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Apresentação
                 Presidir a Fundação Hospitalar Oftalmo-

lógica Universitária Lions é algo desafiador, pois o 
compromisso de manter uma instituição especializa-
da no tratamento da visão nos impulsiona a crescer, 
investir, melhorar, aprimorar e inovar continuamen-
te.

   O presente relatório demonstra as princi-
pais atividades desenvolvidas no ano de 2015. Com 
valores e com missão bem afinados na intenção de 
crescer com sustentabilidade em tempos tão difíceis 
que estamos enfrentando, principalmente na área da 
saúde, esta publicação se configura como importante 
instrumento para aperfeiçoar a nossa forma de ges-
tão, em um conjunto de informações, estatísticas e 
imagens que refletem o esforço de profissionais da 
saúde e demais colaboradores em prestar o melhor 
atendimento aos pacientes.

 Nesse aspecto, as ações que movimentam a 
assistência à saúde oftalmológica são cruciais para 
elevar o nível da qualidade no atendimento e na reso-
lutividade dos diagnósticos. O desempenho do cor-
po clínico formado por 18 médicos e do trabalho dos 
53 colaboradores produziram o volume de 112.918 
atendimento oftalmológicos com 80,56% de atendi-
mentos pelo Sistema Único de Saúde.

Tem a Fundação, também, compromisso com 
a constante  melhoria do  atendimento aos que de-
mandam por seu serviços, visando   a valorização  e a 
satisfação das necessidades dos clientes.      

Posiciona-se o Hospital como referência na área 
oftalmológica  na região norte do Estado do Rio 
Grande do Sul pela qualidade e humanização  do 

Adelar Lucietto
Presidente

atendimento, qualificação do corpo clínico, colabo-
radores e demais profissionais, bem como tecnologia 
que utiliza.

Destacamos, também, o permanente apoio rece-
bido do Lions Clube Distrito LD-7, tanto com aporte 
de recursos financeiros como na divulgação da Insti-
tuição  nas comunidades que estão inseridos os  Clu-
bes.

Agradecemos a participação dos Conselhos Deli-
berativo, Administrativo e Curador, Diretoria, cola-
boradores, médicos do corpo clínico, que asseguram 
um atendimento de qualidade para nossos clientes. 
Desejamos  que 2016 seja repleto de novas realiza-
ções e conquistas em nossa Instituição.
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Quem Somos
O Hospital de Olhos “CL Dyógenes Auildo Martins 

Pinto”, foi fundado em 19 de maio de 1995, entidade 
mantenedora a Fundação Hospitalar Oftalmológica Uni-
versitária Lions, entidade civil, sem fins lucrativos, com 
sede na cidade de Passo Fundo no Campus I, Prédio 02, 
Quadra K, Bairro São José. Inscrita no Cadastro Nacio-
nal de Pessoas Jurídicas sob número 00.765.384/0001-33, 
inscrição municipal 106348-001-0, CNES sob nº 2244969 
reconhecida de Utilidade Pública Federal, Estadual e Mu-
nicipal, com plena autonomia administrativa e patrimo-
nial, instituída pela Fundação Lions do Distrito L-22 – 
atual LD-7 – e a Fundação Universidade de Passo Fundo.

 Em 2003, foi transformada a entidade mantene-
dora de Associação Hospitalar Oftalmológica Universitá-
ria Lions para Fundação Hospitalar Oftalmológica Uni-
versitária Lions. Com área total de 4.000 m2 cedida em 
comodato pela Fundação Universidade de Passo Fundo, 
em 1995 foi iniciada a construção do Hospital com área 
física de 1.603 m2, utilizando-se recursos oriundos de 
Lions Internacional, com apoio dos Clubes de Lions do 
Distrito LD-7 e demais colaboradores e parceiros frater-
nos ao serviço idealizado pelos Clubes de Lions da Re-
gião.

 O Hospital de Olhos “CL Dyógenes Auildo Mar-
tins Pinto” foi inaugurado em 31 de maio de 1997 e ini-
ciou as atividades em Janeiro/1999.      

 Nos 17 anos de existência como hospital especia-
lizado unicamente em visão tem uma trajetória voltada 
ao atendimento a todos os públicos sem privilégios ou 
discriminação de seus clientes.

PRINCÍPIOS E 
ALICERCES:

Missão
Combater a cegueira através da 

prevenção e recuperação da visão, 
proporcionando a comunidade 
acesso a tecnologia e serviços es-
pecializados, como forma de evi-
denciar a responsabilidade social 
do Lions. 

