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Um outubro mais
do que rosa
Coordenado no Espírito Santo
pela Afecc, o movimento
Outubro Rosa deixa a cidade
mais colorida e mais atenta
aos cuidados com a
prevenção do câncer
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E muito mais:

• Tudo sobre o Outubro Rosa 2013
• Afecc realiza seu 10º Jantar Beneficente
• Homenagem à Maria Laura

Receita

Pastel com
massa de
Ricota

Nossa

Identidade Organizacional

Tempo de preparo: 30 minutos
Rendimento: 20 porções

Ingredientes
3 xícaras de chá de farinha de
trigo
250 g de ricota fresca passada
na peneira
200 g de margarina
2 ovos batidos
1 colher de chá de sal
1 gema para pincelar
Recheio: camarão, frango desfiado ou palmito

Modo de preparo
Misture todos os ingredientes

Soluções em saúde

Missão
Promover a saúde por meio de educação, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, oferecendo à sociedade o acesso a uma medicina de
alta tecnologia, qualidade e resolutividade.

Visão
Ser uma das melhores instituições filantrópicas de saúde do país, identificada com a sociedade e reconhecida por parceiros, gestores públicos e
clientes, como um centro de excelência no cuidado com a saúde.

Política de Qualidade

até obter uma massa lisa e ho-

São diretrizes para garantir a qualidade na Prestação de Serviço Médico

mogênea

Hospitalar:

Abra a massa com rolo e corte

• Investir em tecnologias que viabilizem melhorias no serviço, nos

com cortador redondo
Recheie com sabor de sua preferência
Feche com garfo e pincele a

processos e no sistema da qualidade;
• Manter-se dentro das exigências legais, com uma postura ética adequada
e com responsabilidade socioambiental;

gema

• Compartilhar com a comunidade os avanços técnico-científicos;

Asse em forno pré-aquecido a

• Valorizar todos os profissionais, provendo o contínuo desenvolvimento

180ºC até corar
Sirva quente ou frio

Diretoria da Afecc: Telma Dias Ayres (Presidente), Marilucia Silva Dalla
(Vice-presidente), Ângela Maria Frizzera Vassalo, Léa Regina Penedo
Gonçalves, Regina Maria Monteiro, Maria Élida Freitas da Silva, Maria
Regina Costhek, Maria Tereza Valadão Carvesan Brito e Maria Laura de
Araújo Lima Sarmento
Conselho Fiscal: Maria Thereza Moriondo Alves, Edílson Barboza e
João Ângelo Baptista.
Membros Honoríficos: Ângela Maria Ferrari Bianco, Dalva da Costa
Aguiar e Hélia Tommasi Santos Neves.
Conselho de Administração: Telma Dias Ayres, Carlos Fernando Monteiro
Lindenberg Filho, Arthur Carlos Gerhardt Santos, Luiz Antonio de Souza
Basílio, Roberto da Cunha Penedo, Orlando Caliman, Renato Gueron,
José Augusto dos Santos Servino e José Armando de Figueiredo Campos.
Superintendência de Relações Institucionais:
Renato Sylvan Brasileiro da Silva.
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de suas capacidades.
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EM DIA COM A

Governador abre oficialmente o
movimento Outubro Rosa 2013
O governador Renato Casagrande abriu, oficialmente,
no dia 1º de outubro, o movimento Outubro Rosa 2013 no
Espírito Santo iluminando o
Palácio Anchieta na cor rosa.
Na solenidade, a Diretoria e os
voluntários dos projetos sociais
desenvolvidos na Afecc - Hospital Santa Rita da Cássia e as
autoridades do cenário político,
empresarial e do setor de saúde
do Estado estiveram presentes.
Monumentos históricos, símbolos turísticos e estabelecimentos comerciais também ficaram

iluminados, chamando a atenção para a prevenção do câncer
de mama.
O Outubro Rosa é um movimento mundial de estímulo e
de alerta para a detecção precoce do câncer de mama. A estimativa de novos casos de câncer
no Brasil é de 518.510 para os
anos de 2012/2013. Desse total,
53 mil serão de mama feminina. Somente na Afecc - Hospital Santa Rita de Cássia, no
período de 2005 a 2012, foram
atendidos 3.600 casos de câncer de mama.

Sem discriminação
De forma inovadora, a Afecc – Hospital Santa Rita de Cássia disponibilizou, este ano, exames de mamografia para as entidades participantes do 2º Seminário de Prevenção de Câncer para GLBT, organizado e realizado no Auditório do Hospital. Cada entidade definirá
os critérios de seleção dos pacientes e fará o encaminhamento para a realização dos exames. Para iniciar o trabalho, vinte exames foram
disponibilizados e, de acordo com a evolução das ações preventivas, novas remessas serão oferecidas.

