contratualizados com 
o Estado do Rio Grande do Sul. Consequentemente, 
a instituição teve que suportar mais este custo, o 
que levou o hospital a adotar medidas duras para o 
próximo ano, não ultrapassar o valor contratualizado, 
ou seja, limitar o atendimento.

Com relação a custos, houve um aumento na 
ordem de 4,29% em relação a 2017. Por estes fatores 
de redução de receita e aumento de custos, o resultado 
operacional, que em 2017 era de 0,36%, passou a ser 
negativo em 4,87%. Com estes indicadores, a busca 
por recursos externos aumentou o endividamento do 
hospital.

Várias ações estão sendo tomadas, tanto no que 
compete a receitas, como custos e despesas, visando 
o equilíbrio econômico-financeiro.

Composição das receitas por convênio

Composição das receitas por categoria

Convênio 2018 2017

Contratualização SUS 32,43% 33,46%

Privados, Convênios e Saúde Suplementar 60,74% 59,21%

Outras 6,83% 7,33%

Total 100% 100%

Categoria 2018 2017

Área Saúde 93,12% 92,57%

Área Educação 0,37% 0,35%

Atividade Meio 4,37% 4,26%

Outras Receitas 2,14% 2,82%

Total 100% 100%



74Relatório Social 2018Relatório Social 2018

Descrição Compras 2018

Edificações 1.539.389,87

Construções em andamento 144.033,11

Aparelhos 4.770.545,61

Máquinas e equipamentos 769.858,85

Móveis e utensílios 724.278,62

Instrumentais 853.153,35

Veículos 133.604,68

Equipamentos de informática 516.154,37

Instalações internas 255.125,19

Importações em andamento 1.121.550,46

Aparelhos de recursos c/ restrição 25.980,00

Imobilizado de Subvenção a realizar em Andamento 314.829,80

Software e Direitos de Uso 378.250,98

TOTAL 11.546.754,89

Investimentos realizados em 2018

Investimentos

Com a meta de cumprir as boas práticas de 
segurança do paciente, mesmo com os recursos 
limitados, o Hospital São Vicente manteve a política 
de investimentos, realizando durante o ano melhorias 
em suas instalações e atualização tecnológica.  Em 
2018, os investimentos realizados atingiram o volume 
de R$ 11.546 milhões de reais, porém devido ao fluxo 
de caixa, reduziu 26% em relação ao ano anterior. Este 
montante é representado exclusivamente pelo capital 
de terceiros e financiamentos bancários, aplicados em 
edificações, equipamentos e aparelhos necessários 
para atualização tecnológica.
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Plano de Recuperação Econômica

Quando ocorre a recessão econômica, o mercado 
de trabalho é altamente afetado, refletindo também na 
área da saúde, pois a contratação de planos coletivos 
empresariais ficam estagnados ou reduzidos, com a 
migração destes usuários para o Sistema Único de 
Saúde. A inflação médica é em nível superior à inflação 
geral, em função de investimentos em tecnologia e 
do envelhecimento da população,  que aumenta a 
incidência de doenças crônicas. Ainda, devido à crise 
orçamentária na esfera pública para a área da saúde, 
que não remunera adequadamente os prestadores 
de serviços e mais, são forçados a atender acima das 
metas contratualizadas. 

Este cenário tem levado às instituições 
hospitalares a sérias dificuldades para sua 
sustentabilidade. O Hospital São Vicente também 
foi afetado.  Desde o ano de 2015, enfrenta uma 
crise financeira sem precedentes, com o aumento 

dos custos, receitas estagnadas e necessidades de 
continuar seus investimentos. 