Visão
Ser líder e referencia em servi-

ços oftalmológicos de excelência, 
com inovação tecnológica e aten-
dimento humanizado.

Valores 
• Humanização no servir;
• Ética Profissional;
• Excelência no atendimento;
• Comprometimento;
• Responsabilidade Social.
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Gestão 2014/2015

O Conselho Deliberativo é o órgão superior da Funda-
ção exercendo as funções de deliberação fixadas no esta-
tuto da entidade, com mandato de dois anos e é formado 
por três membros titulares e seus suplentes representando 
a Governadoria do Distrito LD-7, sendo um dos titulares 
o governador do Distrito LD-7 e três membros titulares 
e seus suplentes representando a Fundação Lions Distrito 
LD-7, sendo um dos titulares o presidente da Fundação. 
A presidência do Conselho será exercida de forma anual 
e alternadamente, um ano pelo Governador do Distrito 
LD-7 e um ano pelo Presidente da Fundação Lions Dis-
trito LD-7.

O Conselho Curador é o órgão responsável pela fiscali-
zação dos atos administrativos e financeiros da entidade, 
com competência para examinar e julgar o relatório anual 
contábil e financeiro da Fundação. Com mandato de dois 
anos e constituído por quatro membros, é composto por 
dois conselheiros indicados pela Fundação Universidade 
de Passo Fundo e por dois conselheiros nomeados pela 
Fundação Lions do Distrito LD-7.

O Conselho Administrativo é o 
órgão responsável pela administra-
ção e manutenção da Fundação. Ca-
be-lhe gerir e elaborar os planos de 
atividades e  orçamentos, bem como 
a programação anual financeira, 
submetendo-os à aprovação do 
Conselho Deliberativo. É formado 
pela indicação de três representan-
tes de cada Lions Clube existente na 
cidade de Passo Fundo, sendo dois 
titulares e um suplente, com man-
dato de dois anos para o conselho. 

Conselho Administrativo

Conselho CuradorConselho Deliberativo
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Públicos de Relacionamento
O principal público de relacionamento é o pacien-

te, a instituição tem uma trajetória voltada para aten-
der a todos os públicos que necessitam de assistência 
clínica e/ou cirúrgica na área da visão.

Como entidade filantrópica atuando no setor da 
saúde, a instituição mantém uma relação próxima 
com o Poder Público, mantendo convênio com o Sis-
tema Único de Saúde, definindo sua inserção na rede 

A Fundação Hospitalar Oftalmológica Universitária 
Lions, possui uma área total de 4.000 m², com área fí-
sica construída de 1.603 m², sendo de 1.303 m² através 
do auxilio dos Clubes Lions do Distrito LD-7, Lions 
Internacional e demais Clube Lions da Região, e 303 
m2 através de verba conseguida por parceiros da enti-
dade junto ao Ministério da Saúde – Fundo Nacional 
da Saúde e Lions Internacional. A área total construída 
divide-se em recepção, salas de espera, salas de exames, 
consultórios, centro cirúrgico, administração e uma 
área nova para o centro de diagnóstico, com a seguinte 
infra estrutura:

regionalizada e hierarquizada das ações e serviços de saú-
de com o intuito de integração.

Em 2015 o número de atendimentos realizados às 
pessoas necessitadas com problemas de visão, entre con-
sultas, exames, terapias e cirurgias, chegou ao total de 
112.918, o que demonstra sua trajetória voltada com o 
compromisso e com a seriedade no relacionamento com 
seu cliente.

20,50%

79,22%

0,28%

Abrangência e perfil dos pacientes

ESTRUTURA FÍSICA:

Um hospital de caráter regional abrange uma área 
geográfica na qual se localizam 78 Clubes de Lions do 
Distrito LD-7 e 143 municípios, onde vive uma popula-
ção aproximada de 1,6 milhões de habitantes no norte do 
Estado do Rio Grande do Sul.
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Responsabilidade Social
Visão: Um dos cinco sentidos:

O globo ocular é o responsável pela cap-
tação da luz refletida pelos objetos à nossa 
volta. Essa luz atinge em primeiro lugar nos-
sa córnea, que é um tecido transparente que 
cobre nossa íris como o vidro de um reló-
gio. O olho humano é um órgão da visão, no 
qual uma imagem óptica do mundo externo 
é produzida e transformada em impulsos 
nervosos e conduzida ao cérebro. 

