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Apresentação

Este ano a Fundação Hospitalar Oftalmológica Universitária Lions completa 
18 anos de existência se mantendo firme no propósito de ser referência no trata-
mento ocular. Em meio as dificuldade impostas pela atual conjuntura nacional e 
estadual, abalada por uma crise política e econômica de grande impacto, aumenta 
a responsabilidade e o esforço para sustentar este conceito que reflete diretamen-
te na assistência ao paciente.

Por isso, é imprescindível ter uma gestão focada no crescimento e proati-
vidade das ações. Esta caminhada marcada por desafios, incertezas e conquistas, 
está registrada no Relatório Social, momento em que a Diretoria e Conselhos se 
revigoram para seguir comprometida com os objetivos estabelecidos no mandato 
vigente.

O presente relatório traz as principais atividades realizadas ao longo do ano 
de 2016. Com a visão estratégica alinhada aos valores institucionais, esta publica-
ção configura-se como importante instrumento para aperfeiçoar a forma de ges-
tão. Desta forma, o cerne das informações, estatísticas e imagens traduzem o real 
significado do trabalho integrado de profissionais da saúde, médicos e demais 
colaboradores.

Imbuídos no objetivo comum, de impulsionar o crescimento e melhorar con-
tinuamente o atendimento oferecido as pessoas, estamos ampliando a estrutura 
física em mais 2.200 metros quadrados. Com este aumento o Hospital de Olhos 
terá a possibilidade de dobrar os atendimen-
tos, oferecendo aos seus pacientes uma maior 
qualificação e agilidade nos agendamentos e 
realização dos procedimentos.

Mesmo em momentos de dificuldades, a 
superação acontece, porque há pessoas com-
prometidas em fazer o melhor. O sucesso é fru-
to de muitas mãos que se dedicam com afinco 
para atingirmos patamares mais altos. Agrade-
cemos o apoio do quadro social, funcionários, 
médicos do corpo clinico e fornecedores que 
fazem cada um a sua parte, para continuarmos 
dando o atendimento aos pacientes.

Que 2017 venha repleto de novas reali-
zações e conquistas em nossa Instituição.

Adelar Lucietto
Presidente
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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 Of-
talmológica Universitária Lions, entidade civil, sem 
fins lucrativos, com sede na cidade de Passo Fun-
do no Campus I, Prédio 02, Quadra K, Bairro São 
José. Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Ju-
rídicas sob número 00.765.384/0001-33, inscrição 
municipal 106348-001-0, CNES sob nº 2244969 re-
conhecida de Utilidade Pública Federal, Estadual e 
Municipal, com plena autonomia administrativa e 
patrimonial, instituída pela Fundação Lions do Dis-
trito L-22 – atual LD-7 – e a Fundação Universidade 
de Passo Fundo.

Em 2003, foi transformada a entidade man-
tenedora de Associação Hospitalar Oftalmológica 
Universitária Lions para Fundação Hospitalar Of-
talmológica Universitária Lions. Com área total de 
4.000 m2 cedida em comodato pela Fundação Uni-
versidade de Passo Fundo, em 1995 foi iniciada a 
construção do Hospital com área física de 1.303 m2, 
utilizando-se recursos oriundos de Lions Internacio-
nal, com apoio dos Clubes de Lions do Distrito LD-7 
e demais colaboradores e parceiros fraternos ao 
serviço idealizado pelos Clubes de Lions da Região.

O Hospital de Olhos CL Dyógenes Auildo 
Martins Pinto é uma instituição que permanece em 
constante crescimento. Isso se deve ao empenho de 
sua administração e colaboradores na construção 
de um elo com a sociedade, fornecedores e poder 
público. O aumento do parque tecnológico com 
investimento em tecnologia de ponta, a disponibi-
lidade de profissionais qualificados investindo sem-
pre no seu aprimoramento e a introdução de novos 
procedimentos como o transplante de córnea são 
qualificações que destacam o Hospital de Olhos no 
cenário passofundense.

Com aumento constante nos atendimentos 
do hospital se fez necessário buscar recursos para o 
aumento da sua área física. No dia 15 de setembro 
de 2016, teve início às obras de ampliação e moder-
nização do Hospital de Olhos CL Dyógenes Auildo 
Martins Pinto, com recursos de Lions Internacional, 
Distrito LD7 e recursos próprios, marcando uma 
nova fase de crescimento e consolidação da marca 
Lions.

Atualmente, a estrutura do Hospital conta 
1.640 metros quadrados e o projeto prevê a am-
pliação para mais 2.200 metros quadrados.
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MISSÃOMISSÃO

VISÃOVISÃO

VALORESVALORES

Combater a cegueira através da prevenção 
e recuperação da visão, proporcionando a 
comunidade acesso a tecnologia e serviços 
especializados, como forma de evidenciar a 
responsabilidade social do Lions. 

Ser líder e referencia em serviços oftalmoló-
gicos de excelência, com inovação tecnoló-
gica e atendimento humanizado. 

• Humanização no servir;
• Ética Profissional;
• Excelência no atendimento;
• Comprometimento;
• Responsabilidade Social.

Princípios e alicerces

Gestão 2016/2017

Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo é o órgão superior 
da fundação exercendo suas funções de delibera-
ção fixadas no estatuto da entidade, com mandato 
de dois anos e é formado por seis conselheiros. Três 
membros titulares e três membros suplentes indica-
dos pelo Distrito LD-7 e o mesmo quantitativo indi-
cados pela Fundação Lions Distrito LD-7.

A Presidência do Conselho será exercida de 
forma anual e alternadamente, um ano por um dos 
representantes indicados pelo Distrito LD-7 e um 
ano por um dos representantes indicados pela Fun-
dação Lions Distrito LD-7, obedecendo esta ordem.

