
Conhecendo a Associação Hospital São Pio X

A Associação Hospital São Pio Xº 
de Ceres – GO, é uma entidade fi-
lantrópica, portadora dos títulos de 
Utilidade Pública Federal, Estadual 
e Municipal. Nasceu do antigo Hos-
pital da Colônia fundado em 1946 
para atender às famílias dos colonos 
aqui instalados por ocasião do primei-
ro Programa de Colonização Agrá-
ria (CANG) no médio norte goiano. 

A SOCIEDADE CIVIL SÃO PIO X, fun-
dada pelos Estatutos de 1º de janeiro 
de 1956, com personalidade jurídica 
adquirida com a inscrição do seu pri-
meiro Estatuto, no Cartório de Notas 
da Comarca de Ceres,  é uma Socie-
dade Civil, sem Fins Lucrativos, de 
Direito Privado, com prazo de duração 
indeterminado, de caráter filantrópico, 
que desde 1994 passou a ser denomi-
nada Associação Hospital São Pio X.

A Associação Hospital São Pio X tem 
por objetivos e fins manter e adminis-
trar um Hospital Geral denominado 
HOSPITAL SÃO PIO X, bem como 
outros estabelecimentos afins que 
venha a criar ou possuir e ainda, ad-
ministrar serviços de saúde disponibi-
lizados por esferas não governamen-
tais e governamentais: União, Estado 
e Município em conformidade com a 
legislação vigente. Em sua ação bus-
ca desenvolver atividades preventivas, 
educativas, de formação, de ensino 
e de assistência na área da saúde.

No desenvolvimento de suas ativi-
dades a ASSOCIAÇÃO observa os 
princípios da legalidade, impessoali-

dade, moralidade, publicidade, eco-
nomicidade, eficiência e da democra-
cia, e não faz distinção quanto à raça, 
etnia, gênero, religião e/ou quais-
quer outras formas de discriminação. 
Para manter a Santa Casa a Associa-
ção conta com diversas fontes. Dentre 
elas, os recursos próprios advindos 
das contribuições dos associados, de 
locações ou arrendamentos de imó-
veis, de recursos autorais ou similares.
Outra forma de obtenção de recur-
so são auxílios, subvenções e do-
nativos, rendas em seu favor cons-
tituídas por terceiros, usufruto, 
patrocínios, produto de operações de 
crédito interno e externo para finan-
ciamento, desde que guardado pelo 
Conselho diretor e outros similares.

O hospital também mantem-se por meio 
de recursos públicos que resultam em 
auxílios, convênios, parcerias, contra-
tos de repasse, termos de cooperação, 
subvenções e outros contraídos por 
meio da União, do Estado, do Municí-
pio e de outros, incentivos fiscais e usu-
fruto de isenções/imunidade tributária.
A Santa Casa mantem-se, ainda, pela 
geração de renda relacionada com 
sua finalidade: prestação de servi-
ços de saúde como alimentação, la-
vanderia, alojamento, esterilização, 
produção e comercialização de pro-
dutos e serviços relacionados com 
sua finalidade, de forma direta ou por 
meio de eventuais filiais criadas para 
tal fim, ou ainda, por meio de parce-
rias com terceiros, rendas obtidas 
através de eventos em geral, inclu-
sive sorteios, guardada a obrigação 

do cumprimento da legislação pecu-
liar e outros de similares naturezas. 

A Associação Hospital São Pio X 
é constituída por número ilimitado 
de associados, distribuídos nas se-
guintes categorias: Beneméritos, 
Honorários, Natos e Delegados.  
Em sua estrutura funcional possui 
os seguintes órgãos de delibera-
ção e execução: Assembleia Geral, 
Conselho Diretor e Conselho Fiscal. 

O hospital conta, também, com uma 
Diretoria Executiva e Assessorias. 
A Diretoria Executiva é composta 
pelo Diretor Geral, pelos Diretores: 
Técnico e Clinico e pelos Coordena-
dores: Administrativo e de Enferma-
gem. Essa diretoria tem por finalidade 
executar as decisões emanadas da 
Assembleia e do Conselho Diretor.

Para assegurar o bom andamen-
to da gestão, a Diretoria Executi-
va é assessorada por advogados, 
contador e consultorias pontuais.