Diante desta realidade, o hospital elaborou seu 
Plano de Recuperação Econômica Financeira para os 
próximos 10 anos, com os seguintes focos: a) reversão 
dos resultados negativos através do incremento de 
novas receitas, redução dos custos e despesas; b) 
reestruturação e engajamento do seu Corpo Clínico; 
c) obtenção de prazos e condições especiais para o 
pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, 
para maximizar fluxo de caixa; d) rentabilizar os ativos 
não utilizados ou subutilizados, através de locação 
ou parcerias, utilizando seu resultado para promover 
a consecução de investimentos que agreguem 
incremento de receitas, melhore a gestão da operação 
e por último, pagamento das dívidas. Foram estudadas 
e elaboradas 76 ações que deverão ser implementadas 
em diversas áreas.
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Resultados

Categoria Nº %

SUS 21.409 64,57%

Não SUS         11.749 35,43%

Total 33.158 100%

Internações por faixa etária Nº %

Até 01 ano 1.717 5,18%

De 01 a 12 anos 2.019 6,09%

De 12 a 18 anos 844 2,55%

De 18 a 59 anos 16.053 48,41%

Acima de 60 anos 12.525 37,77%

Total 33.158 100%

Atendimentos ambulatoriais SUS Não SUS Total

Ações de promoção e prevenção em saúde 20.900 0 20.900

Procedimentos com finalidade diagnóstica 488.621 402.008 890.629

Procedimentos clínicos 446.550 57.064 503.614

Procedimentos cirúrgicos 15.522 8.249 23.771

Transplantes de órgãos, tecidos, células 2.179 17 2.196

Órteses, próteses e materiais especiais 873 5 878

Total 974.645 467.343 1.441.988
Percentual  67,59% 32,41% 100%

Internações por categoria

Indicadores de atividades

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística do HSVP

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística do HSVP
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Pessoas atendidas SUS Não SUS Total

Hospitalar 20.514 11.305 31.819

Ambulatorial e complementar 81.057 100.272 181.329

Total 101.571 111.577 213.148

Nascimentos SUS Não SUS Total

Partos 962 144 1.106

Cesarianas 1.139 1.171 2.310

Total 2.101 1.315 3.416
Percentual 61,50% 38,50% 100%

Procedimentos cirúrgicos pacientes internados 
e ambulatoriais

SUS Não SUS Total

Cirurgias 24.806 14.077 38.883

Percentual 63,80% 36,20% 100%

Atendimentos realizados na emergência SUS Não SUS Total

Atendimentos 57.261 3.110 60.371

Percentual 94,85% 5,15% 100%

Procedência na emergência Atendimentos %

Passo Fundo 50.551 83,73%

Outros municípios 9.688 16,04%

Outros estados 132 0,23%

Total 60.371 100%

Procedência dos pacientes internados %

Passo Fundo 41,36%

Outros municípios do RS 57,55%

Outros estados 1,09%
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Outros indicadores 2018 2017

Taxa de ocupação hospitalar 91,98 92,46

Média de permanência hospitalar 6,2 6,2

Taxa de mortalidade institucional 4,18 4,35

Indicadores selecionados de segurança e qualidade 2018 2017

Doenças de DNC investigadas 3.485 3.873

Reações adversas e problemas com materiais e medicamentos 294 544

2018 2017 2016

CTI Neonatal 7,7 6,6 8,7

CTI Pediátrico 3,3 1,4 3,6

CTI Adulto 0,6 2,5 4,3

Taxa de infecção da corrente sanguínea relacionada a cateter venoso central

Obs: a taxa é para cada 1000 pacientes por cateter dia

Indicadores relacionados ao HSVP – Unidade Uruguai

Indicadores Nº

Número de leitos 68

Internações 4.816

Paciente dia 16.059

Taxa de ocupação 78%

Média de permanência 3,23

Número de cirurgias 5.932

Atendimentos ambulatorial 32.169



HSVP – Unidade Uruguai
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HSVP – Unidade Uruguai

Ampliação do hospital

O complexo hospitalar do Sistema de Saúde do Hospital São Vicente de Paulo ano de 2018, desenvolveu 
várias ações de melhorias e investimentos em sua nova Unidade Uruguai, antigo Hospital do Instituto de 
Ortopedia e Traumatologia Passo Fundo S/A.