Os membros indicados pelo Distrito LD-7 se-
rão eleitos em reunião do Conselho Distrital e, caso 
não haja candidatos e processo eletivo em tempo 
oportuno, a indicação será feita pelo Governador 
do Distrito LD-7.

O Conselho Deliberativo reunir-se-á ordina-
riamente, de quatro em quatro meses, nos meses 
de março, julho e novembro e, extraordinariamente, 
quando convocado por seu Presidente ou quando 
solicitado por qualquer participante do referido 
Conselho, devendo a solicitação ser dirigida ao seu 
Presidente, que procederá a Convocação.
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Conselho Administrativo

O Conselho Administrativo é o órgão respon-
sável pela administração e manutenção da Funda-
ção que será integrado por conselheiros indicados 
por cada Lions Clube existente na cidade de Passo 
Fundo. Cada Lions Clube indicara três representan-
tes, sendo dois titulares e um suplente por delega-

ção dos membros da Fundação Lions Distrito LD-7.
Compete ao Conselho Administrativo gerir a 

Fundação e elaborar os planos de atividades, res-
pectivos orçamentos, bem como a programação 
anual financeira, submetendo-os à aprovação do 
Conselho Deliberativo.

O mandato do Conselho e da Diretoria é de 
dois (02) anos, permitida a recondução.

O Conselho escolherá, dentre os membros ti-
tulares um Presidente, um Vice-Presidente, um 1º 
Secretário, um 2º Secretário, um 1º Tesoureiro e um 
2º Tesoureiro.

O Vice-Presidente substituirá o Presidente em 

caso de ausência ou vacância, e o segundo secre-
tario e o segundo tesoureiro substituirá o primeiro 
secretario e o primeiro tesoureiro, respectivamen-
te, em caso de ausência ou vacância, sendo que no 
caso de vacância deverá cumprir o tempo restante 
do mandato.

CONSELHO DELIBERATIVO
Titulares Suplentes
Nilton Busato Firminio Pietroski
Sebastião Avani da Silva Adroaldo José Cavasola
Celso Basso Dina Cilse Schuler
Maria Alice Vernes Miglioranza Ivo Matuela
Luiz Roberto Gobbi Olimpio Carniel
Irineu Graebin João Carlos Rockembach

CONSELHO ADMINISTRATIVO
Titulares Suplentes
Adelar Lucietto Juarez de Souza Moreira
Sérgio Portela Pereira Andréia Maria Begotto Rubik
Vera Lucia Franchini Verceli de Oliveira
Solange Loreci Simões Aldrian Ramires
Raul Pedro Biazus Claudir Pinheiro Machado
Rita Danielli Dionéia Therezinha Ceratti Canali
Janesca Maria Martins Pinto Giseli Motta Ponta
Ilânia Pretto Martins Pinto
Maria Leonora Ribeiro Martins
Zaide Letícia Gabriel Weiller
Carlos Bühler
Adelar Bettiol
Adelvino Parizzi
Maíra Marluza Verardi

relatório_2016.indd   10 30/07/2017   22:50:41



Relatório Social 2016 11

DIRETORIA
Presidente Adelar Lucietto
Vice-Presidente Adelvino Parizzi
1ª Tesoureira Janesca Maria Martins Pinto
2ª Tesoureira Zaide Letícia Gabriel Weiller
1ª Secretária Vera Lucia Franchini
2º Secretario Adelar Bettiol

Conselho Curador

A Fundação será fiscalizada por um Conselho 
Curador, constituído por quatro (4) membros, com-
posto por dois Conselheiros indicados pela Funda-
ção Universidade de Passo Fundo e por dois Conse-
lheiros nomeados pela Fundação Lions do Distrito 
LD-7, que terão um mandato de dois (2) anos.

Para cada Conselheiro Curador efetivo haverá, 

da mesma forma e maneira de nomeação anterior, 
um Conselheiro Suplente, sendo que não poderão 
exercer esse cargo os membros dos demais órgãos 
da Fundação, seus funcionários, nem mesmo os 
cônjuges, tanto dos demais membros como dos 
próprios funcionários, conforme disposição do có-
digo civil pátrio.

Todos os cargos do Conselho Deliberativo, do 
Conselho Administrativo, dos Presidentes dos Con-
selhos Deliberativo e Administrativo, e dos Conse-
lheiros Curadores e Suplentes, não serão remunera-

dos, por qualquer forma.
A Fundação não distribui lucros, bonificações 

ou vantagens a dirigentes, mantenedores e/ou as-
sociados sob nenhuma forma ou pretexto.

CONSELHO CURADOR
Titulares Suplentes
Luiz Irajá Ferraz Antônio Jader Messa de Oliveira
Maria de Lurdes Nascimento Jacira Souza da Silva
Amândio Cavalcanti Junior Adriano Lourensi
Tarcisio Hartmann Elci Lotar Dickel

Públicos de Relacionamento

O Hospital de Olhos atende todos os públicos 
que necessitam de assistência médico-hospitalar. 
Com o gestor estadual a relação está firmada atra-
vés do Termo Aditivo nº 219/2016 o qual integra 
a instituição ao Sistema único de Saúde de forma 
complementar, definindo sua inserção na rede re-
gionalizada e hierarquizada das ações e serviços de 

saúde.
Em 2016 o número de atendimentos reali-

zados às pessoas necessitadas com problemas de 
visão, entre consultas, exames, terapias e cirurgias, 
chegou ao total de 114.960, o que demonstra sua 
trajetória voltada com o compromisso e com a se-
riedade no relacionamento com seu cliente.
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Abrangência e perfil dos pacientes

Estrutura Física

Um hospital de caráter regional abrange uma área geográfica na qual se localizam 72 clubes de Lions 
do Distrito LD-7 e 143 municípios, onde vive uma população aproximada de 1,6 milhões de habitantes no 
norte do Estado do Rio Grande do Sul.

