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Santa Casa busca alternativas para 
implantar 10 novos leitos de UTI

O provedor da Santa Casa de Piracicaba, Adilson Zampieri, foi recebido 
pela Câmara de Vereadores no último dia 06 de outubro, quando participou 
da sessão camarária para discutir junto ao Poder Legislativo alternativas que 
garantam à Instituição viabilidade financeira para implantação de dez novos 

leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Durante o encontro, Zampieri recebeu apoio dos vereadores na pessoa 
do presidente João Manoel dos Santos, que disse ter visitado a Santa Casa para 

conhecer a infraestrutura de urgência e emergência do Hospital. “Presenciei 
um esforço fora do comum. A causa é nobre e o empenho da Santa Casa para 

implantação dos novos leitos é justo e merece todo nosso apoio”, disse o verea-
dor, ao sugerir novas reuniões para ampliar a análise da proposta.      
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“O maior desafio está no custeio da Unidade, já que 
a manutenção diária dos dez leitos propostos é de 
aproximadamente R$16.000,00/dia, o equivalente a 
R$480.000,00 mensais”, disse o provedor Adilson Zampieri
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A solidariedade como recurso para um mundo melhor
Quando nos debruçamos sobre a 

história da fundação da primeira Santa 
Casa do mundo, implantada em 1.498, 
em Portugal, percebemos que a Rainha 
D. Leonor estava, naquele momento, pro-
fundamente tocada pelo sentimento de 
gratidão e amor ao próximo.

Primeiro, por observar, atônita, a situa-
ção de extrema pobreza e ausência das con-
dições mínimas para garantir a qualidade de 
vida necessária à sobrevivência dos que habi-
tavam as redondezas do castelo. Segundo, por 
estar ela própria grata pela cura obtida para 
uma doença de pele que os entendidos em 
saúde da época classificavam como incurável.

Humilde o bastante para seguir os ple-
beus e banhar-se em um rio cujas águas eram 
tidas como milagrosas pela suposta capaci-

dade de cura, a rainha se sensibilizou com a 
postura daquele povo que, mesmo desprovido 
de qualquer benefício por parte do rei, ainda 
era capaz de apoiar-se em sua própria fé.

Ao caminhar em direção àquelas águas, 
a rainha prometeu que, se obtivesse a cura 
que tanto desejava, criaria um local para 
onde essas pessoas pudessem se dirigir 
quando afligidos por doenças. Inteligente 
o suficiente para saber que seu projeto, 
provavelmente, não teria continuidade após 
sua morte, a rainha convidou, então, os mais 
abastados para se unirem e, em “irmandade”, 
instalar uma casa de saúde capaz de acolher 
os mais necessitados através de doações e 
do trabalho voluntário dos que mantinham 
acesa a chama da solidariedade.

Passados 516 anos, observamos os 

resultados dos esforços de D. Leonor em  
pleno século XXI. O mundo já não é o mes-
mo, é óbvio. A capacidade e a necessidade 
que o ser humano tem de estender a mão 
ao próximo, entretanto, parece ter sofrido 
poucos abalos, colocando-nos frente a 
frente com desafios semelhantes àqueles 
enfrentados por D. Leonor.

E é com este mesmo entusiasmo e fé na 
humanidade que a Santa Casa de Piracicaba 
tem sobrevivido ao longo de seus 160 anos, 
prestando atendimento aos mais carentes.

Sentimento semelhante tem sua Mesa 
Diretora e Administrativa ao buscar junto aos 
poderes constituídos alternativas capazes de 
permitir ao Hospital a implantação de dez 
novos leitos de UTI, conforme ilustra a matéria 
da página 3 desta publicação.
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Adilson Zampieri, provedor daSanta Casa de Piracicaba

Um espaço preparado especialmente para agilizar suas 
consultas médicas, oferecendo a você e a sua família 
ainda mais rapidez e qualidade na assistência.

Acione a Central de Atendimento e agende suas consultas 
pelo 0800-771.9900, de segunda à sexta-feira, 
das 7h30 às 17 horas, e tenha profi ssionais médicos 
a sua disposição.

SÓ QUEM TEM A MAIOR INFRAESTRURA FÍSICA DA REGIÃO PODE OFERECER MAIS!
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Av. Independência, 953 (antigo IUP)

Agora, quem tem Santa Casa Saúde também tem Ambulatório Médico

www.santacasasaudepiracicaba.com.br
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Santa Casa busca alternativas para implantar dez novos leitos de UTI
O provedor da Santa Casa de Piracica-

ba, Adilson Zampieri, foi recebido pela Câma-
ra de Vereadores no último dia 06 de outubro, 
quando participou da sessão camarária para 
discutir junto ao Poder Legislativo alternativas 
que garantam à Instituição viabilidade finan-
ceira para implantação de dez novos leitos de 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Segundo o provedor, que participou 
do encontrou com os vereadores ao lado da 
administradora Vanda Petean e do diretor 
tesoureiro Alexandre Valvano, a implantação 
estrutural de uma UTI adulto com dez leitos 
é estimada em R$1.735.610,00 consideran-
do-se equipamentos e mobiliários.

Zampieri revela, entretanto, que o 
maior desafio está no custeio da Unida-
de, já que a manutenção diária dos dez 
leitos propostos é de aproximadamente 
R$16.000,00. “Considerando-se que 50% 
deste valor poderá ser coberto pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde), estimamos um 
déficit mensal aproximado de R$240 mil 
para a Santa Casa”, calculou o provedor, 

revelando a impossibilidade da Instituição 
em assumir mais este custo. 

“Já é de conhecimento público as 
deficiências que limitam a atuação das 
filantrópicas devido à defasagem da tabela 
SUS, que repassa a essas instituições metade 
do valor efetivamente gasto para manu-
tenção da assistência médico-hospitalar 

direcionada ao Sistema Único de Saúde”, 
explicou Zampieri, lembrando que metade 
de todo atendimento SUS registrado no 
país acontece dentro de uma Santa Casa. 
“O reconhecimento que os poderes cons-
tituídos conferem às Santas Casas é muito 
desproporcional à importância que essas 
entidades têm para o sistema público de 

saúde”, considera o provedor.
Ele  informa que, atualmente, do total 

de 55 leitos de UTI (adulto e pediátrico) man-
tidos pela Santa Casa, 34 são direcionados ao 
SUS, com uma média de permanência de 12 
dias. “A alta complexidade dos leitos de UTI 
associada ao tempo de  permanência dos 
pacientes elevam consideravelmente os cus-
tos para a manutenção da Unidade”, explica.

Durante o encontro na Câmara, 
os vereadores Laércio Trevisan, Ronaldo 
Moschini, Capitão Gomes, Paulo Camolesi, 
Ary Pedroso, Paulo Campos e Gilmar Rotta 
manifestaram-se dispostos a contribuir 
para que a implantação dos novos leitos se 
efetive, comprometendo-se em aprofundar 
a discussão. O presidente do Legislativo, 
João Manoel dos Santos, que visitou  a 
Santa Casa para conhecer a estrutura de 
urgência e emergência do Hospital, disse ter 
presenciado um esforço fora do comum. “A 
causa é nobre e o empenho da Santa Casa 
para implantação dos novos leitos é justo e 
merece nosso apoio”, disse. 