Após elaboração e aprovação do 
projeto arquitetônico para sua ampliação, 
o hospital obteve a licença da Vigilância 
Sanitária e da Prefeitura Municipal para o 
início das obras. Neste ano, firmou contrato 
com empresas terceirizadas para execução 
do projeto que contempla a construção de 
1.500m2, distribuídos em dois pavimentos, 
em estrutura metálica e pele de vidro, 
que possibilitará a instalação de 30 leitos 
privativos de alto conforto e humanização.
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Adequação de espaços físicos

Humanização no ambiente de trabalho

Outra iniciativa importante foi a elaboração do 
projeto que visa adequar as áreas físicas do Pronto 
Atendimento, Ambulatório de Ortopedia e a recepção 
central. Esta é uma demanda dos clientes, que em 
suas avaliações, clamam por melhorias no fluxo e 
mais conforto na assistência. Além dessas melhorias, 
o hospital contemplou ações que garantam mais 
segurança no processo assistencial. Este projeto tem 
previsão de execução no próximo ano.

No ano que passou, o hospital se preocupou em 
humanizar o local da recepção, estar e alimentação 
dos funcionários. Por isso, reformou e fez melhorias 
em áreas físicas para a instalação de vestiários 
feminino e masculino, sala de estar e refeitório.



82Relatório Social 2018Relatório Social 2018

Áreas físicas que qualificam a gestão

Centro de Especialidades Médicas

Tendo em vista o projeto de Acreditação em 
fase de Certificação, foi necessário realizar algumas 
melhorias nas áreas físicas para qualificar o trabalho 
realizado por alguns setores. 

O setor de contas hospitalar, recebeu novas 
instalações, onde foi implantado a auditoria 
concorrente que agilizou o processo de entrega da 
conta hospitalar. O setor de DMI (Dispositivos Médicos 
Implantáveis) também recebeu novo ambiente, que 
proporcionou o cumprimento das normas legais e 
regulamentares, ainda, as políticas estabelecidas no 
compliance. Outros setores que tiveram seus espaços 
readequados foram: o Escritório da Qualidade, 
Almoxarifado, Engenharia Clínica, Manutenção e 
SAME.

Neste ano, o hospital concluiu a instalação de 
mais nove consultórios médicos com a finalidade de 
inaugurar um novo serviço para a comunidade passo-
fundense e regional. O Centro de Especialidades 
Médicas vai atender uma necessidade da população 
por consultas médicas especializadas, a custos 
menores, com agilidade, qualidade e resolutividade 
assistencial. Este novo serviço será inaugurado em 
abril de 2019.



Fatos que marcaram o Centenário
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O Centenário do Hospital
São Vicente de Paulo

O ano de 2018 é um marco na história do Hospital São Vicente de Paulo. A instituição chegou ao centenário 
e relembrou a trajetória de lutas e conquistas para tornar-se a maior instituição macrorregional do interior do 
estado. Durante todo o ano, personagens foram lembrados e homenageados, peças, histórias e fotos deram 
forma à Mostra Centenária e ao livro box “Hospital São Vicente de Paulo: 100 anos de História”.

Reconhecimento aos Fundadores

A missa de Ação de Graças foi celebrada por Dom 
Rodolfo Luís Weber, arcebispo de Passo Fundo, Pe. 
Rudi Aloysio Hippler, capelão do HSVP, Pe. Cassiano 
Alberto Pértile, pároco da Paróquia Nossa Senhora 
da Conceição, Pe. Clésio Facco, Provincial dos Padres 
Palotinos, Pe. Itacir Brassiani da Provincial dos 
Missionários Sagrada Família e Pe. Fábio de Morais, 
vigário geral da Arquidiocese de Passo Fundo. 

Em sua homilia, o arcebispo afirmou que o 
Hospital São Vicente de Paulo foi fundado por uma 
providência divina para atender aos doentes que 
contraíram a Gripe Espanhola. Resgatou a essência 
do nome das pessoas e instituições, como sendo 
sagrado, pois é o que torna os indivíduos seres únicos. 
É através do nome que as pessoas se aproximam e 
se relacionam, portanto, preservá-lo é fundamental. O 

arcebispo também pontuou o quão importante é manter a missão na fé e no espírito da caridade, tratando as 
pessoas em toda sua integralidade e não como um conjunto de órgãos. 