A Fundação Hospitalar Oftalmológica Univer-
sitária Lions, possui uma área total de 4.000 m², com 
área física construída de 1.640 m², sendo 1.303 m² 
através do auxilio dos Clubes Lions do Distrito LD-7, 
Lions Internacional e demais Clube Lions da Região, 
e 337m² através de verba conseguida por parceiros 

da entidade junto ao Ministério da Saúde – Fundo 
Nacional da Saúde e Lions Internacional. A área to-
tal construída divide-se em recepção, salas de espe-
ra, salas de exames, consultórios, centro cirúrgico, 
administração e uma área nova para o centro de 
diagnóstico, com a seguinte ficha técnica:

QUADRO PROCEDÊNCIA DE PACIENTES (%)
Passo Fundo 19,00%
Outros municípios do RS 80,70%
Outros estados 0,30%
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A importância da Visão

O corpo humano tem cinco sentidos princi-
pais, todos são importantes, mas a visão é o sentido 
que domina a nossa vida. Quatro de todas as infor-
mações recebidas pelo cérebro nos chegam através 
dos olhos.

 A importância da visão é tão grande que su-
pera a de todos os outros sentidos. Muitas vezes 
fechamos os olhos para nos concentrarmos na au-
dição como, por exemplo, para escutar uma musica. 
O olho é o órgão responsável pelo sentido da visão.

O Hospital com a visão de ser líder e referen-
cia em serviços oftalmológicos de excelência, com 
inovação tecnológica e atendimento humanizado, 

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 Clubes 
de Lions, empresas e secretarias municipais de saú-
de da região. Com enfoque na prevenção as feiras 
visam chamar atenção da população sobre a impor-
tância do cuidado com os olhos e a identificação 
precoce de outras doenças oculares, bem como, 
orientação sobre a busca de tratamento clínico jun-
to a serviços especializados em oftalmologia. As 
feiras de saúde têm contribuído para despertar na 
população a importância do cuidado com a visão.

Responsabilidade Social

Ficha Técnica
Razão Social Fundação Hospitalar Oftalmológica Universitária Lions
Sede Passo Fundo
CNPJ 00.765.384/0001-33
Fundação 1995
Inauguração 1997
Inicio Atividades 1999
Declarada de Assistência Social Portaria nº 709 de 26/10/2011
Empregos diretos 54
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Tratamento do Glaucoma

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, comprimidos ou ain-
da, em alguns casos, pode ser necessária a interven-
ção cirúrgica. No entanto o melhor tratamento é a 
prevenção, o glaucoma é identificado mediante um 
cuidadoso exame realizado por um oftalmologista, 
que compreende um procedimento simples e indo-

lor 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 oftalmologista com 
especialização em glaucoma prevenindo e tratan-
do seus pacientes, possui infra-estrutura adequada 
de equipamentos para exames de diagnose, equipe 
de apoio para acompanhamento clínico e terapia 
combinada com associação de medicamentos aos 
pacientes portadores de glaucoma.

Feiras de prevenção e combate
a cegueira

Em 2016 a Unidade Móvel através de sua 
equipe volante registrou 10.396 atendimentos em 
58 feiras de Prevenção e Combate a Cegueira, des-
ses atendimentos, 3.837 pessoas foram encaminha-
das para realização de exames complementares 
para diagnósticos mais precisos e se necessário tra-
tamentos da visão.

Doação de armações de óculos de grau

As doenças oftalmológicas podem prejudicar a capacidade visual e até levar à perda total da visão. 
De acordo com especialistas, elas podem ser diagnosticadas precocemente com visitas anuais ao oftalmo-
logista e atenção aos sintomas. Entre as prin-
cipais doenças oftalmológicas estão do dalto-
nismo, o estrabismo, a catarata e o glaucoma.

O Hospital de Olhos preocupado com a 
saúde ocular dos seus pacientes, auxilia pes-
soas com dificuldade ou sem condições finan-
ceiras 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 hos-
pital. Esta ação possibilitou ao Hospital bene-
ficiar 462 pessoas com armações de óculos no 
ano de 2016.

relatório_2016.indd   14 30/07/2017   22:50:47



Relatório Social 2016 15

Transplante de Córnea

O aumento do parque tecnológico com inves-
timento em tecnologia de ponta, a disponibilidade 
de profissionais qualificados investindo sempre no 
seu aprimoramento e a introdução de novos proce-
dimentos como o transplante de córnea são quali-
dades que destacam o Hospital de Olhos no cenário 
passofundense.

Desde o mês de setembro de 2015, o Hospital 
de Olhos Lions Dyógenes Auildo Martins Pinto rea-
liza transplantes de córneas. O novo procedimento 
só foi possível graças ao empenho e dedicação de 
toda equipe mantenedora, administrativa e pro-
fissional da instituição. O Transplante de Córnea é 
uma cirurgia que consiste em substituir uma porção 
da córnea (doente) de um paciente por uma cór-

nea saudável, a fim de melhorar a visão (finalidade 
óptica) ou corrigir perfurações oculares (transplante 
tectônico).

No Brasil, o número de Transplante de Córnea 
vem crescendo, mas ainda é insuficiente em relação 
ao número de pessoas que esperam por essa cirur-
gia. Algumas pessoas estão hoje praticamente cegas 
e após a cirurgia vão poder voltar a levar uma vida 
normal sem limitações. Inclusive há muitas crianças 
esperando na fila de espera nesse momento.