Pavão é eleito membro do SINDHOSFIL
O vice-provedor da Santa Casa de 

Piracicaba, João Orlando Pavão, foi recen-
temente eleito membro do SINDHOSFIL, 
Sindicato das Santas Casas de Misericórdia 
e Hospitais Filantrópicos do Estado de São 
Paulo  para o triênio 2014/2017. Institui-
ção com forte atuação no Estado de São 
Paulo, o Sindhosfil é uma representação 

sindical criada em 1988 para defender 
os anseios e interceder pelos interes-
ses da categoria filantrópica da saúde. 
“Enquanto força independente, a enti-
dade conquistou muitos e importantes 
ganhos para os hospitais filantrópicos, 
a exemplo das convenções coletivas de 
trabalho”, disse Pavão, que também é 

diretor jurídico da FEHOSP- Federação 
das Santas Casas e Hospitais Filantrópi-
cos do Estado de São Paulo.

Além de Pavão como 2º tesou-
reiro, a nova Diretoria do SINDHOSFIL é 
composta também por Edison Ferreira 
da Silva (presidente), Jaime Durigon Fi-
lho (1º vice-presidente), David Vieira da 

Costa (2º vice-presidente), José Carlos 
Cardoso (3º vice-presidente), José Rei-
naldo Nogueira de Oliveira Jr (secretário 
geral), Zélia Therezinha Lopes Mimessi  
(2º secretária), Pe. Niversindo Antônio 
Cherubin (3º secretário), Milton Tédde 
(tesoureiro) e Moacir Walter de Solza 
(3º tesoureiro).

    Invista em si mesmo: faça EEP

 PROVA:

03/12 

EEPVESTIBULAR
2015 

ESCOLA DE ENGENHARIA 
DE PIRACICABA

Informações:  19 3412-1101  • www.fumep.edu.br

INSCRIÇÕES: DE 29/09 A 01/12 NA EEP 
OU  PELA INTERNET DE 29/09 A 30/11

Adilson Zampieri (à dir.) participou do encontrou com os vereadores ao lado do 
diretor tesoureiro Alexandre Valvano (à esq.) e da administradora Vanda Petean
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De autoria de Felisbino de Almeida Leme, ‘Cantos de Paz’ pode ser adquirido a R$23 no próprio CECAN 

Livro de poemas beneficia o CECAN
Composto por 120 

poemas inspirados por 
uma delicada fase de 
sua vida e da sua espo-
sa Rosaly Aparecida, o 
escritor, poeta e cronista 
Fel isbino de Almeida 
Leme lançou recente -
mente sua terceira obra, 

intitulada Cantos de Paz. O livro surgiu 
em parceria com o CECAN (Centro do 
Câncer Santa Casa de Piracicaba) e o 
montante da venda será revertido para 
a Entidade.

De acordo com o escritor, no final 
do ano passado, sua esposa Rosaly re-
cebeu a notícia de que era portadora 
de um câncer de mama. Durante 28 
dias, passou por tratamento no CECAN, 
experiência que o inspirou a retratar o 
ambiente tranqüilo que o Centro pro-
porciona às pessoas. “Uma boa parte dos 
poemas fala de paz, de Jesus e da família 

e, por isso, a proposta é que, quando a 
pessoa lê um deles, sinta o coração mais 
leve”, disse Felisbino, lembrando que o 
ambiente foi essencial para a recupera-
ção de Rosaly.

O livro demorou cerca de um ano 
para ser finalizado e contou com a cola-
boração de muitos amigos do escritor. 
Além da importância da arrecadação 
para o Cecan, Felisbino relatou o papel 
fundamental da divulgação do Centro. 
“É uma sementinha para a população 
conhecer e ajudar o espaço, que é muito 
importante”, disse.

IUP promove “Encontro de Harmonia” para funcionários 
O IUP – Instituto de Urologia de Piracicaba, lo-

calizado na Santa Casa, promoveu recentemente o 1° 
Encontro de Harmonia para funcionários da Unidade, 
com a presença de equipes das áreas médica, técnica, 
administrativa e de higienização.

O evento contou com a participação da EDUCCO 
– Educação Corporativa e Eventos Empresariais que, por 
meio de dinâmica de reflexão, abordou a importância e 
necessidade que o ser humano tem de conhecer as pes-
soas que vivem ao seu redor, seja no ambiente familiar 
ou profissional. Outra atividade foi a ‘oficina de pipas’, 
instituída para exercitar a capacidade de planejamento, 
execução e integração dos participantes.

A proposta do encontro foi investir na educação 

dos funcionários e, ao mesmo tempo, demonstrar aten-
ção e respeito à equipe, entregando a ela as ferramentas 
necessárias para que cada um desempenhe seu trabalho 
com excelência.

“O encontro permitiu maior interação da equipe ao 
inserir as pessoas em um processo de ensino e aprendi-
zagem em que o trabalho coletivo é colocado como um 
caminho para se interferir na realidade, modificando-a 
de maneira adequada e positiva”, disse o urologista Sílvio 
Cordeiro, integrante do corpo clínico do IUP.   Segundo 
ele, a motivação vivenciada nas dinâmicas será percebida 
no dia a dia do trabalho, quando a  produtividade será 
conseqüência do forte desejo instalado em todos da 
equipe para atingir os objetivos da empresa.
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Informações para 
aquisição do livro 
podem ser obtidas 
pelo (19) 2532.8200

O encontro permitiu maior interação da 
equipe de médicos e funcionários
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Santa Casa debate protocolo de sepse no combate à infecção
Os números mundiais são alarmantes 

e revelam que, atualmente, a sepse, mais 
conhecida como infecção generalizada, é 
responsável por 25% da ocupação de leitos 
em UTIs e uma das principais causas de 
morte em Unidades de Terapia Intensiva. 
Não bastasse a alta incidência de óbitos, 
segundo o Instituto Latino Americano, a 
doença é também a principal geradora de 
custos nos setores público e privado, uma 
vez que o tratamento exige equipamentos 
sofisticados, medicamentos caros e a atua-
ção de equipe multidisciplinar especializada.

“É um tema bastante recorrente e 
de extrema importância para instituições 
comprometidas com a qualidade de vida de 
seus pacientes e empenhadas em tornar o 
tratamento da sepse cada vez mais efetivo 
e resolutivo”, avalia o médico Hamilton Bo-

nilha, coordenador do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar da Santa Casa de 
Piracicaba (SCIH) e organizador do evento 
que, no último dia 23 de agosto, reuniu mé-

dicos e profissionais de saúde de Piracicaba 
e região para debater “O impacto da adesão 
ao protocolo de sepse e pneumonia associa-
da à ventilação mecânica”, durante palestra 

proferida pelo médico coordenador da UTI 
do Hospital e Maternidade Brasil, de Santo 
André/SP, Haggeas da Silveira Fernandes.