O Hospital de Olhos tem a missão de com-
bater  a cegueira através dos cuidados com  a 
saúde  ocular, investindo sempre em tecno-
logia de ponta e colaboradores qualificados, 
primando sempre pelo atendimento dife-
renciado e de qualidade aos seus usuários, 
realiza anualmente através de sua Unidade 
Móvel ações de  prevenção em saúde ocular, 
buscando  identificar  o  déficit de acuidade   
visual.

Ação desenvolvida em parceria com Clu-
bes de Lions, empresas e secretarias muni-
cipais de saúde da região. Com enfoque na 
prevenção as feiras visam chamar atenção da 
população sobre a importância do cuidado 
com os olhos e a identificação precoce de 
outras doenças oculares, bem como, orien-
tação sobre a busca de tratamento clínico 
junto a serviços especializados em oftalmo-
logia. As feiras de saúde têm contribuído 
para despertar na população a importância 
do cuidado com a visão. 
Feiras de prevenção e combate a cegueira:

Em 2015 a Unidade Móvel através de sua 
equipe volante registrou 4.860 atendimen-
tos em 39 feiras de Prevenção e Combate a 
Cegueira, desses atendimentos, 1.822 pesso-
as foram encaminhadas para realização de 
exames complementares para diagnósticos 
mais precisos e se necessário tratamentos da 
visão.

Doação de armações de óculos de grau:
A visão é considerada um dos cinco sentidos que permitem 

a um ser humano ter a percepção do mundo. Embora o olho 
seja o órgão sensorial da visão, a visão inclui não só a habili-
dade de detectar a luz (as ondas electromagnéticas no espec-
tro visível) e as imagens, mas também a de interpretá-las, ou 
seja, ver. Por isso, no sentido mais amplo da palavra visão, esta 
requer a intervenção de zonas especializadas do cérebro que 
analisam e sintetizam a informação recolhida em termos de 
forma, cor, textura, relevo, etc. A visão é por isso a percepção 
das radiações luminosas, compreendendo todo o conjunto de 
mecanismos fisiológicos e psicológicos pelos quais estas radia-
ções determinam impressões sensoriais de natureza variada, 
como as cores, as formas, o movimento, a distância e o relevo.

O Hospital de Olhos preocupado com a saúde ocular dos 
seus clientes/pacientes, auxilia pessoas com dificuldade ou sem 
condições financeiras de assumir o custo integral do óculos de 
grau para correção do déficit de acuidade, os clubes de Lions 
realizaram uma campanha de doação de armações de óculos 
para o hospital. Esta ação possibilitou ao Hospital beneficiar 
170 pessoas com armações de óculos no ano de 2015. 



8 Relatório de Atividades 2015 

Parceria  entre o Hospital de 
Olhos e o município de  Pas-
so Fundo garante a correção do 
déficit visual de crianças na pri-
meira infância. Desenvolvido 
pelo segundo ano consecutivo. 
O Projeto Olhar de Criança  ga-
rante a correção do déficit visu-
al  de   crianças de 03 a 06 anos 
idade  que frequentam as escolas 
de educação infantil do muni-
cípio.   Em 2015  32  Escolas de 
Educação Infantil  do município 
tiveram a cobertura do progra-
ma, a equipe técnica do Hospital 
de Olhos percorreu os diversos 
bairros da cidade visitando 32 
escolas, realizou 1.439 testes de 
acuidade visual,  identificou 239 
crianças com problemas de défi-
cit  de acuidade visual e/ou outros 
sintomas de doenças oculares, 

Projeto  “OLHAR DE CRIANÇA”:
realizou 179 consultas, 102 crianças recebe-
ram  prescrição de óculos de correção, sendo 
que 01 caso necessita realizar mais  exames 
para auxiliar na diagnose, 01 foi caso cirúrgi-
co e 48  casos  devem  permanecer recebendo 
acompanhamento uma vez por ano. Total de 
27 crianças  foram liberadas após a consulta.
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Tratamento do Glaucoma:

TRANSPLANTE DE CÓRNEA:

ATENDIMENTOS GLAUCOMA 2015:

O glaucoma é uma doença crônica que dura 
toda a vida, e é necessário que o paciente fique 
em observação e faça tratamentos contínuos 
para manter controlada a pressão intra-ocular, 
evitando a perda da visão. Quanto mais rápido se 
descobrir e tratar a doença, menor será a perda. 
O glaucoma pode ser tratado com colírios, com-
primidos ou ainda, em alguns casos, pode ser 
necessária a intervenção cirúrgica. No entanto o 
melhor tratamento é a prevenção, o glaucoma é 
identificado mediante um cuidadoso exame re-
alizado por um oftalmologista, que compreende 
um procedimento simples e indolor para medir 
a pressão ocular. 