Durante a missa, que contou com a presença de autoridades, diretoria, direção, funcionários, médicos 
do corpo clínico e da comunidade, a diretoria homenageou o fundador do HSVP, Padre Rafael Iop e a primeira 
diretoria fundadora da instituição, composta por Herculano Trindade (presidente), Antonio Emanuel Caminha 
(vice-presidente), Atílio de Corá (1º secretário), Lodovico Della Méa (1º secretário substituto), João Nozari (2º 
secretário), Hermínio Biazus (1º tesoureiro), Nascimento Rocha (2º tesoureiro) e Padre Rafael Iop (diretor). Os 
seus familiares representantes receberam mimos dos 100 anos. Vicentinos, Zeladoras do Apostolado da Oração 
e outras pessoas que participaram da fundação também foram lembradas e reconhecidas na homenagem.
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Homenagem do
Laboratório Sani

O Hospital São Vicente de Paulo recebeu em 
junho, uma homenagem do Laboratório de Análises 
Clínicas SANI, pelos 100 anos da instituição. Na 
oportunidade, os sócios do laboratório fizeram a 
entrega de uma placa aos membros da direção 
administrativa e médica.  A placa entregue como 
forma de homenagem trazia a seguinte frase; “É o 
momento de comemorar a centenária trajetória do 
Hospital São Vicente de Paulo. A nossa homenagem 
é agradecer pela oportunidade de contribuir desde 
1972, superando barreiras e vencendo desafios. Nós 
também fazemos parte desta história”.

Centenário marcado por missa
e homenagens

No dia 24 de junho, os cem anos do hospital 
foram marcados por momentos de emoção, alegria e 
homenagens aos ex-presidentes, diretoria fundadora 
e Missa de Ação de Graças à instituição centenária, 
realizada na Matriz Nossa Senhora da Conceição, 
onde foi idealizada a criação do hospital. 

Resgatar a história e valorizar as pessoas que 
contribuíram decisivamente para que o hospital 
celebrasse um século de existência, foi o propósito 
da homenagem realizada aos nove ex-presidentes. 
Com a essência calcada na história de São Vicente de 
Paulo, somaram-se experiências, visões de mundo, 
motivações que superaram desafios e dificuldades. Cada presidente e suas respectivas diretorias deram sua 
contribuição, para que em 2018, o HSVP comemorasse cem anos.

Em meio as comemorações do centenário, a diretoria inaugurou a Galeria dos Presidentes, com a presença 
dos Associados Vicentinos.
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Homenagem do Legislativo Municipal

Homenagem da UPF

Em julho, o HSVP foi homenageado em Sessão 
Solene, pela Câmara de Vereadores de Passo Fundo 
pelos 100 anos. A solenidade foi requerida pelos 
vereadores Roberto Gabriel Toson e Saul Spinelli com 
o objetivo de exaltar a trajetória centenária do hospital, 
sendo aprovada com unanimidade dos vereadores.  
O Plenário da Casa Legislativa ficou lotado com a 
presença da comunidade, autoridades do poder 
executivo e legislativo, eclesiais, militares, ex-prefeitos 
municipais, médicos do corpo clínico, enfermeiros e 
colaboradores de diversas áreas da instituição.

O hospital recebeu no dia 09 de agosto, uma homenagem da Universidade de Passo Fundo (UPF) pela 
passagem dos seus 100 anos. Na oportunidade, uma placa foi entregue ao HSVP com os seguintes dizeres: 
“Universidade de Passo Fundo homenageia o Hospital São Vicente de Paulo pelos relevantes serviços prestados 
ao longo deste século e se junta ao preito de gratidão da comunidade passo-fundense, que reconhece, nos 
atos institucionais e nas ações dos seus notáveis colaboradores, o sentimento humanista e comunitário que 
permeou toda sua história”.
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Homenagem da Assembleia Legislativa

Homenagem da Prefeitura Municipal

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul também prestou sua homenagem ao 
Hospital São Vicente de Paulo através da proposição 
do Deputado Estadual Juliano Roso, que entregou a 
Medalha da 54ª Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul.