Bonilha justifica a iniciativa, lembran-
do que o protocolo institucional envolve 
todos os membros da equipe multidisci-
plinar responsável pela assistência direta 
ao paciente e tem por objetivo orientar 
sobre o início da conduta, em caso suspeito 
de sepse. Ele lembra que a Santa Casa de 
Piracicaba é referência de assistência em 
UTI e mantém um dos menores índices de 
infecção hospitalar do país. “Mesmo assim, 
é importante atualizar conhecimentos 
nesta área e lembrar que é sempre possível 
e necessário melhorar e ampliar a adesão 
ao protocolo, processo que passa pela 
conscientização do profissional de saúde”, 
considerou Bonilha. 

Comprometido em alertar e apri-
morar os conhecimentos junto a médicos 
e demais profissionais da saúde sobre a 
importância do diagnóstico precoce da 
infecção fúngica, o médico infectologista 
Hamilton Bonilha de Moraes, diretor do 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH) da Santa Casa de Piracicaba, coor-
dena evento para às 19h30 do próximo dia 
23 de outubro, no salão de convenções do 
Hospital, para discutir a “Infecção Fúngica 

em UTI- o que fazer e como tratar?”.
O tema será abordado pelo profes-

sor da disciplina de infectologia da PUC-SP, 
Fernando Ruiz. As vagas são limitadas e as 
inscrições, gratuitas, podem ser realizadas 
através do SCIH da Santa Casa pelo telefo-
ne (19) 3417.5109 e do Nadep (Núcleo de 
Aperfeiçoamento e Desenvolvimentos de 
Pessoas), pelo (19) 3417.5115/5081.

Hamilton explica que a  espécie 
Cândida é um fungo que coloniza o trato 

gastrointestinal e vive em harmonia com 
o organismo. Porém, alguns fatores como 
internação prolongada em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), cirurgia abdomi-
nal, pancreatite, uso de antibióticos de 
amplo espectro, cateter venoso central 
para infusão de medicamentos e nutri-
ção parenteral total podem predispor a 
disseminação deste fungo pela corrente 
sanguínea, processo chamado de candi-
demia e que está associado ao aumento 

da mortalidade hospitalar.  
“A candidemia é a quarta causa de 

infecção hospitalar e responde por até 20% 
de todas as infecções adquiridas em UTIs”, 
explica Bonilha. Segundo ele, desde 2005, 
a Santa Casa realiza vigilância diária em pa-
cientes com fatores de risco, com a finalidade 
de diagnosticar precocemente esta infecção, 
uma vez que o tratamento instituído nas 
primeiras 12 horas tem um impacto signi-
ficativo na sobrevida do paciente”, alerta.

Palestra alerta sobre infecção fúngica 

24h24h
A REDE DROGAL OFERECE ATENDIMENTO 24h

TODOS OS DIAS, INCLUSIVE DOMINGOS E FERIADOS

Av. Independência, 2759 - Piracicaba  
F: (19) 3434-2750
R. Governador Pedro de Toledo, 1064 - Piracicaba                               
F: (19) 3422-3583 www.drogal.com.br

O provedor Adilson Zampieri, o palestrante 
Haggeas da Silveira Fernandes e o infectologista Hamilton Bonilha
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A Santa Casa Saúde comunica 
que, a partir do dia 20 de outubro, 
disponibilizará um novo local para o 
atendimento infantil de urgência e 
emergência.

 No novo endereço, localizado à 
Rua Campos Salles, 780, no São Dimas, 
atrás da Clínica Dia, o Plano garantirá 
atendimento especializado 24 horas, 
com informações pelo (19) 3417.1640.

COMUNICADO SANTA CASA SAÚDE:

Em comemoração ao Dia Mundial do 
Idoso (1º de outubro), o Centro de Prevenção 
de Riscos e Doenças e Promoção de Saúde 
- Saúde Inteligente, da Santa Casa Saúde, 
promoveu, em parceria com a Rede Drogal, 
a 4º Caminhada entre gerações – um olhar 
para a terceira idade. O evento, que todo ano 
movimenta a cidade dentro do calendário da 
Prefeitura Municipal de Piracicaba, teve sua 
renda totalmente revertida para o Lar Betel e 
Lar dos Velhinhos.

O encontro, que reuniu mais de 800 
pessoas, começou logo cedo na Estação da 

Paulista, com Lian Gong, técnica oriental de 
exercícios para prevenir e tratar dores no 
corpo, seguida de alongamento e caminhada 
de 1,5 km até a Praça José Bonifácio, onde os 
participantes puderam se submeter a testes 
gratuitos para aferição de pressão e da glice-
mia, orientação multiprofissional e realização 
de teste de audiometria, além de brindes e 
atrações com show sertanejo. 

De acordo com a assistente social do 
Saúde Inteligente, Karina Peruch, o envolvi-
mento direto da Santa Casa Saúde no evento 
se deu como forma de reforçar o trabalho 

desenvolvido junto à terceira idade 
através de programas preventivos 
voltados aos grupos de hipertensos, 
diabéticos e obesos,  “São pessoas 
que, além de acompanhamento 
médico e multiprofissional, têm 
acesso a atividades físicas, a exem-
plo da hidroginástica, caminhada e 
alongamento”, disse.

Santa Casa Saúde apoia caminhada entre gerações

Novo local para atendimento de urgência e emergência infantil

Telefone (19) 3428.4030
www.emcor.com.br

Unidade de Exames

AGORA COM TRÊS UNIDADES ESPECÍFICAS DE ATENDIMENTO

Teste Ergométrico
Ecocardiograma Bidimensional 

Colordoppler 
Eletrocardiografia Dinâmica (Holter/Looper)
Tilt Test | Ecocardiograma Transesofágico

Medida Ambulatorial Arterial (Mapa)
Rua Visconde do Rio Branco, 1.765,

com acesso também pela Santa Casa

Para atendimento de urgência 
Rua Silva Jardim, 1.786,

com acesso também pela Santa Casa

PS Cardiológico 24h e 
Unidade Coronariana (UCO)

Unidade de Hemodinâmica
Cateterismo | Angioplastias | Arteriografias 
Embolizações | Endopróteses | Ablações  

Eletrofisiologia e Marcapasso
acesso pela Santa Casa de Piracicaba
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Seu novo espaço da beleza

Estacionamento para clientes e Disk Entrega

fb .com/espacololla19 2534-3733

Rua Guaporé nº 46 - A 50 METROS DA SANTA CASA

• Cosméti cos
  • Presentes
    • Salão de beleza

Faça-nos uma 
visita e adquira seu
Cartão Fidelidade.

TODAS AS TERÇAS, COMPRANDO A TINTA GANHE A APLICAÇÃO.

A nova Unidade está localizada 
à Rua Campos Salles, 780, 
no Bairro São Dimas

Evento reuniu mais de 
800 pessoas

 O Plano informa ainda que o atendimento 
infantil que vem sendo efetuado através do PAI, na 
Avenida Independência, 1129, prosseguirá até o dia 
30 de novembro.