Desde 2011 quando aderiu ao Programa de 
Atenção ao Portador de “Glaucoma”,  instituído 
pelo Ministério da Saúde, o Hospital de Olhos, 
vem através do profissional médico oftalmolo-
gista com especialização em glaucoma prevenin-

O Hospital de Olhos Lions Dyógenes Auildo 
Martins Pinto, referência em atendimento oftal-
mológico para a região Norte recebeu credencia-
mento através da Portaria nº 585 de 08/07/2015 
do Ministério da Saúde para realização de trans-
plante de córneas. 

A córnea é uma estrutura transparente locali-
zada na parte anterior do globo ocular, ou seja, na 
frente do olho, como se fosse o “vidro de um re-
lógio”. O transplante de córnea é indicado quan-
do uma de suas características, como a transpa-
rência, a curvatura ou a regularidade, é perdida, 
e consiste na substituição da córnea alterada por 
outra. 

O primeiro transplante foi realizado na  insti-
tuição, no dia 15/09/2015, os minutos que ante-
cederam o procedimento, foram de muita expec-
tativa, nervosismo e a certeza, de que tudo sairia 
como previsto, o procedimento durou cerca de 
uma hora. 

Segundo a oftalmologista, especialista em cór-
neas e doenças externas pela Fundação Altino 
Ventura, de Recife, e pós-graduanda, nível Dou-
torado pela USP, Priscilla de Almeida Jorge, toda 
e qualquer cirurgia, nunca é um procedimento 

do e tratando seus pacientes, possui infra-estrutura adequada 
de equipamentos para exames de diagnose, equipe de apoio 
para acompanhamento clínico e terapia combinada com asso-
ciação de medicamentos aos pacientes portadores de glaucoma. 

simples, e um transplante, menos ainda. “Nor-
malmente a gente faz essa cirurgia quando já não 
tem outro tratamento disponível e menos invasi-
vo que a gente possa fazer, para ter bom resultado 
visual. As principais indicações de transplante são 
em casos de doenças que deixam a córnea opaca, 
ou que ela perde a transparência, ou ainda, doen-
ças em que as córneas mudam a curvatura, como 
um ceratocone, que causa um grau muito alto e 
não tem óculos nem outro tratamento cirúrgico 
capaz de resolver. Então seria a última opção que 
a gente teria para recuperar a visão dos pacientes”, 
explica Priscilla, primeira profissional a realizar o 
procedimento na instituição.

Assim que diagnosticada a necessidade do 
transplante, o paciente é cadastrado na Central 
de Transplante do estado do RS e após, é liberado 
o procedimento. No Brasil, existe uma Fila Úni-
ca de Transplantes controlada pelas Centrais de 
Transplantes do Estado correspondente. Uma vez 
inscrito na fila de transplantes pelo seu médico, o 
paciente aguarda sua chamada para a realização 
do mesmo. Tanto a inscrição na fila de transplan-
tes, como a doação e recepção de córneas são to-
talmente gratuitas.
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Um dia histórico: Objetivos atingidos:
Um seguimento importante na área de saúde ocular, 

a realização do primeiro transplante de córneas pelo 
Hospital de Olhos, sem dúvidas ficará marcado na his-
tória da instituição.

 Foi um dia histórico para o Hospital de Olhos, a re-
alização do primeiro transplante de córnea, realizado 
nesse 15 de setembro de 2015. Após uma longa luta do 
pedido de credenciamento, hoje o Hospital de Olhos 
faz parte da rede de transplantes de córnea do Estado. 

Acredita-se que haverá um volume considerável de 
pacientes a partir do momento em que começarmos a 
divulgar esse procedimento, que até então não era re-
alizado no hospital. “É uma cirurgia importante para 
a população e para os pacientes que necessitam desse 
procedimento por que mais uma instituição que dis-
ponibiliza esse serviço”, finaliza Ivan Paulo Xavier de 
Freitas administrador do Hospital de Olhos. Os trans-
plantes de córnea no Hospital de Olhos Lions Dyó-
genes Auildo Martins Pinto, serão realizados via SUS 
convênios e particulares.