O Hospital São Vicente de Paulo foi homenageado 
pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo, pelos 100 
anos de serviços prestados à comunidade. A entrega 
de uma placa foi realizada durante a abertura oficial 
da Semana do Município, no dia 01 de agosto, que 
celebrou os 161 anos de Passo Fundo, na Arena do 
Instituto Histórico de Passo Fundo, que fica dentro do 
Espaço Cultural Roseli Doleski Pretto. 

Na solenidade, o hospital recebeu a placa 
comemorativa que dizia: “Dentro das comemorações 
dos 161 anos de emancipação político-administrativa 
do Município, a Prefeitura de Passo Fundo presta 
homenagem aos 100 anos do Hospital São Vicente 
de Paulo, instituição reconhecida pela excelência dos 
serviços prestados, cuja trajetória foi fundamental 
para que a cidade se consolidasse como um polo na 
área de saúde”
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Homenagem do Festival de Folclore

Homenagem do IOT

De dois em dois anos, a cidade de Passo Fundo 
se agita para promover o Festival Internacional de 
Folclore. De braços abertos a comunidade recebe os 
grupos que vem dos mais diversos países e lugares do 
Brasil. O Hospital São Vicente de Paulo apoia esta festa 
da cultura há 26 anos e disponibiliza atendimento 
para os artistas dos grupos.  Em 2018, o XIV Festival 
Internacional de Folclore prestou uma homenagem à 
instituição, realizando a entrega de uma placa.

No dia 09 de outubro, o hospital recebeu homenagem do corpo clínico, por seu centenário, do Instituto 
de Ortopedia e Traumatologia (IOT). Com a presença da diretoria, vicentinos, direção executiva, médica e 
funcionários, os especialistas do IOT entregaram duas placas para serem colocadas na matriz e Unidade Uruguai 
do HSVP. A essência do conteúdo das placas valoriza e reconhece a parceria estabelecida há 40 anos entre as 
duas entidades.
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Inauguração da Mostra Centenária

Valorizar a história e as 
ações de áreas importantes 
para o Hospital São Vicente de 
Paulo, celebrar os avanços e 
as conquistas são os objetivos 
da Mostra Centenária, que foi 
inaugurada no dia 06 de julho, 
nos corredores e portarias do 
hospital. 

A Mostra Centenária 
desenvolvida pela Comunicação 
Social do HSVP, contou com 
a colaboração do Instituto 
Histórico de Passo Fundo em 
pesquisas nos jornais desde 
1918 até os dias atuais, do 
Museu Histórico Regional, que 
cedeu instrumentos e armários 
ambulatoriais para engradecer 
a área da Medicina, OM 
Arquitetura, no desenvolvimento 
da maquete eletrônica e da  
DBSITE, que contribuíram para o desenvolvimento da Linha do Tempo online.

A Mostra Centenária pôde ser visitada em alguns ambientes do hospital e está composta pela Galeria de 
fotos do fundador Padre Rafael Iop, dos presidentes e associados do Hospital São Vicente de Paulo, desde o ano 
de 1918. 

A Mostra Religiosa traz a exposição dos símbolos, objetos e as vestes litúrgicas utilizadas pela igreja católica 
na instituição, desde a fundação do hospital.

As áreas da Medicina, Enfermagem e Farmácia Hospitalar, estão compostas em painéis que apresentam 
recortes históricos, instrumentos, visões ideológicas de pensadores e figuras que até hoje, norteiam a atuação 
dos profissionais. 

O painel do Recursos Humanos aborda a trajetória do RH, desde a valorização dos funcionários e do 
Corpo Clínico, o Registro dos Empregados, a implantação da Qualidade Total, o Programa 5S´s, Programa de 
Desenvolvimento de Lideranças, entre outras treinamentos, cursos e informações relacionadas ao universo da 
gestão de pessoas.