Segundo o superintendente da Santa Casa Saú-
de, Ruy Nogueira Costa Filho, a mudança vale apenas 
para os atendimentos de urgência e emergência, uma 
vez que os médicos do PAI continuarão atendendo 
clientes da Santa Casa Saúde em seus consultórios.

Ele lembra ainda que, como o próprio nome 
sugere, o novo local, no São Dimas, é específico para 
as urgências e emergências e que a assistência infantil 
de rotina pode ser efetivada em um dos consultórios 
dos mais de 20 profissionais pediatras credenciados 
pelo Plano.
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Santa Casa Saúde promove campanha contra o Diabetes
Dados da Sociedade Brasileira de 

Diabetes revelam que em 1985, cerca de 30 
milhões de adultos tinham Diabetes Mellitus 
doença que, em 2030, deverá incidir em 300 
milhões de indivíduos. Profissionais da saúde 
se preocupam também com a evolução da 
doença que é crônica e, se não tratada corre-
tamente, pode levar a graves complicações, 
como amputações das pernas, cegueira, 
paralisação dos rins e aumento da incidência 
do infarto agudo do miocárdio.

Por isso, a equipe multiprofissional 
do Centro de Prevenção de Riscos e Do-
enças e Promoção de Saúde - Saúde Inte-
ligente, da Santa Casa Saúde, promove, de 
11 a 14 de novembro, mais uma edição de 
sua Campanha Contra do Diabetes, com o 
tema “Vida Saudável e Diabetes”.  

 A enfermeira Roberta Libardi, res-

ponsável pelo grupo de diabéticos do 
Saúde Inteligente, relata que o aumento 
de pessoas diabéticas no mundo está vin-
culado ao crescimento e envelhecimento 
populacional, à maior urbanização, à 
crescente prevalência de obesidade e ao 
sedentarismo.

Ela afirma, porém, que complicações 
advindas da doença podem ser evitadas, 
se o indivíduo aderir ao tratamento tera-
pêutico de monitoramento da glicemia, 
consultas com os médicos especialistas, 
uso correto da medicação, alimentação 
fracionada e equilibrada, prática de ativi-
dades físicas e controle emocional.

Para isso, durante a Campanha, inte-
grantes do grupo de diabéticos do Saúde 
Inteligente poderão participar do ‘Café da 
Manhã Azul’, com  orientações nutricionais; 

de palestras com te-
mas atualizados no 
tratamento da do-
ença; gincanas com  
educadoras físicas e 
nutricionistas; além 
de aferição da pres-
são arterial, glicemia 
capilar, orientações 
de alimentação sau-
dável e exercícios de 
alongamento e rela-
xamento.

“Nosso obje-
tivo é conscientizar 
sobre os benefícios 
de uma vida saudá-
vel por meio de  recursos capazes de prevenir 
ou controlar o Diabetes”, justifica Roberta, 

que indica o telefone (19) 3417.5959 para 
informações detalhadas da programação.

Comprometido com a atualização tec-
nológica, o Centro de Reprodução Humana 
da Santa Casa de Piracicaba (CRHP) acaba de 
adquirir uma incubadora de bancada MINC, 
estufa trigás projetada para estabilizar rapi-
damente a temperatura e o PH, otimizando 
o ambiente de cultura de células para o 
melhor desenvolvimento de embriões com 
o objetivo de realizar o sonho de casais que 

precisam de tratamento para ter filhos.
O Centro, que possui equipamentos 

de última geração para a manipulação de 
óvulos, espermatozóides e embriões, aten-
de a todas as normas da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) e mantém, 
inclusive, a qualidade do ar sob permanente 
controle em seus laboratórios. “É assim que 
mantemos a qualidade dos serviços presta-

dos, fazendo com que a clínica seja referência 
na área”, disse o ginecologista Paulo Arthur 
Machado Padovani, que integra a equipe 
do CRHP ao lado dos ginecologistas Ernesto 
Valvano (CRM 48716), José Henrique Mello 
de Freitas (CRM 64230), José Higino Ribeiro 
dos Santos Junior (CRM 80719) e Milena 
Goes Dias Silva (CRM 141626) e do urologista 
Gustavo de Mendonça Borges (CRM 94121).

Eles lembram que o Centro ganhou 
projeção e, hoje, atende pacientes do interior 
de São Paulo, de outros Estados do Brasil e 
também do exterior. Pioneiro na região, conta 
com uma estrutura laboratorial completa, cen-
tro cirúrgico, área destinada ao congelamento 
de sêmen e embriões, espaço para coleta de 
espermatozóides, apartamentos exclusivos e 
sala com equipamento de ultrassom.

Centro de Reprodução Humana adquire novos equipamentos

No período de 11 a 14 de novembro, a fachada da Santa Casa estará iluminada de azul 

Iluminada de azul, fachada da Santa Casa 
alerta para a necessidade da prevenção
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Encontro reúne doadores e receptores de órgãos na Santa Casa
Empenhada em sensibilizar e refletir 

sobre a importância da doação de órgãos, 
a Santa Casa de Piracicaba promoveu, no 
último dia 26 de agosto, seu III Encontro de 
Doadores e Receptores de Órgãos, com o 
registro de 1.067 doações efetivadas nos 
últimos anos.

Inserido no contexto da Semana Na-
cional de Doação de Órgãos, o evento teve 
como ponto alto depoimentos que trou-
xeram a público um pouco da experiência 
vivenciada por familiares de quem já doou 
e de quem já recebeu órgãos em doação.

A enfermeira Jacqueline Defavari 
Bonilha de Morais, coordenadora da Comis-
são Intrahospitalar de Doação de Órgãos, 
Tecidos e Transplantes (CIHDOTT), revela 
que mais de 28 mil pessoas aguardam na 
fila de espera em todo país e explica que a 
proposta foi agradecer aos familiares pelas 
doações registradas na Santa Casa, gesto 
que, segundo ela, concede exemplos de so-

lidariedade que podem estimular a doação. 
Os médicos Moisés de Oliveira Lara e 

Wilson Balassini, da CIHDOTT, lembram que, 
de cada 10 brasileiros abordados, quatro se 
recusam a doar os órgãos de seus familiares 
e atribui a negativa à falta de manifestação 
da vontade de doação em vida e ao baixo 
nível de informação sobre o assunto. “Sem-
pre que o indivíduo se manifesta a favor da 
doação em vida, os familiares autorizam a 
doação de seus órgãos”, disseram.

 Eles lembram que, para se tornar um 
doador, a pessoa deve comunicar esta de-
cisão à família, pois de acordo com a legis-
lação dos transplantes no Brasil, a doação 
só pode ser consentida pelo familiar de 
até 2º grau. “Essa conversa é fundamental 
para subsidiar a decisão da família na hora 
de doar os órgãos”, disseram, indicando o 
site oficial da ABTO (http://www.abto.org.
br) para mais informações sobre como se 
tornar doador.