Sendo assim, nenhuma decisão ou 
politica adotada na Instituição parte 
da Diretoria Executiva. As mesmas 
partem do Conselho Diretor que tem 
como Presidente o Bispo Diocesano 
de Goiás, ou seja, Dom Eugenio Rixen.

HOSPITAL SÃO PIO X 
REFERÊNCIA EM:

• Pré-Natal de Alto Risco
• Saúde do Trabalhador
• DST-HIV
• Saúde da Mulher
• Clínica Médica 
• Clinica Pediátrica 
• Clinica Cirúrgica 
• Clinica Obstétrica 
• Patologia Clinica 
• Eletrocardiograma 
• Raio X
• Ultrassonografia
• Gastroenterologia
• Oftalmologia
• Mastologia
• Dermatologia
• Cardiologia
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O Hospital São Pio X vem prestando 
relevantes serviços à população de 
Ceres e região há mais de 66 anos. 
Ao longo da sua história, assim como 
as demais Santas Casas brasileiras 
superou grandes desafios e viveu 
inúmeras crises financeiras. Porém, 
graças a equipe de funcionários, aos 
prestadores de serviços e a comuni-
dade em geral mantem-se firme como 
a casa construída sobre a rocha.

Desde julho de 2008, a instituição 
está sob nova gestão. Ao longo des-
ses quatro anos conseguiu avanços, 
superou desafios e enfrentou proble-
mas financeiros com seriedade e pru-
dência. Dentre os avanços destacam- 
se a ampliação da receita, a reforma 
e ampliação do Centro Diagnóstico, 
a reforma da Maternidade, as me-
lhorias no Centro Cirúrgico e as par-
cerias com empresas e instituições.

Nesse período, também constituiu- se 
meta da Direção Geral a readequação 
da folha de pessoal, a otimização dos 
serviços e a instalação da Ouvidoria.

Sendo referência para várias cidades 
da região e fazendo atendimento de 
urgência e emergência, consultas es-
pecializadas, exames e cirurgias de 
média e alta complexidade, no mesmo 
período, a Santa Casa teve uma am-
pliação importante disponibilizando em 

seu serviço a especialidade de Oftal-
mologia. Nessa especialidade, realizou 
aproximadamente 1200 procedimentos 
entre consultas e cirurgias de catarata, 
no período de janeiro a junho de 2012. 

Referência também na área de Ma-
ternidade Segura, o Pio X recebeu, 
em 2011, do Ministério da Saúde 
e da Secretaria de Estado da Saú-
de o Selo de Revalidação do Títu-
lo “Hospital Amigo da Criança” por 
cumprir com os dez passos do alei-
tamento materno. Isso demonstra o 
comprometimento e a competência 
da equipe gestora e dos prestado-
res de serviço dessa Santa Casa.

Conforme avaliação realizada pela Se-
cretaria Municipal de Saúde, em 2011, 
através do Plano Operacional do Hos-
pital, mais uma vez, o excelente traba-
lho realizado por sua equipe foi reco-
nhecido. A média geral do Hospital São 
Pio X, na referida avaliação, ficou em 
90%. Pelos critérios do Ministério da 
Saúde é um excelente desempenho.

Tudo isso é fruto de uma gestão que 
tem Planejamento Estratégico com 
metas e objetivos claros e bem de-
finidos. Uma instituição que tem 
consciência da relevância do seu 
papel social e que, acima de tudo 
possui quadro com mais de 130 fun-
cionários comprometidos com essa 
“Obra de Deus a Serviço do Povo”.

PALAVRA DO DIRETOR
Saudações à população da 

Região São Patrício!

	  
	  
	  

Dom	  Eugênio	  Rixem	  
Bispo	  da	  Diocese	  de	  Goiás	  

	  

Edivanio	  Antonio	  da	  Silva	  
Diretor	  Geral	  do	  Hospital	  São	  Pio	  X	  

	  
	  
	  

Caros Párocos, queridos 
paroquianos,
A paz esteja com vocês!

Nesse Tempo Litúrgico Comum, reco-
nhecido pela generosidade de seus 
corações dirijo-me a cada um (a), de 
forma bem particular, para trazer à 
memória a ação que juntos fizemos e 
que demonstra, concretamente, a op-
ção da Diocese de Goiás frutificando.