Atender a população e levar a todos, qualidade 
em atendimento na área oftalmológica, é um dos 
objetivos propostos pelo Hospital de Olhos Lions 
Dyógenes Auildo Martins Pinto, objetivo esse, que 
se consolida a cada dia. “O Lions, dentro dos ob-
jetivos propostos, desde a fundação do Hospital 
de Olhos, se propôs a levar para toda população 
o acesso ao atendimento na área da oftalmologia, 
e esse procedimento conquistado, só foi possível, 
e só será possível, pois a instituição está dotada de 
tecnologia e equipado de aparelhos, além do qua-
dro de funcionários aperfeiçoado e do corpo de 
médicos especializados para os atendimentos”, des-
taca o presidente do Hospital de Olhos Lions Dyó-
genes Auildo Martins Pinto, Adelar Lucietto. “Um 
passo importante na modernização e qualificação 
do Hospital de Olhos que oferta agora, mais um 
serviço para a população de toda a região”, salienta 
Lucietto, com relação a realização do primeiro, e 
dos outros que ainda virão, transplantes de córnea.



11Relatório de Atividades 2015

Campanha de Prevenção – Outubro Rosa

Gestão de treinamentos

Humanização e Acolhimento

Os treinamentos realizados anualmente contribui 
para o desenvolvimento profissional e pessoal dos co-
laboradores. Compreendendo aspectos técnicos e com-
portamentais

O ano de 2015 foi marcado por ações voltadas ao de-
senvolvimento e a busca da satisfação dos colaboradores 
para um melhor desenvolvimento de suas atividades. Fo-
ram realizados 33 horas de treinamento com a participa-
ção de 202 colaboradores.

Buscando proporcionar um melhor atendi-
mento ao paciente, não somente através da dis-
ponibilidade de sua infraestrutura, tecnologia e 
qualificação técnica do  corpo clínico e equipe de 
funcionários, mas também com enfoque perma-
nente ao acolhimento e à humanização, priorizan-

Com empenho de seus 
colaboradores, o Hospital 
de Olhos aderiu às campa-
nhas de prevenção. 

Campanha Outubro 
Rosa” que marca a luta 
contra o câncer de mama

do o tratamento dispensado aos pacientes e fami-
liares que procuram pelos serviços oferecidos pela 
instituição, datas e momentos mudaram a rotina 
do hospital envolvendo colaboradores e pacientes 
nas comemorações que transformaram o dia a dia 
do hospital.
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Corpo Clínico
O corpo clínico do Hospital de Olhos Dyógenes Auildo Martins Pinto é constituído por 18 profissionais alta-

mente qualificados que se aperfeiçoam constantemente em suas respectivas áreas de atuação e que contemplam 
todas as especialidades oftalmológicas. Com intuito de manter uma boa relação com o corpo clínico, o hospital 
tem como atributos oferecer infraestrutura segura, tecnologia atualizada e resolutividade.

A Instituição tem como Diretor Técnico, Dr. Cláudio Fernando Goelzer Filho e como Diretor Clínico, Dr. 
Roberto Reis dos Santos.

Estrutura Física
Com um terreno no total de 

4.000 m², o qual cedido a entidade 
através de comodato pela Funda-
ção Universitária de Passo Fundo, 
hoje a entidade conta com uma 
área total construída de 1.606 m² 
sendo de 1.303 m² através do au-
xilio dos Clubes Lions do Distrito 
LD-7, Lions Internacional e demais 
Clube Lions da Região, e 303 m2 
através de verba conseguida por 
parceiros da entidade junto ao Mi-
nistério da Saúde – Fundo Nacio-
nal da Saúde e Lions Internacional. 
A área total construída divide-se 
em recepção, salas de espera, salas 
de exames, consultórios, centro ci-
rúrgico, administração e uma área 
nova para o centro de diagnóstico, 
com a seguinte infra estrutura:
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Filantropia 
Área da Saúde

Verificação do percentual de serviços prestados ao SUS

O Hospital de Olhos é certificado como entida-
de beneficente de assistência social, na área da saú-
de e cumpriu as determinações da Lei nº 12.101 de 
27/11/2009, Lei nº 12.868 de 15/10/2013 e do Decreto 
nº 8.242 de 23/05/2014 suas determinações e as dis-
posições da Portaria 1.970 de 16/08/2011 do Ministé-
rio da Saúde. Encaminhou processo para renovação 
do certificado de filantropia através do protocolo nº 
25000.151295/2014-16, aguarda deferimento.