Médicos são recepcionados 
com café da manhã

Diretor clínico recebe Moção de Aplausos 

Em alusão ao Dia do Médico, a 
Santa Casa homenageou os componen-
tes de seu Corpo Clínico, oferecendo-
-lhes um café da manhã especial. A 
iniciativa partiu da Mesa Diretora e Ad-
ministrativa e da Pastoral da Saúde do 
Hospital que, na ocasião, promoveram 
homenagens com entrega de placas 
aos médicos André Gervatoski (diretor 
clínico), Hamilton Bonilha, Luiz Fernan-
do Coimbra, Paulo Humberto Remondi 
e Ricardo Manzoni.

“O médico é a figura que mais se 

identifica com o ambiente hospitalar e 
um dos profissionais mais importantes 
na promoção a recuperação do pacien-
te”, afirmam a administradora Vanda Pe-
tean e Irmã Davina Bernardi, da Pastoral. 
Ao justificar a iniciativa, o vice-provedor 
João Orlando Pavão lembrou que cabe 
ao médico utilizar o saber específico 
para promover a saúde e o bem-estar do 
indivíduo. “O Hospital reúne 305 profis-
sionais altamente qualificados para co-
locar em prática esta prerrogativa nas 28 
especialidades nas quais atuam”, disse.

Ao ser empossado diretor clínico 
da Santa Casa, o médico André Luiz 
Gervatoski Lourenço foi homenageado 
pela Câmara de Vereadores de Piracica-
ba, numa iniciativa do vereador André 
Bandeira. “Gervatoski é, agora, respon-
sável pela interlocução com o corpo 
clínico, mesa diretora e administrativa 
do Hospital, e terá de trabalhar duro 
para assegurar condições para o exer-
cício ético e profissional da medicina, 
respondendo por isso junto ao Conse-
lho Regional de Medicina”, justificou o 

parlamentar.
Gervatoski, que mostrou-se li-

sonjeado com a honraria, assumiu o 
cargo ao lado do primeiro vice-diretor 
clínico, Walter Checoli, e do segundo 
vice-diretor, Luiz Fernando Coimbra, 
que têm, por sua vez, o apoio do dire-
tor técnico do hospital, Ruy Nogueira 
Costa Filho.  Para o provedor Adilson 
Zampieri, homenagear Gervatoski e 
enaltecer a ética médica e o compro-
misso profissional com a Instituição e 
com qualidade de vida da população.

Evento ocorreu com o registro de 1.067 doações efetivadas no Hospital 

Proposta foi sensibilizar e refletir sobre a importância da doação de órgãos

O vice-provedor João Orlando Pavão (centro) fez a entrega das homenagens aos médicos 
Hamilton Bonilha, Luiz Fernando Coimbra, André Gervatoski e Ricardo Manzoni 

A honraria foi entregue nas dependências da Santa Casa, 
com a presença da Mesa Diretora e Administrativa do Hospital 
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Funcionários são homenageados por tempo de trabalho 

Hospital 
reverencia os 
aposentados

VI Encontro de Secretárias na Santa Casa

São vinte anos de casa. Tempo sig-
nificativo para quem trabalhou todo esse 
tempo num mesmo lugar, aprendeu a 
amar a empresa e conviveu com pessoas 
que passaram de colegas de trabalhos a 
amigos pessoais. Considerando-se a im-
portância de se estabelecer este tipo de 

relação no ambiente de trabalho, a Santa 
Casa prepara  homenagem especial aos 
funcionários que, em 2014, completam 
20 anos de serviços prestados à Institui-
ção. A iniciativa partiu da Mesa Diretora 
do Hospital com a proposta de exaltar e 
reconhecer a ética, o compromisso e a 

atuação de funcionários exemplares.
Ao todo, 25 funcionários serão 

homenageados com jantar festivo a 
partir das 19h30 do próximo dia 28 de 
novembro, na Churrascaria Monte Sul / 
Vila Rezende. Eles receberão um bóton 
identificando os anos de trabalho e le-

varão para casa um porta-retrato com 
a foto para registrar o momento exato 
em que a homenagem foi concedida.  
Para o provedor Adilson Zampieri, “um 
momento único que ficará gravado para 
sempre na memória do homenageado e 
na história da Santa Casa”. 

A emoção promete dar tom à sole-
nidade direcionada aos funcionários que 
se aposentam em 2014 pela Santa Casa de 
Piracicaba. Eles serão recepcionados pela 
Mesa Diretora e Administrativa do Hospital 
às 8h30 do próximo dia 3 de dezembro, no 
salão de convenções, onde receberão os 
cumprimentos e um presente da Instituição 
como extensão do reconhecimento e da 
importância do trabalho desempenhado 
no Hospital.

Na avaliação do provedor Adilson 
Zampieri, a proposta é homenagear pro-
fissionais que têm contribuído para o en-
grandecimento não apenas da Santa Casa, 
mas da própria cidade e do país já que, ao 
cumprir exemplarmente suas funções, esses 
colaboradores ajudam a consolidar o proces-
so de cidadania. “Somos eternamente gratos 
a todos eles”, disse.

O VI Encontro de Secretárias promo-
vido pela Santa Casa de Piracicaba com a 
proposta de contribuir para o crescimento 
desta profissional e enaltecer a importân-
cia que ela tem no contexto hospitalar, 
aconteceu no último dia 30 de setembro 
e reuniu representantes dos diversos se-
tores e unidades do Hospital, e também 
de outras instituições de saúde da cidade, 
para refletir sobre “A prática de exercício 
físico para uma vida saudável”.

O evento, que contou com a parti-
cipação do personal e consultor fitness, 
Marcos Leme, trouxe também a profissio-
nal de RH, Michele Piazza, que coordenou 
dinâmica de grupo para o controle do 
nível de estresse e ansiedade. O evento 
foi organizado pelas secretárias da Admi-
nistração Valdirene Esteves e Maria Estela 
da Silva que, há seis anos, estão à frente 
do Encontro com a proposta de agregar 
conhecimento e proporcionar integração 
entre as profissionais da área. 

O CRHP oferece à Piracicaba 
e região todas as opções de 
tratamento em reprodução 
humana assistida, potencializando 
a realização do sonho da 
concepção da vida para casais.

crhp.com.br
ACESSE PARA CONHECER:

Além de membros da Mesa Diretora e Administrativa da Santa Casa, o evento 
reuniu representantes de diversas instituições de saúde de Piracicaba
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Programa Saúde em Equilíbrio proporciona  “cafés” mais saudáveis
Funcionários da Santa Casa de Pi-

racicaba já podem desfrutar de cafés da 
manhã, da tarde e da madrugada  mais 
saudáveis, com pão integral, margarina 
light e leite desnatado, além de opções de 
alimentos light no lanche das 17 horas. O 
benefício, concedido pelo Hospital dentro 
do Programa Saúde em Equilíbrio, institu-
ído pelo Centro de Prevenção de Riscos e 
Doenças e Promoção de Saúde - Saúde In-
teligente, da Santa Casa Saúde, tem como 
objetivo contribuir para preservação e, em 

alguns casos, para o resgate gradativo da 
qualidade de vida dos funcionários do 
Hospital.