A Linha do Tempo apresenta a evolução do hospital, através de inaugurações, serviços, ampliações da área 
da assistência ao paciente, tecnologia, ensino e pesquisa, aquisições de áreas, certificações e premiações. Este 
tema está disponível no site da instituição para ser constantemente atualizado.
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Mostra Centenária Itinerante

Além dos corredores do hospital, a Mostra 
Centenária se tornou itinerante com a parceria do 
Museu Histórico Regional. 

Após a estada no museu, em dezembro o 
conteúdo da mostra pôde ser conhecido pelo grande 
público que frequenta o Bella Città Shopping Center. 
Durante semanas, a população percorreu os marcos 
dos 100 anos, através de painéis, informações 
históricas, fotografias, atas, instrumentos médicos, 
manequins de pequeno porte que mostram a evolução 

de uniformes, entre outras peças que ajudam a contar a trajetória secular da instituição.  

Depois do Bella Città Shopping a Mostra passou ainda pelo Espaço Cultural Nicoleit e Oro, situado 
junto ao Primeiro Tabelionato de Notas de Passo Fundo, Passo Fundo Shopping e Escola de Educação  
Profissional São Vicente.

Aniversário de 100 anos é comemorado
com os pacientes

O domingo, 24 de junho, foi especial para o Hospital São Vicente de Paulo, pela passagem do seu aniversário 
de 100 anos. As lembranças do passado, os desafios do presente e a esperança do futuro, se manifestaram 
nas pessoas que fazem e que passam por esta instituição. As histórias que se passaram durante um século 
presentes no momento de celebração e outras tantas histórias iniciando e celebrando o presente. O domingo 

foi especial também para outros quatro casais que 
receberam seus filhos na Maternidade do HSVP. Os 
três meninos e menina que nasceram representam o 
novo século que se inicia, a esperança que renasce. 
Por isso, para celebrar esse momento junto com pais 
e bebês, o hospital entregou um kit centenário, já 
que eles passam também a fazer parte da história do 
hospital.

Ainda, no domingo, todos os pacientes internados 
receberam um mimo especial preparado pelo setor de 
Nutrição do hospital.
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HSVP comemora o centenário
em almoços históricos

Durante três finais de semanas consecutivos, o HSVP comemorou o Centenário da instituição com todos os 
funcionários, médicos do corpo clínico e médicos residentes. Alegria e orgulho em “Ser São Vicente” marcaram 
os encontros. Também foi momento de agradecer a todos que se dedicam diariamente para o crescimento e 
desenvolvimento do HSVP.
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História centenária eternizada em livros

Os 100 anos do Hospital São Vicente de Paulo estão agora eternizados em livros. No dia 25 de outubro, a 
diretoria formada por Vicentinos, a direção HSVP, médicos do corpo clínico e funcionários lançaram o livro box 
“Hospital São Vicente de Paulo: 100 anos de História”. Com o Auditório Biomédico da Faculdade de Medicina 
da UPF lotado, o lançamento reservou momentos de alegria, emoção, confraternização e reconhecimento às 
pessoas e ao legado da maior instituição hospitalar macrorregional do interior do Rio Grande do Sul. A solenidade 
contou com a presença de autoridades do executivo e legislativo municipal, eclesiástica, civis, militares, judiciário, 
medicina e saúde. 

O público conheceu a obra composta pelos fascículos “A Saga dos Vicentinos” de autoria de Marco Antonio 
Damian, “100 anos do Hospital São Vicente de Paulo” escrito por Ivaldino Antônio Tasca, “O Paciente em Primeiro 
Lugar” de autoria de Osvandré Lech e a “Linha do Tempo do HSVP” escrita por Paulo Monteiro, trabalho realizado 
em parceria com a Comunicação Social do HSVP.

A viabilidade do livro box contou com o apoio das empresas e entidade parceiras do hospital, que foram 
representadas e homenageadas, através de seus gestores e profissionais.
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