Em 2012, a Campanha da Fraternida-
de nos trouxe o Tema: Fraternidade e 
saúde pública e o Lema: “Que a saú-
de se difunda sobre a terra”. Eclo 38,8

Nós, povo de Deus na Diocese de 
Goiás nos dedicamos dioturnamente 
à causa proposta por essa Campanha 
da Fraternidade, através do Hospi-
tal São Pio X que se dedica a cuidar 
dos menos favorecidos desde 1946.

Durante esse último tempo quares-
mal, todos nós fomos convidados a 
doar um pouco do que temos para 
atender a necessidade do momen-
to no hospital: construir e equipar 
uma UTI com leitos adulto e infantil 
para atender a Região São Patrício.

Certamente, muitas vidas serão as-
sistidas com o projeto em andamento.

Na coleta da campanha da nos-
sa Diocese, do total arrecadado, 
60% será destinado para a cons-
trução, o que representa R$ R$ 
25.089,66. Certamente, esse valor 
possibilitará a edificação do projeto.

O custo total da obra está orçado em 
R$ 600.000,00.  Tenho certeza de que 
passo a passo, conseguiremos essa 
façanha.

Portanto, venho até vocês, junta-
mente com a direção do hospital di-
zer do meu muito obrigado e rogar 
a Deus por cada um (a), por sua fa-
mília e por nossa Igreja de Goiás.

Obrigado, obrigado!

Dom Eugênio Rixen
Bispo da Diocese de Goiás

MAIS UMA OBRA QUE
 ENTRA PARA A

 HISTÓRIA DE CERES

Está confirmada a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento 24 ho-
ras (UPA) de Ceres. A solenidade está marcada para as 10horas da sex-
ta-feira, 27 de julho. A entrega desta obra a população de Ceres e Re-
gião São Patrício demonstra o compromisso e o aprimoramento da Saúde, 
além de representar um enorme avanço no atendimento à comunidade.

Construída com recursos federais e com  capacidade para atender 300 pes-
soas por dia, a estrutura da unidade possuiu uma ampla sala de emergência, 
doze  leitos de observação 24horas, aparelho de raio-x e equipamentos usados 
na urgência e emergência. Conta com os seguintes profissionais 24horas: clíni-
co geral, pediatra, enfermeiros, assistente social e técnicos na área da saúde.

Juntamente com o componente hospitalar fixo, Hospital Pio X e Or-
topédico e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, a 
UPA completa o novo complexo de urgência e emergência de Ceres.
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A Rede de Amigos do Hospital São 
Pio X acredita e pratica valores como 
a solidariedade e a cidadania. Prova 
disso são as tantas ações em bene-
ficio dessa santa casa. São doações 
de alimentos, material de limpeza e 
de consumo. Ressalta-se aqui a aju-
da constante do Colégio Imaculada 
Conceição, dos Frades Francisca-
nos, do Instituto Federal Goiano, da 
Paróquia Imaculada Conceição, da 
FACERES e, de tantas outras pes-
soas que no anonimato contribuem  
com essa Santa Casa. O Hospital 
também conta com o apoio de pro-
fissionais capacitados e solidários. 
São médicos, enfermeiros, e tantos 
outros profissionais que com as do-
ações externas e internas garantem 
a saúde e a vida de muita gente 
através do atendimento 99% SUS.

As doações em moeda corrente fei-
tas ao hospital desde março de 2012, 
estão reservadas à construção da 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Para essa obra, não importa o 
quanto você pode doar. Toda quan-
tia é valiosa. Você pode fazer sua 
doação por meio de depósito em 
conta ou no departamento finan-
ceiro do hospital que registra-
rá sua doação e emitirá o recibo.
Colabore!
 