No ano de 2016 o Hospital de Olhos realizou 
17 transplantes de córneas, neste sentindo vem aju-
dando pacientes a recuperar a visão e a zerar a fila 
de transplantes na cidade de Passo Fundo.

ATENDIMENTOS GLAUCOMA 2016
Mês Consulta Terapia Total

Janeiro 113 113 226
Fevereiro 60 60 120
Março 92 92 184
Abril 98 98 196
Maio 82 82 164
Junho 91 91 182
Julho 113 113 226
Agosto 125 125 250
Setembro 73 73 146
Outubro 124 124 248
Novembro 131 131 262
Dezembro 88 88 176
TOTAL 1.190 1.190 2.380

Como uma forma de acrescentar novos ele-
mentos de reflexão e ação sistemática e continua-
da, a fim de avaliar a situação, elaborar projetos de 
mudanças estratégicas, acompanhar e gerenciar os 
passos de implementação, as organizações que se 
destacam no mercado de atuação da saúde são as 
que têm como seu princípio o planejamento estra-
tégico como eixo norteador.

O alinhamento dos objetivos estratégicos, in-
dicadores, metas e projetos estabelecidos pela ad-
ministração são geridos de forma efetiva e sistêmica, 
o que possibilita ao hospital alcançar os resultados 
esperados. Analisar os resultados, valorizar a missão 
e os valores instituídos são fatores que possibilitam 
a realização de uma caminhada de sucesso.

Gestão Estratégica
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Treinamentos Palestrante
Doação de órgãos  Enfª Fabiane Dal Conte Buzatto
Doação de Orgãos Nelsi Backes
H1N1 Acadêmicas de Enfermagem UPF
Instalação e manuseio do Sistema Resight Técnico Rafael Duarte da empresa Carl Zeiss
Atualização sobre o novo Protocolo clinico e diretrizes 
terapêuticas para profilaxia antirretroviral pós exposi-
ção de risco à infecção pelo HIV

Dra. Caroline Gosch

Auto exame das mamas Enfª. Sandra Vanini

Treinamento Constellation Técnico Paulo Cesar Alves da em-presa Alcon Labs do 
Brasil.

Treinamento sobre manuseio do Aparelho Avant Técnica Michelle Campos da empresa Avant

Gestão de Recursos Humanos

Gestão de Treinamentos

Para adequar o quadro pessoal às demandas 
do hospital, mantém em seu quadro de colabora-
dores profissionais de diversas áreas, os quais pre-
zam pelo cuidado e bem-estar de seus pacientes. 
Ao finalizar o ano, o quadro funcional apresentou 
os seguintes números:

Atender as necessidades do clien-
te significa ir além do tratamento da do-
ença. É consolidar um ambiente seguro 
e acolhedor, para os públicos interno e 
externo.

O ano de 2016 foi marcado por 
ações voltadas ao desenvolvimento e a 
busca da satisfação dos colaboradores 
para um melhor desenvolvimento de 
suas atividades. Foram realizados 8 trei-
namentos.

QUADRO FUNCIONAL 2016
Administrador 01
Enfermeiro 02
Farmacêutico 01
Técnico de Enfermagem 18
Administração 04
Recepção 12
Telefonista 07
Serviços de Apoio 09
TOTAL 54
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Saúde do trabalhador

Corpo Clínico

A segurança no trabalho se consolida a cada ano por meio de antecipação e minimização dos riscos 
ambientais, bem como da inspeção de segurança, orientações quanto ao uso adequado de equipamentos 
e desenvolvimento de treinamentos. Tais ações visam, além de cumprir a legislação trabalhista, promover a 
saúde e bem estar para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. O Hospital de Olhos buscando o cui-
dado com seus colaboradores tem con-
trato com a empresa Innovativa Medi-
cina e Segurança do Trabalho empresa 
está que presta serviços de acordo com 
as normas regulamentadoras estabele-
cidas pelo Ministério da Saúde, entre 
as atividades exercidas pela empresa 
junto ao hospital está exames médicos 
admissionais e demissionais, mudança 
de função, retorno ao trabalho, esta-
belecendo ainda a obrigatoriedade de 
um exame médico periódico, visando a 
prevenção, rastreamento e diagnóstico 
precoce dos agravos à saúde relaciona-
dos ao trabalho. Também visa preservar 
a imunização dos trabalhadores através 
do controle da validade das vacinações.

O corpo clínico do Hospital de Olhos Dyóge-
nes Auildo Martins Pinto é constituído por 19 pro-
fissionais, gozando de autonomia profissional, téc-
nica, cientifica, política, cultural e religiosa, desde 
que respeitando o seu regimento.

Atua para assegurar a melhor assistência aos 

clientes da instituição, através de seu envolvimento 
com as normas do hospital e conhecimento da in-
fraestrutura oferecida.