O Hospital de Olhos realizou a verificação do percentual de serviços prestados ao SUS com base na 
legislação vigente, onde foram utilizados os dados do processamento disponibilizados no Sistema de 
Informações Ambulatoriais (SAI) – arquivo PARS e pelos dados da Comunicação de Informação Hos-
pitalar e Ambulatorial (CIH) DATASUS. O cálculo de atendimento medido por paciente-dia atingiu 
em 2015 o percentual de 80,56%. 

O hospital esta contratualizado com a Secretaria Esta-
dual de Saúde, através do Contrato nº 345/2014 e Termo 
Aditivo nº 264/2015, cumpriu todas as metas quantitati-
vas estabelecidas nos mesmos.

Ofertou a Secretaria Municipal de Saúde a prestação 
de serviços ao SUS no percentual de 60% (sessenta por 
cento) e comprovou a efetiva prestação de serviços ao 
SUS, conforme demonstra no capitulo da Verificação do 
Percentual de Serviços Prestados ao SUS.
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Controle de Infecção Hospitalar

A Assessoria em Controle de Infecção do Hospital de Olhos 
realizou no ano 2015 as seguintes atividades:

O Controle de Infecção Hospitalar depende muito mais 
da instituição e de seus funcionários, do que dos pacientes. 
Esse controle é feito através de medidas relativamente sim-
ples, porém essenciais, de realização obrigatória na rotina 
de qualquer hospital. O conhecimento, quando aplicado às 
ações de rotina provoca alterações no processo de trabalho, 
as quais irão intervir, sobremaneira, na qualidade da assis-
tência prestada e na redução das taxas de infecção hospitalar

Além da participação de todos, a prevenção acontece 
vinculada ao processo de formação do trabalhador. Sem o 
conhecimento necessário sobre as medidas de prevenção, 
sem a aplicabilidade, na organização do trabalho, deste co-
nhecimento, é provável que ações de controle venham a ser 
desenvolvidas com maior ênfase do que as voltadas à pre-
venção. Na saúde, o processo de formação/educação visa, 
principalmente, criar condições para mudanças de compor-
tamento3, mudanças estas, embasadas na crítica reflexiva da 
prática diária e na produção do conhecimento.

O trabalho em equipe, tanto dentro do controle de infec-
ção como nas demais dependências do hospital onde se dá 
a assistência, é crucial para que os diferentes conhecimen-

 Realização de reuniões ordinárias da Comissão 
de Controle de infecção hospitalar, conforme regulamen-
tação estatutária.
 Reuniões de rotina com a equipe de enfermagem 

e administração da instituição.
 Atualização de Pops (procedimento operacional 

padrão) já existentes. 
 Elaboração de novos Pops (procedimento opera-

cional padrão) de acordo com as necessidades observa-
das. Criação do POP sobre transplante de Córnea;
 Assessoria técnica em controle de infecção para 

elaboração do projeto arquitetônico para ampliação da 
área física do hospital. 
 Assessoria técnica para adequação da área física 

da CME (central de material e esterilização);
 Auxilio na elaboração de cronograma de treina-

mentos para a equipe de enfermagem;
 Auxílio na implementação, avaliação e finaliza-

ção de um novo sistema de cloração de água para o hos-
pital. O que garante a melhoria dos padrões de qualidade 
da água utilizada em toda a instituição, garantindo maior 
segurança aos pacientes e todo público interno.
 Revisão do processo que está sendo usado na va-

lidação das autoclaves.
 Avaliação e ajustes no desenvolvimento da Siste-

matização da Assistência de Enfermagem, implementada 
no ano de 2014.

tos que caracterizam cada área específica de atuação, uma 
vez postos em discussão, possibilitem a construção de um 
novo conhecimento, o qual, inserido no cotidiano destes 
trabalhadores, conduza a redução da ocorrência de casos 
de infecção hospitalar. A interdisciplinaridade, própria do 
trabalho em equipe, traduz a necessidade posta na forma 
de organização do trabalho, para que a prevenção seja 
uma constante nas ações dos trabalhadores.