Para fazer doação via depósito 
bancário utilize os dados abaixo: 
Caixa Econômica Federal
Favorecido: Associação Hospital 
São Pio X 
Agência: 1298
Operação: 03
Conta: 30367-3

Desde março de 2012, o hospital 
recebeu doação de R$ 63.675,78
Confira:

Diocese de Goiás – Campanha da 
Fraternidade 2012:         R$ 25.089,66

Lucivel Veículos – Consórcio de Car-
ros do Grupo Executivo:R$ 29.886,12

Doadores Diversos:       R$ 2.200,00

Paroquia Imaculada Conceição/Ceres:                                              

Total:                              R$ 63.675,78

DADOS DO SETOR FILANTRÓPICO NO BRASIL

PARA MANTER O HOSPITAL PIO X
    O custo de um paciente varia conforme o diagnóstico e o tempo de inter-
nação necessário. Um dos casos que ilustram bem é o de uma pacien-
te com problemas pulmonares que permaneceu internada por trinta dias.
O custo do referido tratamento somou R$ 5.922,00 e teve R$ 865,91 cobertos 
pelo SUS. Essa é uma dentre tantas situações que evidenciam, claramente, a 
Opção Fundamental da Diocese de Goiás concretizada nos serviços do Pio X.

   O custo da Santa Casa com material médico hospitalar, medicamen-
tos, energia, água, telefone, folha de pessoal, manutenção e conservação 
dentre outros custos fixos, corresponde, mensalmente, a R$ 620. 000,00.
Quanto às entradas giram em torno de R$ 485. 000,00 provenientes da Contratu-
alização com a Secretaria Municipal da Saúde de Ceres, de receitas variáveis e 
de doações. Sendo assim, o déficit mensal de aproximadamente R$ 150.000,00.

Expediente:
Este Informativo vem da necessidade de mostrar o que é feito nesta Santa 
Casa, a favor de toda região.
Diretor Geral: 
Edivanio Antonio da Silva 
Cooredenador Adminstrativo:
 Leonardo dos Reis Vaz

Ano I - Edit: 02 Julho de 2012

Colaboradores:
Equipe Multidisciplinar do 
Hospital São Pio X

Editoração Eletrônica: 
Chirlan Gomes de Abreu 
Designer: CHIRLAN GOMES DE ABREU 
Impressão:
Digital Gráfica

A Primeira instituição não governamental do Brasil foi fundada em 
1543 (A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo);

Há 2.100 Santas Casas e Hospitais sem Fins Lucrativos em todo o Pais;

São realizados 10.000.000 de atendimentos ambulatoriais/ano;

45% das internações feitas são pelo Sistema Único de Saúde- SUS;

56% destas instituições estão localizadas em municípios de até 30 mil 
habitantes, em muitos desses, é o único hospital existente;

As instituições Filantrópicas são responsáveis por 51,68% dos trans-
plantes de alta complexidade no Brasil;

Também fazem 41,1% dos transplantes de tecidos e células;

O Setor Filantrópico é importante gerador de conhecimento com mais 
de 50 faculdades de medicina brasileiras;

Por meio das Instituições são gerados 480.000 empregos diretos e dis-
ponibilizados mais de 140.000 médicos autônomos; 

104 operadoras filantrópicas de plano de saúde.

                                
R$ 6.500,00

De cada R$ 100,00 gastos com os serviços prestados para o SUS, 
as entidades recebem apenas R$ 65,00; 

O endividamento do setor saltou de R$ 1,8 bilhão, em 2005, para 6 
bilhões em 2011, tendo como principais fatores deste endividamento 
a baixa remuneração dos serviços prestados ao SUS e os altos juros 
cobrados pelo mercado. 

AÇÃO SOLIDARIA
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DICA DE SAÚDE: AÇÕES SIMPLES 
QUE PODEM EVITAR O CANCER

Com o objetivo de evitar o surgimen-
to do câncer, o Instituto Nacional de 
Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva (INCA), vin-
culado ao Ministério da Saúde, pu-
blicou a cartilha “Câncer: a informa-
ção pode salvar vidas”, com 10 dicas 
simples e eficazes para se proteger 
contra o desenvolvimento da doença. 
 
O manual mostra ações preventivas 
como a realização de 30 minutos di-
ários de atividades físicas, não fumar, 
evitar bebidas alcoólicas e manter uma 
alimentação saudável. O nutricionista 
do INCA, Fábio Gomes, explica que 
o tipo de alimentação que se conso-
me pode contribuir para o surgimento 
da enfermidade. “Os alimentos em-
butidos possuem conservantes com 
compostos que podem ser cancerí-
genos. Eles agridem o estômago e 
podem aumentar as chances de um 
câncer no estômago ou no intestino”. 
 