Afecc realiza seu
10º Jantar Beneficente
Pelo décimo ano consecutivo, a Afecc – Hospital Santa Rita
de Cássia realizou o Jantar Beneficente, cuja arrecadação com a
venda dos convites é destinada aos
projetos sociais desenvolvidos em
prol dos pacientes do SUS em tratamento oncológico no Hospital.
Como nos anos anteriores, o
jantar foi no Cerimonial Le Buffet,
e, neste ano, contou com a animação da banda do maestro Eduardo
Santa Clara, além de uma apresentação de dança do coreógrafo Paulo Balbino e com os já esperados
e concorridos sorteios de brindes
fornecidos pelos parceiros e apoiadores da causa da Afecc.
A designer de joias Adriana
Delmaestro mais uma vez prestigiou o jantar e doou uma joia exclu-

siva para ser sorteada e a Agência
de Viagens Tia Zirinha doou uma
passagem (com direito a acompanhante) para Buenos Aires. Já o Armazém das Bicicletas ofereceu uma

moderna bicicleta e o Restaurante
Piu Especiarias doou um jantar, assim como a Adcos, a loja Trama
e a Libanesa Homem forneceram
brindes para serem sorteados.

Homenagem
à Maria Laura
A diretora da Afecc Maria
Laura de Araújo Lima Sarmento,
que faleceu no dia 20 de outubro,
foi homenageada pela Diretoria no
Jantar Beneficente. Suas virtudes
e sua alegria contagiante foram
ressaltadas, culminando com uma
salva de palmas em sua memória.
Dezembro 2013
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Caminhada deixa
Camburi rosa
Pelo quarto ano consecutivo os participantes da Caminhada Outubro Rosa – Um Toque pela Vida coloriram de rosa o calçadão e a
pista lateral da Praia de Camburi. A alegria e a disposição dos que se
juntaram à causa da Afecc tomaram a praia na manhã do ensolarado
domingo, dia 27. Uma multidão caminhou do píer de Iemanjá até o
início da Avenida Adalberto Simão Nader, onde estandes com artesanatos, frutas, picolés, massagens, pula-pula e demais atividades recreativas aguardavam os que ajudavam a divulgar a importância da
prevenção do câncer de mama.

Tacada solidária
A 8ª Etapa do Ranking 2013 da III Taça Afecc de Golfe, disputada no dia 19 de outubro, no Clube Capixaba de Golfe, arrecadou
fraldas e recursos financeiros para os projetos sociais desenvolvidos pela Afecc - Hospital Santa Rita de Cássia.
A III Taça Afecc de Golfe teve como padrinho neste ano Bruno
Malias, tetracampeão mundial de futebol de areia.

Cuidados
com a beleza
O Salão de Beleza da Afecc, que faz parte do projeto Transformação e Vida, desenvolvido em parceria com cabeleireiros
e barbeiros que prestam atendimento voluntário, foi reinaugurado, no dia 10 de outubro, como uma das ações do Outubro
Rosa. A proposta é manter o espaço aberto para atender os pacientes oncológicos internados na Afecc - Hospital Santa Rita
de Cássia com tratamentos de beleza e empréstimo de perucas.

4

Dezembro 2013

r
a
P
z
e
o
t
r
i
u
M

Devido à rotina intensa do setor, não foi possível incluir nas fotos todos os profissionais que atuam no setor

Beatriz Zandonade
(gerente do setor)

Setor de Radioterapia
O Serviço de Radioterapia do HSRC conta com equipamentos de tratamento altamente
modernos, capazes de realizar procedimentos
eficazes e seguros. E para que o tratamento nesses equipamentos seja possível e de qualidade,
o setor conta com uma equipe multiprofissional formada por médicos, físicos, técnicos de
radiologia, técnicos de enfermagem, maqueiros,
enfermeiros, recepcionistas, faturistas e auxiliares de serviços gerais.

Nos últimos anos, o setor de Radioterapia
passou por um grande incremento tecnológico,
possibilitando a inclusão de novas modalidades
de tratamento, como radioterapia conformacional
e radiocirurgia. Esses investimentos em tecnologia
e o treinamento de recursos humanos são essenciais
para se obter um bom resultado nos tratamentos.
As inovações no setor vêm apresentando, nos
últimos anos, um grande ganho para o paciente, reduzindo toxicidade, mas também permitindo que

seja possível o emprego de maiores doses com muita
segurança e maiores chances de controle local dos
tumores malignos. Isso reflete em melhor qualidade de vida e maior chance de cura.
O setor atende mais de 300 pacientes, vindos
de diversas regiões do Estado, por dia. Conheça,
abaixo, parte dos profissionais que trabalham na
área. Devido à rotina intensa do setor, não foi
possível contemplar todos os profissionais nesta
apresentação.