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

relatório_2016.indd   17 30/07/2017   22:52:12



Relatório Social 201618

CORPO CLÍNICO
Adriano Bertoni Frasson CRM 24418 Especialista Estrabismo
Aline Weiller dos Reis CRM 36.748 Especialista em Reti na/Catarata
Cláudio Fernando Goelzer Filho CRM 12087 Diretor Técnico
Carlos R. de Camargo Ramo CRM 96024 Especialista em Plásti ca Ocular
Carlos Buhler Junior CRM 32787 Especialista de Córnea
Dante Olivier Heckler CRM 26546 Oft almologista
Delano Jorge CRM 31271 Oft almologista
Denise Mombelli CRM 8724 Oft almologista
Eduardo Kuchockowolec CRM 24978 Especialista Reti na
Eduardo Cavalheiro Pedroso CRM 28567 Especialista Reti na
Gildrades da Costa Correa CRM 7657 Oft almologista
Juliano Grandi CRM 24824 Oft almologista
Leonardo R. Fasolo CRM 23607 Doutorado Especialista Glaucoma
Luciana Emilia Reginatt o CRM 35667 Especialista em Córnea/ Catarata
Mirian Miti ko Sakuma CRM 20.658 Anestesista
Monique Avozani CRM 30219 Especialista em Catarata e Estrabismo
Priscila Almeida Jorge CRM 30270 Especialista em Córnea
Rubismar Evandro Guitel CRM 19411 Oft almologista
Roberto Reis dos Santos CRM 31359 Oft almologista e Diretor Clínico

Área da Saúde

Filantropia

O Hospital de Olhos é certificado como enti-
dade beneficente de assistência social, na área da 
saúde 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 de-
terminações e as disposições da 
Portaria nº 834 de 26/04/2016 
do Ministério da Saúde. Enca-
minhou processo para reno-
vação do certificado de filan-
tropia através do protocolo nº 
25000.151295/2014-16, aguarda 
deferimento.

O Hospital esta contratua-
lizado com a Secretaria Estadual 
de Saúde, através do Termo Adi-
tivo nº 219/2016, cumpriu todas 

as metas quantitativas estabelecidas nos mesmos. 
O objeto deste contrato é estabelecer a relação en-
tre o Hospital de Olhos e a Secretaria Estadual da 

Saúde/RS, integrar o hospital ao 
Sistema Único de Saúde e definir 
sua inserção na rede regionali-
zada e hierarquizada de ações e 
serviços de saúde.

Ofertou a Secretaria Mu-
nicipal 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 Verifi-
cação do Percentual de Serviços 
Prestados ao SUS.
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Verifi cação do percentual de serviços prestados ao SUS

Controle de Infecção Hospitalar

O Hospital de Olhos realizou a verificação do 
percentual de serviços prestados ao SUS com base 
na legislação vigente, onde foram utilizados os da-
dos 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 
2016 o percentual de 78,83%.

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 simples, porém essen-
ciais, de realização obrigatória na rotina de qual-
quer hospital. O conhecimento, quando aplicado às 
ações de rotina provoca alterações no processo de 
trabalho, as quais irão intervir, sobremaneira, 
na qualidade da assistência prestada e 
na redução das taxas de infecção 
hospitalar.

Além da participação de 
todos, a prevenção acontece vin-
culada ao processo de formação 
do trabalhador. Sem o conhecimento 
necessário sobre as medidas de prevenção, 
sem a aplicabilidade, na organização do trabalho, 
deste conhecimento, é provável que ações de con-
trole venham a ser desenvolvidas com maior ênfase 
do que as voltadas à prevenção. Na saúde, o pro-
cesso de formação/educação visa, principalmente, 
criar condições para mudanças de comportamento, 
mudanças estas, embasadas na crítica reflexiva da 
prática diária e na produção do conhecimento.

O trabalho em equipe, tanto dentro do con-
trole de infecção como nas demais dependências 
do hospital onde se dá a assistência, é crucial para 
que os diferentes conhecimentos 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 interdisciplinarida-
de, própria do trabalho em equipe, traduz a neces-
sidade 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 precau-

ção, independentemente de suspeita 
de doença transmissível ou não protegendo, deste 
modo, os profissionais e o paciente. 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 flu-
ídos corporais do paciente; prevenção de aciden-
tes com materiais perfurocortantes; descontamina-
ção do ambiente após a alta do paciente; limpeza, 
desinfecção ou esterilização de todos os artigos e 
equipamentos antes de serem utilizados em outro 
paciente.

Verifi cação de Percentual de serviços Prestados ao SUS
Modalidade Dados Jan a Dez/16 Fonte

Hospitalar
Paciente-dia SUS 0 Processamento SIH – arquivo RDRS

Paciente-dia não SUS 0 Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulato-
rial – CIHA

Ambulatorial
Atendimento SUS 90.634 Processamento SIA – arquivo PARS

Atendimento Não SUS 24.326 Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulato-
rial – CIHA
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ATIVIDADE REALIZADAS PELA ASSESSORIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO DO HOSPITAL DE OLHOS EM 2016

Realização de reuniões ordinárias da Comissão de Controle de infecção hospitalar, conforme regulamentação es-
tatutária.

Reuniões de rotina com a equipe de enfermagem e administração, com periodicidade dependente da demanda 
institucional.

Revisão e atualização de Pops (procedimento operacional padrão) já existentes.

Elaboração de novos Pops (procedimento operacional padrão) de acordo com as necessidades observadas.

Assessoria técnica em controle de infecção para elaboração do projeto arquitetônico para ampliação da área física 
do hospital.

Treinamento em serviço para a equipe de enfermagem sobre Dengue.

Realização de Auditoria interna em todas as unidades assistenciais da instituição e todas as áreas de apoio à assis-
tência ao paciente. As avaliações utilizaram instrumentos de auditagem que contemplam as exigências legais da 
Anvisa.

Discussão dos resultados da auditoria com o corpo técnico da instituição, explicitando as áreas deficientes e as 
áreas de excelência. Elaboração de recomendações e sugestões para a adequação das não conformidades encon-
tradas, em cada unidade específica.

Levantada a possibilidade de iniciar um terceiro turno no bloco cirúrgico, a fim de assegurar a segurança ao pa-
ciente.

Avaliação dos registros de limpeza de caixas d’água, das dedetizações e das rotinas padrão para a garantia e segu-
rança na instituição hospitalar.