Outra atenção necessária, destacada 
pelo nutricionista, é em relação aos 

alimentos ricos em gordura. “Alimen-
tos ricos em sal tem uma quantidade 
de gordura muito maior, facilitando o 
desenvolvimento da obesidade. In-
diretamente todos os alimentos que 
proporcionam o desenvolvimento da 
obesidade vão facilitar o desenvolvi-
mento de câncer”. O consumo de re-
frigerantes também precisa ser feito 
com cautela, já que contribui para o 
aumento de peso. “A obesidade em 
si, é um fator de risco para o desen-
volvimento de câncer no esôfago, no 
intestino, rins, vesícula, pâncreas e 
mama. Por isso mesmo o consumo de 
alimentos gordurosos está diretamente 
associado ao surgimento do câncer”, 
ressalta o nutricionista Fábio Gomes. 
 
A ingestão de bebidas alcoólicas tam-
bém deve ser regrada. “O álcool agri-
de todas as áreas com as quais entra 
em contato, e esta agressão persis-
tente pode provocar alterações nas 
células e transformá-las em precurso-
ras de câncer”, alerta o nutricionista. 
 
Homens e mulheres com mais de 50 
anos também devem ter atenção redo-
brada com a saúde. Por isso,  a dica é 
realizar, a cada dois anos, exames de 
sangue oculto nas fezes. Isso porque, 
com a chegada do envelhecimento, 
acontecem mudanças nas células do 
organismo aumentando a possibilida-
de de que elas se tornem malignas. 
 
Mas entenda: o surgimento do cân-
cer depende da intensidade e dura-
ção da exposição das células aos 
agentes causadores de câncer. Por 
exemplo, o risco de uma pessoa de-
senvolver câncer de pulmão é dire-
tamente proporcional ao número de 
cigarros fumados por dia e ao nú-
mero de anos que ela vem fumando.

PRESENÇA DA PASTORAL DOS
 ENFERMOS NO PIO X

A Pastoral dos Enfermos deve ir ao encontro dos doentes tanto nos hos-
pitais e casas de saúde quanto nos domicílios particulares. São ambien-
tes diferentes que exigem, também, um modo diferente de fazer pastoral. 
 
A Pastoral dos Enfermos tem como preocupação humanizar e ser presença da 
Igreja junto aos doentes, dar um sentido ao sofrimento, atingir o coração do enfer-
mo e aproximá-lo de Cristo. Essa Pastoral esta presente no Hospital São Pio X.  
 
Toda quarta-feira, às 18horas é celebrada Missa na Capela do Hospital pelos 
Padres Lindomar e Columbano. Além disso, os membros da pastoral realizam 
visitas aos que se encontram hospitalizados. Na visita, atendendo ao desejo do 
paciente é possível receber a eucaristia, confessar-se e ter a unção dos enfermos. 

PATROCINADORES

Otorrinolaringologista - CRM  13125/GO

Dr. Renato Albuquerque Guimarães

Especialista em: nariz - ouvido

garganta - ronco - apnéia - insônia e

cirurgia de cabeça e pescoço

 MedCenter
Otorrino

TEMOS CONVÊNIOS COM OS PROGRAMAS:

VALE MAIS SAÚDE - NOVARTIS
CUIDADOS PELA VIDA - ACHÉ
BAYER PARA VOCÊ - BAYER
FAZ BEM - ASTRAZENECA
SAÚDE FÁCIL - BOEHRINGER
LUNDBECK - LUNDBECK
RECEITA DE VIDA - MSD
MANTECORP - MANTECORP

FARMÁCIA
POPULAR

OXIGÊNIO MEDICINAL E INDUSTRIAL
Av. Brasil, 336-A - Fone: 3323-1029 - Ceres- GO

Informática e Peças

FONE/FAX: 3307-1621 / 3307-2233FONE/FAX: 3307-1621 / 3307-2233

Automacao Comercial

INSTALAMOS SISTEMAS COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
E IMPRESSORAS FISCAIS

 "Sat Automação Comercial”

Av. Bernardo Sayão n.º 300 - Centro - Ceres - GO

Proprietários: Cássio e Bruno


