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A solidariedade que atravessa

O mês de abril é especial para a Afecc. No dia 28, a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer 
- entidade mantenedora do Hospital Santa Rita de Cássia - completou 63 anos de trabalho dedicados  a 
educar, prevenir, diagnosticar, tratar, reabilitar, prestar assistência social integrada e reintegrar na 
comunidade o paciente com câncer.

décadas

 Com a dedicação  da sua  Dire-
toria, a Afecc desenvolve progra-
mas sociais que tem por objetivo o 
bem-estar do paciente com câncer. 
Junto com o seu hospital é hoje 
a maior referência para o trata-
mento do câncer no Espírito Santo 
e, preocupada com o atendimento 
biopsicossocial de seus pacientes 
e familiares, mantém em caráter 
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Afecc em dia

permanente grupos e programas 
que garantem o atendimento hu-
manizado e orientações nas etapas 
do tratamento, tentando minimizar 
os efeitos indesejáveis e a rejeição 
ao tratamento. 

Histórico
 O sonho de ajudar as pessoas 
com câncer começou a virar reali-
dade em 28 de abril de 1952, com 
a fundação da Afecc pelo oncolo-
gista Afonso Bianco e sua mulher 
Ylza Bianco. Desde essa época, a 
Diretoria da Afecc é composta por 
membros voluntários.
 O médico prestava assistência 
oncológica na Santa Casa de Mise-
ricórdia de Vitória, única instituição 
que oferecia tratamento contra o 
câncer no Espírito Santo. Junto com 
a esposa, empenhou-se em reunir 

senhoras da sociedade em favor da 
saúde capixaba. O trabalho ganhou 
força e junto com ele a ideia de criar 
um hospital especializado no trata-
mento do paciente com câncer.
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Doação de cabelos

Telma Dias Ayres, atual presidente da Afecc, 
entre as diretoras Helia Tommasi Santos 
Neves e Dalva da Costa Aguiar

 Em 1964, a Afecc recebeu uma 
importante ajuda financeira da Cen-
tral Evangélica da Alemanha e, final-
mente, em 1967, o governo estadual 
doou o terreno para a edificação do 
Hospital Santa Rita de Cássia, inau-
gurado em 31 de março de 1970.
 Ao longo dos anos, a integração 
dos profissionais das áreas médica 
e social, bem como do voluntariado 
e familiares, vem proporcionando 
toda a assistência necessária ao 
paciente, não apenas quando estão 
internados, mas também domicilia-
dos. Isso faz com que o tratamento 
seja contínuo e, consequentemente, 
de maior eficácia e com melhor 
chance de recuperação.
 A Afecc - HSRC orgulha-se de 
ter conquistado a credibilidade e o 
respeito da sociedade capixaba.

 O recebimento de cabelos para 
confecção de perucas naturais para 
os pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em tratamento de cân-
cer na Afecc – Hospital Santa Rita 
de Cássia permanece suspenso. 
O motivo é a falta de uma parceria 
voluntária para a confecção dessas 
perucas.
 Para não perder os cabelos já 
doados (ainda resta uma pequena 
quantidade em estoque) e cumprir 
com a intenção do doador, ajudar 
no tratamento dos pacientes com 
câncer, a Afecc  seguirá o exemplo 
do Grupo de Apoio ao Adolescente 
e à Criança com Câncer (Graacc), 
localizado em São Paulo.
 Os cabelos serão vendidos para 

 O voluntariado não acontece 
por acaso, ele advém do amor que 
o homem tem pelo seu semelhante, 
do carinho que dedica a sua família 
e da força com que constrói sua 
vida.
 Movidas pela sensibilidade e 
pela vontade de ajudar o próximo 

salões de beleza que confeccionam 
perucas naturais e, com o valor arre-
cadado, a Afecc comprará produtos 
de primeira necessidade para os 
pacientes do SUS em tratamento 
de câncer no Hospital. Assim que 
novas parcerias forem firmadas, a 
Afecc voltará a receber a doação de 
cabelos e fará a devida divulgação.

nos momentos mais delicados e 
difíceis da vida, como no tratamento 
do câncer, duas dedicadas mulheres 
se uniram à Afecc e fortaleceram o 
trabalho de educar, prevenir, diag-
nosticar, tratar, reabilitar, prestar 
assistência social integrada e rein-
tegrar na comunidade o paciente 
com câncer.
 Helia Tommasi Santos Neves e 
Dalva da Costa Aguiar dedicaram 
suas vidas aos ideais da Afecc. No 
início deste ano, ambas interrompe-
ram suas atividades, mas deixaram 
um belo legado de ações voluntárias.
 Sócia desde 1952, Helia Tom-
masi Santos Neves ocupou a vice-
-presidência da Afecc até 1988. Anos 
mais tarde ocupou outros cargos da 
Diretoria e, em 2003, ocupou a ca-
deira de Diretora Honorífica, em que 
ficou até o início deste ano, quando 
veio a falecer.