Segundo a enfermeira Roberta 
Libardi, responsável pelo Programa, a pro-
posta surgiu em decorrência do crescente 
aumento da população com sobrepeso e 
obesidade no país. “É uma situação em que 
as conseqüências são graves e apontam 
para o alto índice de doenças crônicas, a 
exemplo da hipertensão arterial, diabetes 
mellitus e dislipidemia”, disse, citando 

ainda o resultado de recente pesquisa do 
Ministério da Saúde, mostrando que 51% 
da população com idade acima dos 18 
anos estão acima do peso ideal.

Ela revela que, há 10 meses, o Saú-
de Inteligente vem trabalhando com o 
“Grupo Saúde em Equilíbrio”, que tem 
como desafio orientar para a redução de 
peso proporcionando, assim, o equilíbrio 
alimentar necessário ao bem estar físico e 
emocional. “Para isso, contamos com equi-
pe multiprofissional nas áreas de clínica 

médica, serviço social, psicologia, nutrição 
e atividade física para o desenvolvimento 
de atividades quinzenais, por um período 
aproximado de oito meses”, explica.

Roberta Libardi revela ainda que, 
em complemento à iniciativa, o Programa 
estabeleceu parcerias com as academias 
O2 (na rua Gomes Carneiro, 1689), Betty 
Trainning (na av.Torquato da Silva Leitão, 
520) e com a Elite Sports (na rua Luiz Ra-
zera, 491) para concessão de descontos 
especiais a funcionários da Santa Casa. 

 “Trabalhe consciente e com segu-
rança. Alguém espera por você”. Com este 
tema, a Santa Casa promoveu sua 28ª SIPAT 
Semana de Prevenção a Acidentes de Tra-
balho, mobilizando mais de 500 funcioná-
rios no período de 14 e 17 de outubro. Para 
a presidente da CIPA- Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes, Luciana Zambom, 
a idéia foi “sensibilizar o funcionário para 
a necessidade essencial de se trabalhar 
consciente e com segurança”.

O vice-presidente Marcelo Chie-
rigatti complementa, lembrando que o 
funcionário precisa se conscientizar que ele 

deve se cuidar através de procedimentos 
e comportamentos seguros na rotina de 
trabalho, utilizando os equipamentos de 
segurança fornecidos, quando necessá-
rio. “Um ambiente de trabalho seguro se 
estabelece quando cada um fizer a sua 
parte”, disse, lembrando que a Santa Casa 
trabalha todos os dias para que os aciden-
tes de trabalho não aconteçam, através de 
campanhas preventivas e treinamentos.

Com esta perspectiva, a SIPAT trouxe 
temas importantes à rotina hospitalar, a 
exemplo da análise que fez o infectologista 
Hamilton Bonilha sobre “Perfurocortantes”; 

o radialista Xilmar Ulisses, ao 
abordar “Os problemas de 
comunicação entre pessoas”; 
o nefrologista Alex Gonçalves, 
que falou sobre a “Saúde dos 
rins”. No encerramento, apre-
sentação de teatro e concurso 
de paródias.

270
+

20%

+5mil

Colaboradores e Corretores 
parceiros autônomos.

com 2.800m²,
nas 3 lojas e estande
no Shopping Piracicaba.

dos negócios 
efetuados são com 

imobiliárias parceiras. ofertas de
imóveis

MAIOR 
ESTRUTURA
DA REGIÃO

Equipes especializadas
em Lançamentos,
Venda e Locação.

friasneto.com.br

HÁ 25 ANOS, NA FRIAS NETO
PESSOAS ABREM PORTAS PARA PESSOAS.

oz
on

io

Cafés Especiais
Locação | Vendas | Assistência
Máquinas para Café Expresso

www.cafemorrogrande.com.br
Contato: 19 2106-3680

SIPAT alerta para o trabalho consciente e seguro

Proposta concede também desconto em academias com vista à prática regular de atividade física

Luciana Zambom, 
presidente da CIPA, o médico 

infectologista Hamilton 
Bonilha e a administradora 

Vanda Petean durante a 
abertura da SIPAT
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“Talentos da Casa” revela dons artísticos do funcionário
É grande a expectativa da comuni-

dade hospitalar para a 4ª edição do grande 
Show de Talentos a ser protagonizado por 
funcionários da Santa Casa a partir das 19 
horas do próximo dia 31 de outubro, no 
teatro da UNIMEP Taquaral. Ao todo, mais 
de 30 funcionários subirão ao palco para 
18 apresentações que prometem atrair um 
público estimado em 700 pessoas, entre 
funcionários, amigos e familiares.

Na programação, números de canto, 
dança, música instrumental, artes cêni-
cas, desfile de moda, roda de capoeira, 
exposição de artes plásticas e trabalhos 
manuais, numa performance que revelará 
as habilidades artístico-culturais que os 
funcionários têm, mas que nem sempre são 
de conhecimento dos colegas de trabalho.

“É uma oportunidade para que os 
funcionários apresentem dons que vão 
além do talento profissional demonstrado 
durante a rotina hospitalar”, observa a ad-
ministradora Vanda Petean, de quem partiu 
a iniciativa de implantar o Projeto Talentos 

da Casa com a proposta de promover a 
maior integração da “família Santa Casa” 

ao mesmo tempo em que proporciona 
momentos de descontração e lazer.

O desafio de manter e coordenar a 
proposta é da CART- Comissão de Atração 
e Retenção de Talentos, que reúne repre-
sentantes de setores estratégicos para 
organizar atividades que proporcionem 
maior proximidade dos funcionários com 
seus colegas de trabalho e com a direção 
do Hospital. “Há também o compromisso 
da CART de estabelecer um vínculo maior 
entre a Santa Casa e a família dos funcioná-
rios”, observa a jornalista Nilma de Oliveira 
Moratori, presidente da Comissão.

Ela ilustra este esforço, citando o Kit 
Gestante, entregue a funcionárias e espo-
sas de funcionários no 7º mês de gestação 
durante café da manhã no Hospital com 
a presença de familiares, e as atividades 
alusivas ao Dia da Criança. “Este ano, a 
CART acompanhará funcionários e seus 
filhos com até 11 anos à Cidade da Crian-
ça, em São Bernardo do Campo/SP”, disse, 
lembrando que, ano passado, mobilização 
semelhante levou cerca  de 500 pessoas ao 
Parque da Xuxa. 

Funcionários da Santa Casa interes-
sados em participar com seus filhos de até 
11 anos da viagem organizada pela CART 
(Comissão de Atração e Retenção de Talentos) 
para a Cidade da Criança, em São Bernardo do 
Campo/SP, têm até o dia 20 de outubro para 
se inscrever junto ao Gestão de Pessoas (GP).

O gestor de recursos humanos, Ri-
cardo Fedrizzi, informa que o funcionário 
poderá optar em fazer a viagem no dia 15 
ou 22 de novembro. “A atividade é alusiva 
ao Dia da Criança e nossa intenção é facilitar 
a participação daqueles que querem passar 
um dia diferente ao lado de seus filhos e na 

companhia de colegas de trabalho”, disse. 
Segundo ele, a saída está marcada para às 
6h45, da Descansoteca, com retorno previsto 
para às 16h30.