Dezembro 2013
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Certificação
ISO 9001:2008
Com o comprometimento de todos os empregados, corpo clínico e parceiros, o Hospital Santa Rita de Cássia obteve a certificação ISO 9001:2008, cujo reconhecimento
atesta que o sistema de gestão da qualidade está de acordo com as melhores práticas
da norma e foi aprovado. A norma é aplicável aos processos de uma organização que
tem impacto na qualidade e enfatiza a melhoria contínua e a satisfação do cliente.

Certificação
A auditoria, que aconteceu em agosto deste ano, teve como objetivo analisar a
empresa mediante determinados critérios, como a satisfação dos clientes, o cumprimento de toda legislação vigente, a capacitação de seus empregados, a qualidade
dos serviços e produtos e a melhoria contínua dos processos.
O setor de Qualidade ressalta que os desafios continuam, a busca pela melhoria contínua é uma constante e ter alcançado a certificação comprova a seriedade
e o envolvimento de toda a equipe HSRC. O setor parabeniza todos que trabalharam comprometidos para alcançar essa vitória.
Após essa conquista, devemos nos empenhar ainda mais para conseguir atingir a
excelência em qualidade. A Afecc - Hospital Santa Rita de Cássia agradece a todos!

Mais uma vez...
Pelo décimo ano consecutivo, a Afecc - Hospital Santa Rita de Cássia é certificada no Prêmio Hospital Best.
A pesquisa é aberta a todos os profissionais que atuam direta ou indiretamente no setor, inclusive os que atuam em atividades complementares ou em instituições de ensino e formação profissional.

A Farmácia Clínica no HSRC
O Hospital Santa Rita de Cássia HSRC iniciou, em meados deste ano, o
trabalho de Farmácia Clínica junto aos pacientes da cardiologia e oncologia. Trata-se de uma atividade inovadora no Estado
do Espírito Santo, já difundida nos grandes centros e com resultados positivos.

Entenda
É realizado o acompanhamento do
Curso da Terapia Medicamentosa do Paciente, a fim de conseguir a minimização
dos erros associados à medicação, a redução dos gastos com tratamentos far-
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macológicos, a diminuição dos eventos

pela Universidade de Vila Velha com prá-

adversos e a redução do tempo de inter-

tica em Atenção Farmacêutica em Dro-

nação dos pacientes, melhorando, dessa

garias - que têm como responsabilidade,

forma, sua adesão aos tratamentos far-

em conjunto com os demais profissionais

maco-terapêuticos e consequentemente

da área, manter os cuidados com os pa-

sua qualidade de vida.

cientes internados de forma a colaborar

Para a realização dessa atividade fo-

com médicos, enfermeiros, nutricionistas

ram contratadas três farmacêuticas - Ali-

e outros profissionais da saúde. Tudo isso

ce, formada pela UFES e com Residência

faz parte do cuidado ao paciente, garan-

Multiprofissional em Saúde Cardiovascu-

tindo que se apliquem conhecimentos far-

lar, Isabela - Formada pela UFES e com

macêuticos para ajudar na maximização

Residência pelo Programa de Residên-

do efeito clínico dos medicamentos, ou

cia Multiprofissional em Oncologia do

seja, colaborando para o tratamento mais

INCA e Lívia - Graduada em Farmácia

eficaz para cada tipo de paciente.

Programa de Desenvolvimento
Gerencial Avançado - Pdga
O Hospital Santa Rita de Cássia,
sempre preocupado com a atualização dos
seus profissionais, devido ao crescimento da Instituição e às mudanças impostas pelo mercado, decidiu dar continuidade ao Programa de Desenvolvimento
Gerencial, iniciado em 2007, visando ao
aprimoramento dos diretores e gerentes e
à implementação de ações que facilitem
o alcance da eficácia do corpo gerencial.
O objetivo é desenvolver e sedimentar
competências e posturas gerenciais viabilizadoras de melhores resultados organizacionais.
As atividades desenvolvidas durante o treinamento permitiram a associação
da teoria à prática, nas situações reais vivenciadas pelas equipes, contribuindo na
concretização de mudanças de posturas
efetivas no trabalho dos gestores.
Dezembro 2013
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IEL – 200 maiores empresas
A Afecc - Hospital Santa Rita de Cássia se destacou na edição do anuário IEL de 2013, ocupando o 79º lugar no ranking das 200
maiores empresas. Esse resultado é medido por meio da receita operacional bruta que as empresas apresentaram no exercício do ano
de 2012.
No ranking das 20 maiores empregadoras, ocupamos a 16ª posição
No ranking das 10 maiores empresas de serviços de saúde, ocupamos a 5ª posição
No ranking das 100 maiores empresas privadas, com controle de capital capixaba, ocupamos o 43º lugar
No ranking das 200 maiores empresas, ocupamos o 79º lugar

EVENTOS

Confira os eventos que envolveram os empregados
do Hospital Santa Rita e movimentaram a instituição

Festa dos médicos

Dia das
Crianças
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Entrega das
camisas do
Outubro Rosa