Dedicação voluntária
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Afecc em dia

de Grife

vazia

 No mês de março, 
quando é comemorado 
o Dia Internacional da 
Mulher, a Vitória Motors 
convidou mulheres para 
um almoço especial em 
benefício da Afecc. Com 
pratos preparados volun-
tariamente pelo chef Assis 
Teixeira, o almoço acon-

teceu, no showroom de 
automóveis Mercedes-
-Benz, localizado na 

Av. Nossa Senhora da 
Penha. O ingresso foi a do-
ação de uma bolsa para 

um bazar diferenciado 
que a Afecc realizou 
em prol dos pacientes 

Bazar

Loja
 A campanha A Loja Vazia, reali-

zada em abril pelo Shopping Vi-
tória, para arrecadação 
de roupas de frio para 
revenda em bazares so-
ciais da cidade, incluiu, 
mais uma vez, o Bazar 
da Afecc.
 Com essa ação, uma 
grande quantidade de 
roupas foi colocada à 
venda no Bazar da Afecc, 
no período de 4 a 8 de 

maio, resultando em sucesso 
de vendas. Foram vestidos, ca-
misas sociais, casacos e mui-
tos outros itens que ficaram 
pouco tempo nas prateleiras.
 Toda a renda obtida com a 
venda dos produtos expostos 
no Bazar da Afecc é destinada 
aos programas sociais desen-
volvidos pela Afecc para os pa-
cientes do SUS em tratamento 
de câncer na Afecc – Hospital 
Santa Rita de Cássia.

em tratamento de câncer 
na Afecc – Hospital Santa 
Rita de Cássia.
 No convite constava: 
“tire uma bolsa de seu uso 
do armário e doe para o 
Bazar da Afecc”. O evento 
foi um sucesso e resultou 
em 66 doações de bolsas 
das marcas Guess, Valen-
tino, Calvin Klein, Chris-
tian Dior, Iódice e muitas 

outras que foram coloca-
das à venda com preços 
bastante acessíveis no 
Bazar de Grife – Bolsas, 
realizado pela Afecc na 
semana do dia 6 de abril.
 Sucesso total. Em 
apenas uma hora, mais da 
metade das bolsas foram 
vendidas. Os pacientes da 
Afecc – Hospital Santa 
Rita de Cássia agradecem.
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 Fo ra m  a d m i t i d o s  n a 
Afecc – HSRC os novos estagiá-
rios extracurriculares de técnico 
de enfermagem, totalizando 14 
integrantes, que formam a 3ª 
turma do Programa de Aper-
feiçoamento. 
 Esse programa tem como 
objetivo promover o desenvolvi-
mento de estagiários dentro das 
competências técnicas, com-
portamentais e institucionais 
disciplinares. O desenvolvimento 
do perfil profissional, conforme a 
política da empresa, impulsiona 
a inserção desse profissional na 
empresa.
  Visando à educação e à ca-
pacitação dos empregados do 
HSRC, a instituição adquiriu um 
manequim de simulação para 
o Centro de Desenvolvimento 
Profissional, que possibilita o 
treinamento das práticas dos 
cuidados de enfermagem com 
o paciente adulto, e o geren-
ciamento de vias aéreas e de 
suporte à vida.

 Ampliar a estrutura e modernizá-la para atender a uma demanda 
crescente por serviços especializados no tratamento oncológico, foi a 
principal motivação da Afecc-Hospital Santa Rita ao investir em novas 
instalações para a Quimioterapia de Convênios e de Particulares. O 
ambiente da nova unidade oncológica transmite maior conforto, 
tranquilidade e segurança aos pacientes e seus acompanhantes.

Notícias Santa Rita

 Mais um serviço de oncologia 
para convênios e particulares

para tratar tumores renais chega ao Estado
Nova técnica

 Considerada minimamente in-
vasiva, com menor risco cirúrgico, 
capaz de destruir tecidos neoplási-
cos (câncer) no próprio órgão, sem 
necessidade de cirurgia aberta ou 
laparoscópica para retirar o órgão 
ou parte dele. Assim é a Crioablação, 
uma técnica da medicina para tra-
tamento de pequenos tumores, que 
acaba de chegar ao Hospital Santa 
Rita de Cássia - HSRC e consiste na 
introdução de um crioprobe - espécie 
de agulha – no interior de um tumor 
maligno por onde são lançados ga-
ses, promovendo ciclos de congela-
mento e descongelamento causando 
assim, a destruição do tumor.
 Foi o primeiro caso no estado  e 
o paciente foi liberado 24h depois. 
Segundo o Radiologista Intervencio-
nista, Luiz Sérgio Grillo, o paciente 
deixou o Hospital e estava se sentindo 
muito bem.