Ricardo enaltece a apoio concedido 
pela Mesa Diretora e Administrativa da Santa 
Casa, que assumiu parte do investimento ne-

cessário ao fretamento dos ônibus, e orienta 
com relação à alimentação, lembrando o 
funcionário que ele poderá optar por se 
alimentar no próprio local ou levar lanches. 
“Quem quiser conhecer melhor o local es-
colhido para o passeio, deve acessar o site 
cidadedacriancasbc.com.br”, orienta. 

01/11 GRAZIELA APARECIDA CAMUZZI 
01/11 JESSICA MARIA FERREIRA DA SILVA 
01/11 MELIZANDE FLORA GERONIMO ROMUALDO 
01/11 MARIA EULALIA DE JESUS NETA 
01/11 DR. NIVALDO DA SILVA LAVOURA JÚNIOR 
01/11 DR. JOSÉ EDUARDO DELFINI CANÇADO 
02/11 ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA 
02/11 LILIAN MOTTA MONTEIRO DE CARVALHO 
02/11 DRA. LILIAN MOTTA MONTEIRO DE CARVALHO 
03/11 MAGALI VALVERDE GOMES 
03/11 JOAO LUIS BARBIERI 
03/11 JULIANA MOREIRA DUTRA 
03/11 DR. ALFREDO JOSÉ DE CASTRO NEVES FILHO 
04/11 MILIANE GEYSA DA SILVA OLIVEIRA ROSA 
04/11 MARINA PINHEIRO PERINA 
04/11 ROSIMEIRE CRISTINA DE LIMA 
04/11 DANIEL JOSE DE CAMPOS 
05/11 ANA PAULA RONCATO ROVEROTO 
05/11 SILMARA APARECIDA RIBEIRO BENOTI  
05/11 DRA. MÁRCIA SIQUEIRA SAYEG 
05/11 DR. RONALDO ANTONIO ANNICCHINI 
06/11 ALINE SCHLICHTING 
06/11 MARIA LUCILENE DA COSTA ROSINO 
06/11 ALISON GUILLENS 
06/11 RONNI CORREA NOVELLO 
07/11 ANA PAULA MOYSES MAURICIO 
07/11 TIAGO EXPEDITO MALDONADO 
07/11 EVELAINE CRISTINA DE BARROS SILVA ROSA 
07/11 DR. VALTER PIRES DA SILVA 

08/11 MARILENE MENDES SOARES 
08/11 DAIANE GOMES ROCHA 
08/11 DONIZETI APARECIDO VALENCIO 
08/11 AGNALDO BRITO DOS REIS 
08/11 EDELZA PEDROSO NUNES 
08/11 ALTINO AMARO DOS SANTOS 
08/11 CLEBERSON VARGAS PINTO 
08/11 LYGIA ANDRESSA ZANDONA CARLOS  
             BARBOSA DE LIMA 
08/11 DR. FÚLVIO BASSO FILHO
08/11 DR. ANDRÉ TEIXEIRA GUSMÃO 
09/11 REGINA MAZO 
09/11 ELTON JOSE DO CARMO 
09/11 BRUNO ARAUJO SILVA 
10/11 AMANDA DE LURDES DADAM 
10/11 CAMILA NAVARRO BARBOZA DA SILVA 
10/11 LOURDES RODRIGUES DE SOUSA 
10/11 RICARDO FEDRIZZI 
10/11 SANDRA MARIA FERREIRA NUNES 
10/11 DRA. SANDRA ROSAL FERRACCIU 
11/11 ANDRE LUIS ALTARIUGIO ESTEVAM 
11/11 ANDREA CRISTINA RIBEIRO DO PRADO 
12/11 JACQUELINE PEDROSA NUNES 
12/11 JESSICA CARLA VEDOVOTTO 
12/11 LUCIMARA DE MELO OLIVEIRA 
12/11 IRMÃ DAVINA BERNARDI 
12/11 DR. RENATO SALTÃO FERRACCIU 
13/11 GABRIEL BUZELLI FRANCISCO 
13/11 LUCIA CRISTINA MARCELINO 

13/11 GEYSA MARIA PANDOLPHO SILVA 
13/11 VANESSA APARECIDA PEDRASSI NOVAES 
13/11 DR. MAURO ANTONIO CABRINI 
13/11 DR. LUIZ DIAS DOS REIS 
14/11 CATARINA DE FATIMA F TEIXEIRA 
14/11 CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA 
14/11 CARLOS CEZAR DE OLIVEIRA 
14/11 VIRGINIA ALEXANDRINA D. DA ROCHA 
14/11 ELISANDRA GISELE DEGASPARI 
14/11 ANDRESSA ROCHA JEREMIAS 
15/11 EDNA DOS SANTOS RODRIGUES 
15/11 MARIA APARECIDA ROZENDO BORGES 
15/11 LUCILENE MARIA PIMPINATO MARRANO 
15/11 MARIA ALDA SILVA DE OLIVEIRA 
15/11 VANDA LÚCIA DE FREITAS SILVA 
16/11 NATALIA CRISTINA BELATTO 
16/11 VALERIA SILVA MEDEIROS 
16/11 LUSINETE FELIPE DE FRANCA LIMA 
17/11 REBECA DE ARRUDA FREITAS 
17/11 IVONE APARECIDA RODRIGUES PEGO 
17/11 CELIA APARECIDA ROSA GOMES DA SILVA 
18/11 CARLOS ROBERTO FERRAZ SAMPAIO 
18/11 JACIARA APARECIDA ALEXANDRE 
18/11 SONIA REGINA PIRES DE ABREU 
18/11 ELLEN MACHADO RODRIGUES 
18/11 DR. JOÃO STEIN AGUIAR 
18/11 CLÁUDIA VIEIRA GARCIA 
19/11 ALESSANDRA PEREIRA DE CAMPOS 
19/11 CLAUDENICE CRISTINA RODRIGUES SCCOTON 

20/11 SARA BONIN 
20/11 ANDRESSA CAROLINE G. CHERUBIN DA SILVA 
20/11 LUCIANA MARA DA SILVA CAMARGO 
20/11 MARCOS ANTONIO F. ALVES DE ALMEIDA 
20/11 ROSANGELA CARDOSO GUIMARAES 
20/11 MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEROSI 
20/11 MARCOS ISAIAS ANDRADE 
20/11 LUIS FERNANDO RODRIGUES 
20/11 JULIANA LOURO SPAZZAPAN 
20/11 ADRIANA DE ALMEIDA BARROS CALEGARO 
20/11 MARLI RODRIGUES DE JESUS PROCOPIO 
20/11 DR. ANTONIO AMAURY GROPPO
21/11 JOSE DOMINGUES DE ALMEIDA 
21/11 MARIA DE FATIMA FERREIRA 
21/11 NILZA LOPES DE SOUSA VITTI 
21/11 MILENA PESSOA 
22/11 THAIS HELENA BINATO 
22/11 CRISTIANE RENATA FORTI 
22/11 MARIA MARTA OLIVEIRA ORNELAS 
22/11 DRA. SÍLVIA MARINA A. JORDÃO BRAGION 
22/11 DR. MARCELO B. FORTINGUERRA
23/11 CRISTIANE APARECIDA DE LIMA MARTINS 
23/11 WAGNER MARRANO 
23/11 GENI FERNANDES 
23/11 LUCIENE CRISTINA GONCALVES 
23/11 LILIANE APARECIDA OLIVEIRA 
23/11 DRA. ROSÂNGELA GARRAFONI PESSOTTI 
24/11 ANA CLAUDIA PIAGIO VARGAS CORDEIRO 
24/11 DRA. MARIA FILOMENA CARDOSO SAIKI 