Discussão dos casos de pacientes notificados nas fichas de Vigilância Epidemiológica da instituição.

Confecção do Guia Farmacoterapêutico do hospital, pela farmacêutica Karine (em construção).

Padronizado adesivos para todo o hospital sobre técnica de higienização das mãos.

Assessoria técnica junto a CME.

Elaboração em conjunto com a equipe médica e de enfermagem de normativas para o corpo clínico da instituição, 
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 la-
boratoriais de controle semanal. Conforme os dados analisados, concluiu-se que todas as análises estavam dentro 
dos padrões recomendados.

Análise dos dados relativos à qualidade bioquímica e microbiológica da água utilizada na instituição, baseado na 
revisão dos registros de exames laboratoriais de controle mensal. Conforme os dados analisados, concluiu-se que 
todas as análises estavam dentro dos padrões recomendados.

Análise dos dados de controle de infecção hospitalar, 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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Convênios Atendidos

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

ASBAF
AFHSVP
AFUPF
Bradesco Saúde
Cabergs
CAPASEMU
Casembrapa
Capsem
Capeser
Cartão Redesul
CASSI
CIRENOR
COMAJA
Coopusaúde
Clube Recreativo Juvenil
Fundação UPF
Saúde Certa

Fusex
GEAP
IPE – Instituto de Previdência do Estado
Lions
OAB
Polimed
Prefeituras Municipais
Saúde/Caixa
Sest/Senat
Sistema Único de Saúde
Unimed
Unisaúde
Viamed
IBCM
COIS
Pró Saúde

Além do grande volume de pacientes atendidos pelo Sis-
tema Único de Saúde e por meio dos convênios firmados com 
as Prefeituras Municipais através de suas Secretarias de Saú-
de e dos municípios do Distrito LD 7 de Lions, o Hospi-
tal de Olhos CL Dyógenes A. Martins Pinto tem buscado 
ampliar sua atenção também para os planos de saúde 
privados e empresariais.

O credenciamento do Hospital em vários outros 
convênios contribuiu para a diversificação de sua clien-
tela em relação ao atendimento, assim como também 
contribuiu para o aumento da receita, tornando assim o 
Hospital de Olhos cada vez mais auto-sustentável.
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 Indicadores de atividades 2016

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 2016 %
Consultas
SUS 15.561 55,96%
Convênios 10.411 37,44%
Particulares 1.834 6,60%
TOTAL GERAL 27.806 100%

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 2016 %
Exames: Auxilio Diagnose
SUS 69.825 88,11%
Convênios 8.022 10,12%
Particulares 1.400 1,77%
TOTAL GERAL 79.247 100%

FISIOTERAPIA OCULAR 2016 %
SUS 17 94,44%
Convênios 0 0
Particulares 1 5,56%
TOTAL GERAL 18 100%

TERAPIA 2016 %
SUS 2.864 74,70%
Convênios 785 20,47%
Particulares 185 4,83%
TOTAL GERAL 3.834 100%

TERAPIA 2016 %
SUS 2.864 74,70%
Convênios 785 20,47%
Particulares 185 4,83%
TOTAL GERAL 3.834 100%

Fonte: Serviço de Estatística Hospital de Olhos

Fonte: Serviço de Estatística Hospital de Olhos

Fonte: Serviço de Estatística Hospital de Olhos

Fonte: Serviço de Estatística Hospital de Olhos

Fonte: Serviço de Estatística Hospital de Olhos
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CIRURGIAS AMBULATORIAIS 2016 %
SUS 1.972 53,89%
Convênios 985 26,91%
Parti culares 703 19,20%
TOTAL GERAL 3.660 100%

CIRURGIAS SIH COM PERMANÊNCIA ATÉ 12H 2016 %
SUS 395 100%
Convênios - -
Parti culares - -
TOTAL GERAL 395 100%

TOTAL DE ATENDIMENTO ANO 2016 %
SUS 90.634 78,84%
Convênios 20.203 17,57%
Parti culares 4.123 3,59%
TOTAL GERAL 114.960 100%

Fonte: Serviço de Estatística Hospital de Olhos

Fonte: Serviço de Estatística Hospital de Olhos

Fonte: Serviço de Estatística Hospital de Olhos

Gratuidades: 944 atendimentos
Consultas Pendentes SUS: 2.074 pacientes não compareceram para consulta no dia e horário agendado.

Pesquisa de Satisfação de pacientes

O hospital segmenta seus clientes em públi-
co, privado e de operadoras de planos de saúde. A 
clientela que mais utilizou os serviços da instituição 
foram o do Sistema Único de Saúde.

Para levantamento das necessidades dos 
clientes, o Hospital de Olhos utiliza o resultado das 
pesquisas de satisfação.

A pesquisa de opinião tem como objetivo a 
avaliação da satisfação, das principais necessidades 
e expectativa dos pacientes atendidos.

No ano de 2016 foram respondidos volunta-
riamente pelos pacientes ou familiares 144 fichas 
contendo questionários avaliando a qualidade dos 
serviços e o grau de satisfação.
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Sim Não Sem resposta

?
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?

Ótimo Bom Regular ou Ruim
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?
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?

Ótimo Bom Regular Ruim
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?

Ótimo Bom Regular Ruim

Outros

E

Sem resposta

F

Particular

D

Lions

C

Prefeitura

B

SUS

A

Sem resposta

?