PROCEDIMENTO
 O procedimento acontece na sala 
de tratamento minimamente invasivo, 
é guiado por tomografia computado-
rizada (tomógrafo dedicado a esse 
tipo de tratamento com recursos de 
Fluoro-TC) que permite ver as ima-
gens da tomografia computadorizada 
em tempo real durante o procedimen-
to. Está localizado no interior da sala 
de intervenção, permitindo o máxi-
mo de precisão no posicionamento 
dos probes (agulhas de tratamento). 
Tempo de duração, 2 horas.
 Poderão submeter-se à nova 
técnica, pacientes com tumores 
menores que 4 cm, com tumores 
renais, tumores ósseos, metásta-
ses tumorais em ossos que estejam 
associados à dor (nesse caso é um 
tratamento paliativo, ou seja, não 
vai tratar a doença e sim a dor), com 
comorbidades que contra-indiquem 
a cirurgia aberta ou laparoscópica, 
com rim único, com função renal 
comprometida e com múltiplos tu-
mores, explicam o Urologista do 
HSRC, Carlos Henrique Segall Jú-
nior, e o Radiologista Intervencio-
nista, Luiz Sérgio Grillo Júnior.
  Veja matéria completa no site 
www.santarita.org.br

Novos 
profissionais
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de soluções em saúde
Falando sobre evolução do Hospital 

O HSRC completa

45 anos

 O Hospital Santa Rita de Cássia 
completou 45 anos em 2015.
 Criado em 1970, a Afecc - Hospital 
Santa Rita é uma entidade filantrópica 
reconhecida em todo o Estado como 
referência em tratamento de câncer, 
mas que também disponibiliza espe-
cialidades gerais para atender com 
qualidade e conforto a toda a população.
 Essa trajetória possibilitou a convi-
vência com diversas situações, fruto de 
uma superação que teve como resultado 
uma ampla bagagem de experiência 
quando o assunto é saúde no Estado.
 A instituição, parceira dos serviços 
de atendimento à população via SUS, 
destina mais de 60% dos serviços de 
atenção a saúde para esse público, que 
conta com um Hospital seguro e ciente 
de suas responsabilidades. 
 Para comemorar essa data tão im-
portante, o Hospital proporcionou aos 
empregados uma exposição fotográfica 
e ações já realizada pela da Instituição 
e também ofereceu um brinde institu-
cional com selo dos 45 anos, dentre 
outras atividades comemorativas.

Darlene Delunardo Oliveira Tolentino
Analista de Suporte
Setor: Tecnologia da Informação

 O hospital Santa Rita mudou em to-
dos os aspectos, se analisado o tempo 
em que trabalho na instituição me dei-
xa constrangida em apontar somente 
a mais significativa. Mas puxando para 
a área onde trabalho, em que comecei 
com apenas duas máquinas isoladas 
em uma salinha e hoje estamos com um 
parque com mais de 450 máquinas, com 
um sistema que gerencia todo hospital, 
servidores de última geração e uma es-
trutura física ampla e organizada. Muito 
sofrido chegar até aqui, mas considero 
uma das mudanças muito importante 
e necessária. Iniciei minha vida profis-
sional no hospital em 1986 no setor de 
faturamento, onde todas as atividades 
eram feitas de forma manual.

Vanderlice Nunes Soares
Tecnica de Radiologia - Radioterapia

 O mais perceptivo foi a qualidade no 
atendimento ao paciente oncológico. 
Profissionais especializados e equipa-
mentos de última geração. E trata-se 
também de avanços, vitórias e supera-
ções. Acompanhamento e crescimen-
to da equipe médica, técnica junto aos 
grandes avanços tecnológicos. Isso tudo 
permitiu uma melhor qualidade de vida 
aos pacientes, diminuiu as complicações 
do tratamento, aumentando a chance 
de cura. Iniciei em 21/07/1986 como 
recepcionista  e estou há 25 anos no 
setor de Radioterapia.

Carlos Antônio Farias Tedesco
Assistente de Apoio ADM da Quimioterapia 
SUS

 Comecei como estagiário e hoje sou 
Assistente de Apoio ADM da Quimiote-
rapia SUS. Ao longo deste mais de 15 
anos de pura dedicação, estou tendo 
o privilégio de presenciar as grandes 
mudanças que esta instituição está mos-
trando para o Espírito Santo. Tecnologias 
e ampliações de setores, colocando esse 
patrimônio humanitário no topo da saúde 
para todos, vendo essa grandeza, na qual 
eu trabalho, colocando a quimioterapia 
e o ambulatório juntos, como não ver 
esse anexo fantástico sendo erguido para 
todos nós, melhorando e centralizando 
a vida do paciente. Um feito ambicioso 
que esta dando certo. Parabéns Afecc- 
Hospital Santa Rita.