25/11 ELZA NASCIMENTO RIBEIRO 
25/11 CONCEIÇÃO APARECIDA L DA COSTA OLIVEIRA 
25/11 ERICA CRISTINA BRANDAO DE SOUZA 
25/11 SARAI FRANCINO S. OLIVEIRA MONTEIRO 
25/11 MARCELA BOMBO PEREIRA 
25/11 ANGELITA APARECIDA NICOLAU MARTINS 
26/11 VIVIANE LACERDA LAISTER SOCOLOWSKI 
26/11 ANDRESSA VERONICA NEVES SILVA ZAMBON 
26/11 MARIANA DA SILVA MENDES 
26/11 ADRIANA APARECIDA ALVES DA SILVA 
26/11 RODRIGO GUIZARDI 
26/11 DR. FRANCISCO ANTÔNIO B. DE CASTRO NEVES 
27/11 ELAINE APARECIDA ZANGEROLAMO 
27/11 DIANA PAULA CORDEIRO 
27/11 MIDIA BARRETO DO CARMO CARIAS 
27/11 FÁBIO DO CARMO DUARTE 
28/11 GUILHERME FALCOSKI GOMES 
28/11 ALAIR APARECIDA CANDIDO OLIVEIRA 
28/11 DANIELI SOUZA PEREIRA 
28/11 NENIVE VOLPATO VICTORINO 
29/11 JOAQUIM DE GASPARI 
29/11 FATIMA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA 
29/11 ADILSA DE FREITAS SANTOS 
30/11 TALITA APARECIDA BOTAO DAMASCENO 
30/11 ADRIANA MENEGALLI RICO 
30/11 ELIZANGELA LIMA DA SILVA 
30/11 JOAO HENRIQUE MARTINS 
30/11 DR. GILBERTO PETTAN 
30/11 DR. DANILO SIQUEIRA PINO

ANIVERSARIANTES DO MÊS

CART leva funcionários e seus filhos à Cidade da Criança 

Encontro reuniu parte dos “Talentos da Casa” para ensaio geral das apresentações
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Santa Casa organiza debate sobre judicialização da saúde 
Mais de 50 pessoas,  entre 

representantes de Santas Casas, 
operadoras de saúde, prefeituras 
e secretarias municipais de saúde, 
participaram do encontro promo-
vido pela Santa Casa de Piracicaba 
no último dia 10 de agosto para 
debater o processo de judicialização 
da saúde no Brasil, caracterizado 
pela freqüência com que o Poder 
Judiciário é acionado para resolver 
problemas relacionados à saúde.

Na mesa, o promotor de justiça 
de São Paulo e coordenador do Nú-
cleo de Assuntos Jurídicos da Secre-
taria de Estado da Saúde, Reynaldo 
Mapelli Júnior; o procurador geral 
do município e diretor do PROCON 
Piracicaba, Mauro Rontani; o diretor 
do Fórum, Wander Rossetti Júnior; o 
presidente da ABRAMGE/SP, Alexan-
dre Lourenço; e o mediador Ruy No-
gueira, diretor técnico da Santa Casa.

Na visão de Mapelli, o problema 
da judicialização da saúde não está no 
acesso ao Poder Judiciário, garantido 
pelo princípio da proteção judiciária e 
essencial para a efetivação do direito 
à saúde quando há omissão do Poder 
Público, mas na forma como esse fe-
nômeno está se dando no Brasil. “O 
processo desconsidera por completo 
as regras do SUS, privilegiando poucos 
indivíduos em detrimento da popula-
ção mais carente”, disse.

Segundo ele, ao se posicionar, 

o Poder Judiciário não toma conheci-
mento, por exemplo, dos elementos 
constantes na polít ica pública de 
medicamentos, prejudicando assim a 
tomada de decisões coletivas pelo siste-
ma político nesse âmbito, uma vez que 
sobrepõe as necessidades individuais 
dos autores dos processos às necessi-
dades coletivas.

O promotor lembra ainda que há 
produtos ilegais, como os medicamen-
tos sem registro na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) e os 
importados, que podem entrar no país 

mediante uso experimental ou o acesso 
expandido, procedimentos regulados 
pelo Ministério da Saúde e que, segundo 
Mapelli, é ignorado para se conseguir 
via judicial aquilo que a lei proíbe e que 
pode até mesmo causar risco à saúde.

“A Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo recebe cerca de 10.000 
novas ações por ano e registra atual-
mente cerca de 34.000 ações judiciais e 
17.000 solicitações administrativas em 
andamento para produtos não padro-
nizados, com custo mensal médio de R$ 
78 milhões”, revela.

Ele lembra que a SES/SP é obri-
gada a fornecer protetores solares 
importados, shampoo anticaspa, 
hidratantes corporais importados, 
água mineral, filtro de barro, poltro-
na de massagem, oléo de soja, lu-
brificantes íntimos, achocolatados, 
farinhas, leite integral e desnatado 
e até hastes de algodão. “No caso 
dos medicamentos sem registro na 
ANVISA e importados, o que se vê é 
um contrabando oficial por ordem 
judicial  para fornecer a poucos 
indivíduos produtos sem qualquer 
garantia de segurança terapêutica”, 
considera.

Os componentes da mesa de-
batedora foram unânimes ao consi-
derar que, neste contexto, o debate 
sobre a judicialização da saúde não 
pode ser superficial, como se a Jus-
tiça estivesse apenas fazendo o SUS 
cumprir o seu papel. Segundo eles, 

é preciso considerar todos os aspectos 
que envolvem estas ações judiciais pois, 
se não houver equilíbrio entre o direito 
à saúde e a necessidade de políticas pú-
blicas voltadas para o interesse coletivo, 
o país corre o sério risco de, falando 
em Justiça, destruir o Sistema Único 
de Saúde (SUS). Eles entendem que a 
judicialização da saúde deve ser a últi-
ma opção, de forma a difundir no Brasil 
a ideia da criação de câmaras técnicas 
para solução dos conflitos ou suporte 
técnico ao Poder Judiciário. 
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A camisa que marca seu momento

VÁ DE LOUIS BELAFRE!

Mais de 50 pessoas, representantes de entidades de Piracicaba e região, participaram do debate 