0 a 5 6 a 10

112 - 77,77%

9

111 - 77,08%

84 - 58,33%

14 857

81 - 56,25%

69- 47,93%

83- 57,64%

50- 34,72%

80- 55,55%

71- 49,30%

33 - 22,91%

32 - 22,22%

20 - 13,89%

38 - 26,40%

42 - 29,16%

8 - 5,55%

22 - 28%

9 - 6,25%

1 - 0,70%

1 - 0,69%

10 - 6,94%

7 - 4,86%

34 - 23,61%

7 - 4,86%

65 - 45,14%

15 - 10,41%

23 - 15,99%

13 - 9,03%

83

13 - 9,03%

11 - 7,64%

14

7 - 4,86%

19 - 13,20%

52

20 - 13,89%

49 - 34,03%

4 47

56 - 38,89%

Recepção

Grau de Satisfação

Divulgação do Hospital

Higiene e Limpeza

Médicos

• Ao entrar em contato com o hospital por telefone você 
foi bem atendido, sem demora, com informações claras, 
sem deixar dúvidas em relação aos serviços solicitados?

• Na classificação de 0 a 10, em qual nota você classifica 
o hospital?

• Você retornaria ao hospital para realização de novo tra-
tamento?

• Você indicaria o hospital para outras pessoas?

• Por qual convênio você foi atendido?

• Na sua avaliação como estão os cuidados com a higie-
ne e limpeza do hospital?

• Ao ser encaminhado para o bloco cirúrgico, você rece-
beu a devida orientação sobre o procedimento cirúrgico 
pela equipe de enfermagem e pelo médico assistente?

• Como você avalia o atendimento das telefonistas?

• Como você avalia o atendimento das recepcionistas?

• Após o pós operatório em sua opinião, qual foi o resul-
tado da cirurgia?

• Como você avalia o serviço de enfermagem prestado 
pelo hospital?
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Auxílios Lions

Doações para ampliação e modernização do Hospital de Olhos Dyogenes A. Martins Pinto 
dos clubes do distrito LD 7 no período de Janeiro a Dezembro de 2016

Lions Clube Gaurama R$ 1.000,00
Lions Clube Carazinho Glória R$ 1.000,00
Lions Clube Lagoa Vermelha R$ 1.000,00
Lions Clube Tapera R$ 2.000,00
Lions Clube Cacique Doble R$ 1.000,00
Lions Clube Espumoso R$ 1.000,00
Lions Clube Passo Fundo Independência R$ 14.302,00
Lions Clube Guaporé R$ 1.500,00
Lions Clube Palmeira das Missões R$ 500,00
Lions Clube São João da Urtiga R$ 1.500,00
Lions Clube Soledade R$ 2.000,00
Lions Clube Passo Fundo Integração R$ 3.000,00
Lions Clube Passo Fundo Centro R$ 11.000,00
Lions Clube Serafina Correa R$ 4.000,00
Lions Clube Cotiporã R$ 1.200,00
Lions Clube Veranópolis R$ 5.000,00
Lions Clube Passo Fundo 2000 R$ 10.000,00
Distrito LD7 Léo Clube R$ 5.000,00
Lions Clube Barracão R$ 1.000,00
Lions Clube Vacaria R$ 1.500,00
Lions Clube Passo Fundo Alvorada R$ 2.500,00
Lions Clube Marau R$ 1.000,00
Lions Clube Ibiraiaras R$ 1.000,00
Lions Clube Machadinho R$ 1.000,00
TOTAL R$ 74.002,00

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 realiza-
ram campanhas para arrecadar fundos e repassar ao Hospital 
de Olhos como auxilio para Doações destinadas a Ampliação 
e Modernização do Hospital de Olhos Dyogenes A. Martins 
Pinto e Compra Antecipadas de Consultas conforme a des-
tinação do Clube Doador. Em 2016 o Hospital recebeu dos 
Lions Clubes as seguintes ajudas:

• referente a ampliação recebeu o valor de R$ 74.002,00 
(setenta e quatro mil com dois reais);

• compra antecipada de serviços recebeu o valor de R$ 
49.526,30 (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e seis reais 
e trinta centavos);

• e recebeu ainda a doação de 462 armações para óculos, 
conforme descrito nas tabelas abaixo.
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Doações de compras antecipada dos clubes do distrito LD 7
no período de Janeiro a Dezembro de 2016

Lions Clube Lagoa Vermelha R$ 2.000,00
Lions Clube Guaporé R$ 1.500,00
Lions Clube Vacaria Leonas R$ 4.500,00
Lions Clube Soledade R$ 4.000,00
Lions Clube Nonoai R$ 1.000,00
Lions Clube Nova Bassano R$ 1.000,00
Lions Clube Passo Fundo Independência R$ 1.000,00
Lions Clube Carazinho Centro R$ 4.000,00
Lions Clube Passo Fundo Integração R$ 2.000,00
Lions Clube Carazinho Glória R$ 4.726,30
Lions Clube Tapejara R$ 1.000,00
Lions Clube Gaurama R$ 1.000,00
Lions Clube Passo Fundo Alvorada R$ 2.000,00
Lions Clube Marau R$ 1.000,00
Lions Clube Parai R$ 2.000,00
Lions Clube Serafina Correa R$ 1.000,00
Lions Clube Carazinho Industrial R$ 3.000,00
Lions Clube Passo Fundo Amizade R$ 2.000,00
Lions Clube Ibiraiaras R$ 1.500,00
Lions Clube Passo Fundo Centro R$ 1.000,00
Lions Clube Machadinho R$ 1.000,00
Lions Clube Constantina R$ 1.500,00
Lions Clube São José do Ouro R$ 4.300,00
Lions Clube Vacaria R$ 1.500,00
TOTAL R$ 49.526,30

DOAÇAO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU
Lions Clube Passo Fundo Integração 14
Lions Clube Gaurama 16
Família Balestrado 3
Lions Clube Parai 110
Lions Clube Passo Fundo Centro 20
Lions Clube Passo Fundo Amizade 20
Lions Clube Espumoso 21
Lions Clube Nova Bassano 258
TOTAL 462
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Conclusão da Construção e Ampliação

Esta em andamento a ampliação da área 
física do hospital. As obras foram iniciadas em 
setembro de 2016. O projeto quando concluí-
do passará dos atuais 1.640 m² para 3.807 m². 
Atualmente, estão sendo construídas as es-
truturas que compreende fundações, vigas de 
baldrame, pilares, lajes (2 pisos) e coberto da 
área de 1.542 m². Desta área apenas a parte 
destinada a lavanderia com área de 217,50 m² 
está sendo concluída. Esta área é totalmente 
nova, dentro do terreno de 4.000 m² cedido 
pela Universidade Passo Fundo.