O Hospital de Olhos adota medida de precaução, in-
dependentemente de suspeita de doença transmissível 
ou não protegendo, deste modo, os profissionais e o pa-
ciente. Essas medidas englobam: adequada higienização 
das mãos, com água e sabão ou gel alcoólico; uso de luvas 
quando há qualquer tipo de risco de contato com fluídos 
corpóreos; uso de avental, quando também há um risco 
de contato do profissional da saúde com fluídos corporais 
do paciente; prevenção de acidentes com materiais perfu-
rocortantes; descontaminação do ambiente após a alta do 
paciente; limpeza, desinfecção ou esterilização de todos 
os artigos e equipamentos antes de serem utilizados em 
outro paciente.

 Avaliação dos registros de limpeza de caixas d’água, 
das dedetizações e das rotinas padrão para a garantia e se-
gurança na instituição hospitalar 
 Assessoria técnica junto a CME.
 Elaboração em conjunto com a equipe médica e de 

enfermagem de normativas para o corpo clínico da institui-
ção, quanto a regras de condutas e comportamentos junto 
ao centro cirúrgico, e também quanto as rotinas de cuidado 
e avaliação dos pacientes no pós-operatório.
 Incentivo na atualização da equipe de enfermagem, 

com treinamentos, participação em cursos, eventos da área.
 Análise dos controles de cloração da água utilizada 

na instituição, baseado na revisão dos registros de exames 
laboratoriais de controle semanal. Conforme os dados ana-
lisados, concluiu-se que todas as análises estavam dentro 
dos padrões recomendados.
 Análise dos dados relativos à qualidade bioquímica 

e microbiológica da agua utilizada na instituição, baseado 
na revisão dos registros de exames laboratoriais de controle 
mensal. Conforme os dados analisados, concluiu-se que to-
das as análises estavam dentro dos padrões recomendados.
 Análise dos dados de controle de infecção hospita-

lar, através da busca ativa com base na revisão das fichas de 
notificação de eventos (infecção hospitalar e outros eventos 
adversos). De acordo com os dados analisados, detectaram-
se taxas baixas de infecção relacionada aos procedimentos 
cirúrgicos, estando dentro dos níveis recomendados.
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Além do grande volume de pacientes 
atendidos pelo Sistema Único de Saúde 
e por meio dos convênios firmados com 
as Prefeituras Municipais através de suas 
Secretarias de Saúde e dos municípios 
do Distrito LD 7 de Lions, o Hospital de 
Olhos Dyógenes A. Martins Pinto tem 
buscado ampliar sua atenção também 
para os planos de saúde privados e em-
presariais. 

O credenciamento do Hospital em vá-
rios outros convênios contribuiu para a 
diversificação de sua clientela em relação 
ao atendimento, assim como também 
contribuiu para o aumento da receita, 
tornando assim o Hospital de Olhos 
cada vez mais auto-sustentável.

Consultas Pendentes SUS: 2.162  pacientes não   
compareceram   para consulta no dia e horário  
agendado. Isso representa 11,45% do total de con-
sultas  agendadas  pelas  Secretarias Municipais de 
Saúde por intermédio do  SISREG (sistema de regu-
lação dos serviços especializados  do SUS).

Convênios com empresas: Metalúrgica Marini, Maritel Equipamentos Agríco-
las, Plasbil e Kuhn do Brasil.
Convênios com entidades sindicais: STR de Ilópolis
Convênios em processo de negociação: Correios, Perdigão e Tapcard

Convênios Atendidos

Indicadores de atividades 2015
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Avaliação da satisfação de pacientes 
A medida da satisfação vem sendo considerada 

um importante indicador da qualidade de serviços 
de saúde, um dos papéis do gestor hospitalar é ava-
liar o desempenho dos serviços por meio de indica-
dores. 

A satisfação do paciente pode ser entendida como 
a percepção de suas necessidades aliada ao atendi-
mento de suas expectativas, bem como a avaliação 
das características e dos resultados de sua experiên-

cia com o tratamento. Pacientes satisfeitos têm me-
lhor adesão ao tratamento, fornecem informações 
mais fidedignas aos profissionais que os assistem e 
tendem a continuar utilizando os serviços de saúde.

O Hospital de Olhos, consciente de seu compro-
misso em proporcionar o bem estar de forma am-
pla aos seus clientes, avalia a qualidade dos serviços, 
como seu principal instrumento de verificação do 
grau de satisfação dos mesmos.