Débora Helene de Oliveira Silva Moreira
Supervisora do Faturamento

 Entrei no hospital em 1989 e a mudança mais significativa 
foi o avanço tecnológico que trouxe mais felicidade ao trabalho 
e o clima organizacional. Em algumas áreas do Hospital,  pro-
grama de qualidade de vida para funcionários e infraestrutura 
também melhoraram muito.

Notícias Santa Rita
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ELucia Helena da Silva Felicio
Auxiliar de Enfermagem

 A Evolução no conforto para com o paciente, tanto para os convênios e 
principalmente para o SUS. Fui contratada em 1988 logo após o primeiro 
curso de Auxiliar de Enfermagem do SENAC, oferecido aqui no Hospital.

Elizabeth Luiz Fermini
Técnico de Enfermagem CTI

 As mudanças mais significantes que percebi foram a estrutura física do 
Hospital e a modernidade dos aparelhos.

Douglas Pereira Inácio
Gerente de Núcleo – Unidades Cirúrgicas

 Maior segurança nos processos para 
atender nossos clientes internos e exter-
nos. A estrutura do Hospital com amplia-
ções e aquisição de equipamentos novos. 
Iniciei como técnico de enfermagem em 
2003.

 Simone dos Santos Viana
Analista Contábil

 O HSRC hoje passou a ser um hospi-
tal empresa. A instituição passou a ter 
profissionais mais qualificados, com isto 
os gestores passaram a  atuar  com mais 
profissionalismo. Iniciei em 09/01/1991. 
Na instituição, recebi a oportunidade de 
fazer a graduação em Ciências Contábeis 
e logo em seguida fiz a pós-graduação em 
Gestão de Controladoria e Finanças. Este 
ano completei 24 anos.

Ivana Barbosa Gomes
Farmacêutica

 Entrei na Instituição em 1993. Organização, planejamento, ampliações e 
criações de novos serviços, padronização de rotinas e procedimentos, acrés-
cimo de benefícios ao salário, como plano de saúde e odontológico, uniforme, 
investimentos no lazer, propiciando uma maior integração dos funcionários.

Gislayne Thomaz dos Santos
Assistente de Apoio ADM do Ambulatório

 Dentro desses quase 19 anos de trabalho foram observadas várias 
mudanças. Dentre elas, a estrutura física em que houve um crescimento 
significativo e melhoras bem como a construção do novo Ambulatório que 
conseguiu ofertar um melhor atendimento para os pacientes e condições de 
trabalho para nós funcionários, além disso, muito importante também, foi a 
contrução do Centro de Vivência.

 Com mais de 50 anos 
de formado, Dr. Laurentino 
Biccas Jr. presenciou mui-
tas mudanças na atividade 
médica, na sua regulação, 
nas atitudes de gerencia-
mento, no governo e no 
comportamento dos mé-
dicos e pacientes.
 Entrou na Afecc- Hos-
pital Santa Rita de Cássia, 
em 1991 e pôde acompa-
nhar de perto a evolução do 
Hospital e principalmente 
os investimentos em obras 
de melhorias e os avanços 
tecnológicos. Neste ano 
de 2015, no mês de abril, 
aceitou o convite e é o novo 
diretor técnico desta insti-
tuição, além das atuais ati-
vidades como Coordenador 
da Residência Médica.
 Como diretor a função 
fundamental é cuidar dos 
processos que envolvem 
as atividades médicas no 
hospital.
 “Pretendemos, junto 
com toda a diretoria, apli-
car os conhecimentos e a 
experiência adquirida, para 
obter sempre melhorias no 
desempenho do hospital, 
área de internação, am-
bulatório, centro cirúrgico, 
atendimentos aos pacien-
tes, etc” comenta Biccas Jr.

Conheça Dr. Biccas
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Mês do trabalhador

Semana da mulher

Semana do Meio Ambiente

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

Eventos

à Tempo de preparo: 30min 
à Rendimento: 10 porções
 
INGrEDIENTES 
•	1	xícara	de	chá	de	leite
•	1	ovo
•	1	colher	de	chá	de	sal
•	1	colher	de	chá	de	açúcar
•	1	colher	sopa	de	margarina

Pizza de Liquidificador Fácil
Receita

SuGESTãO DE rECHEIO
•	250g	de	mussarela	ralada	grossa
•	2	tomates	fatiados
•	Azeitona	picada
•	Orégano	a	gosto

MODO DE PrEPArO
Bata tudo no liquidificador e despeje 
em uma forma untada. Logo após, 
adicione o recheio de sua preferência 
e leve ao forno.

•	1	e	1/2	xícara	de	chá	de	farinha	de	trigo
•	1	colher	sobremesa	de	fermento	em	pó
•	1/2	lata	de	molho	de	tomate
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