Além da ampliação a área atualmen-
te existente será toda reformada. O objetivo 
com a ampliação e reformulação é aumentar 
a capacidade de atendimento, bem como melhorar a funcionalidade e fluxo dos pacientes. A estrutura 
inicialmente construída previa um numero de atendimentos hoje já superados e que torna as instalações 
existentes insuficientes para a demanda, além de limitar o crescimento.

Treinamento Novos dirigentes Lions AL 2016/2017

MENSAGEM DA GOVERNADORA DG Maria de Lourdes S. Gobbi
SERVIR é a palavra que norteia todos os Leões em suas ações. Quando iniciamos nossa jornada, ide-

alizamos como podemos SERVIR. 
Um gesto de carinho, um aceno 
de mão, um muito obrigado, um 
alimento para combater a fome, 
um agasalho para diminuir o 
frio, uma consulta para avaliar os 
olhos, um óculos para melhorar a 
visão, uma destinação correta do 
lixo, uma orientação para a bus-
ca de oportunidade de emprego, 
uma capacitação profissional, en-
fim, uma conquista.... um suces-
so... está em nossas mãos a cons-
trução de um mundo melhor.

LEMA AL 2016/2017: “NÓS SERVIMOS CONSTRUINDO SUCESSOS”
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Realizações e Investimentos em 2016

Um Hospital para bem atender sua principal 
clientela que é o paciente precisa investir na aqui-
sição de tecnologias, que auxiliam no diagnóstico 
e tratamento com segurança, qualidade e rapidez.

No decorrer do ano o Hospital de Olhos in-

vestiu na compra dos seguintes equipamentos:
• Tomógrafo de coerência óptica com angiografia 

de retina.
• Vitreófago/facoemulsificador
• Foco cirúrgico móvel.

Quando concluído o projeto global em todas 
as suas fases o atendimento estará com 4 salas ci-
rúrgicas e uma sala de pequenos procedimentos 
com capacidade de realizar 950 cirurgias/mês. Terá 
14 consultórios médicos podendo realizar 8.000 
consultas/mês e com o Centro de Diagnóstico com 
capacidade de dar suporte aos exames para o vo-
lume de consultas e cirurgias programadas, assim, 
terá dobrada a atual capacidade de atendimentos 
e terá estrutura física e moderna suficiente para os 
próximos anos.

O Hospital de Olhos CL Dyógenes Auildo 
Martins Pinto está realizando as obras de ampliação 
com recurso do Lions Internacional, subsidio con-
cedido de US$ 100.000,00 (cem mil dólares), Subsí-
dio Padrão SDT 15095/LD e recursos doados pelos 
Clubes de Lions do Distrito LD7 e recursos próprios. 
As reformas serão realizadas com recurso obtidos 
através de Emendas Parlamentares, parte desses re-
cursos já foram liberados e as reformas serão inicia-
das em breve.
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Novos projetos 2017

Objetivando o cumprimento de seus propó-
sitos que é oferecer conforto, segurança aos pa-
cientes e profissionais atuantes na instituição, o 

Hospital de Olhos em 2017 investirá nos seguintes 
equipamentos e materiais permanentes e também 
na construção e ampliação da instituição.

Equipamentos

• Oftalmoscópio Binocular indireto.
• Autoclave Horizontal de mesa (até 75 litros).
• Topógrafo de Córnea.
• Cardioversor.
• Ar condicionado.
• Lâmpada de fenda com sistema de vídeo câmera.
• Reforma de Unidade de Atenção especializada em saúde

Indicação de Recurso Federal 2016

Emendas Parlamentares

Convenio nº. 834730/2016
Valor: R$ 151.900,00
Projeto: para Aquisição de: Oftalmoscópio Binocular indireto; Autoclave Horizontal de mesa (até 75 litros); 
Topógrafo de Córnea; Cardioversor; Ar condicionado; Lâmpada de fenda com sistema de vídeo câmera;
Deputado: Osmar Terra.

Convenio nº. 835995/2016
Valor: R$ 400.554,00
Projeto: para Reforma de Unidade de Atenção especializada em saúde 
Deputado: Luiz Carlos Busato.

Convenio FNS – Fundo Municipal de Saúde Passo Fundo - Projeto 12343.387000/1150-05 Proposta e Pla-
no de Trabalho Aprovados
Valor: R$ 399.960,00
Encaminhado projeto através da Prefeitura Municipal de Passo Fundo – aquisição consultório completo. 
O valor da Emenda destinado ao Hospital de Olhos de R$ 60.400,00 (Sessenta Mil e Quatrocentos Reais).
Deputado: Ronaldo Nogueira.
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BR 285, junto ao Campus I da UPF | Prédio 02, quadra K

54 3318.0200 | CEP: 99052-900 | Passo Fundo/RS

Fundação Hospitalar Oftalmológica Universitária Lions Distrito Ld7
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