Pesquisa de Satisfação
A pesquisa de opinião tem como objetivo a ava-

liação sistemática da satisfação das principais ne-
cessidades e expectativas dos pacientes atendidos 
na instituição, bem como, das inconformidades e 

suas insatisfações. No ano de 2015 foram respon-
didos voluntariamente pelos pacientes ou familia-
res 198 fichas contendo questionários avaliando a 
qualidade dos serviços e o grau de satisfação.

Recepção
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Médicos

Higiene e Limpeza

Divulgação do Hospital

Grau de Satisfação:
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Auxílios Lions 
A missão Lions Clube é dar poder aos voluntários 

para que possam servir a comunidade e atender às 
necessidades humanas, seguindo esse pensamento os 
Lions Clubes realizaram campanhas para arrecadar 
fundos e repassar ao Hospital de Olhos como auxilio 
para pagamento de despesas operacionais, manuten-
ção entre outras necessidades. Em 2015 o Hospital 
recebeu dos Lions Clubes as seguintes ajudas: 

- a título de doação R$ 29.018,00 (vinte a nove mil 
e dezoito reais);

- compra antecipada de serviços recebeu o valor 
de R$ 33.100,00 (trinta e três mil e cem reais);

- referente a ampliação recebeu o valor de R$ 
40.201,00 (quarenta mil duzentos e um reais);

- e recebeu ainda a doação de 685 armações para 
óculos, conforme descrito nas tabelas abaixo.
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Realizações e Investimentos em 2015:

Novos projetos 2016 Equipamentos:

Construção e Ampliação: 

Um Hospital para bem atender sua principal clien-
tela que é o paciente precisa investir na aquisição de 
tecnologias, que auxiliam no diagnóstico e tratamen-
to com segurança, qualidade e rapidez.

No decorrer do ano o hospital de Olhos investiu 
na compra dos seguintes equipamentos:

• Mesas Cirúrgicas Elétricas para equipar 
duas salas cirúrgicas em funcionamento.

• Monitor Cardíaco Multiparamétrico.

Objetivando o cumprimento de seus propósitos 
que é oferecer conforto, segurança aos pacientes e 
profissionais atuantes na instituição, o Hospital de 
Olhos em 2016 investirá nos seguintes equipamen-
tos e materiais permanentes e também na constru-
ção e ampliação da instituição.

Foi aprovado em 22/12/2015, sob o processo nº 
119476-20.00/11-2 e Parecer nº 434/2015, o Projeto 
Arquitetônico e o Memorial Descritivo para constru-
ção e ampliação do Centro Cirúrgico Ambulatorial, 
Ambulatório de Imagenologia, Processamento de 
Roupas e Centro de Material Esterilizado com uma 
área total de 3.807.24 m². A instituição tem 365 dias 
para concluir a obra.

• Retinógrafo digitalizado.
• Microscópio Especular de Córnea.
• Campímetro computadorizado.
• Tomógrafo de coerência óptica com angiógrafo.
• Vitreófago.
• Microscópio Cirúrgico com sistema de vídeo.
• Facoemulsificador.
• Foco cirúrgico móvel.
• Topógrafo de Córnea. 

• Autoclave 30lts para esterilização de ma-
teriais.

• Carro de Anestesia.
• Autorefrator com ceratometria utilizado 

para realizar a refração objetiva do olho, indicar o 
grau de visão.

• Lâmpada de fenda.
• Lavadoras Ultrassônicas utilizadas para 

lavagem de instrumentais cirúrgicos. 
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Indicação de Recurso Estadual 2015

Indicação de Recurso Federal 2015

Aguarda convênios e liberação dos recursos:
Projetos em análise

Emendas Parlamentares 

Convênio Secretaria Saúde 
Processo nº 096.199.2000/13-0 – encontra-se na Casa Cívil 
Valor: R$ 270.000,00
Equipamento: Vitreófago com Facoemulsificador
Indicação: Deputado Gilmar Sossela

Convênio nº 824522/2015 – proposta aprovada 
Valor: R$ 500.000,00
Equipamento: Tomógrafo de coerência óptica com angiografia de retina
Emenda: Deputado Luiz Carlos Busato

Convênio nº 824699/2015 – proposta aprovada no FNS.
Valor: R$ 260.222.00
Equipamento: Vitreófago, Foco Cirúrgico de Solo Móvel Auxiliar
Emenda: Deputado Marco Maia



21Relatório de Atividades 2015



22 Relatório de Atividades 2015 


