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CECAN completa 20 anos com 
realização de radiocirurgia inédita

O procedimento é novo e vem sendo utilizado com sucesso há três meses 
pelo Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba (CECAN) para tratamento 

minimamente invasivo de tumores cerebrais malignos primários, metástases e 
recidivas e algumas lesões benignas.

O processo consiste na administração de altas doses de radiação em uma 
região muito bem localizada e delimitada do cérebro para tratar tumores profun-
dos com precisão anatômica, poupando assim estruturas que não necessitam de 

irradiação ao redor da área afetada.

Em decorrência do baixo efeito adverso, o tratamento é aplicável em pacien-
tes de todas as idades e naqueles em condições mais precárias de saúde. 
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160 anos, 58.400 dias ou 1.401.600 horas 
ininterruptas de assistência à saúde

Difícil imaginar a saúde em Piracicaba 
sem a Santa Casa de Misericórdia. Mais difícil 
ainda, imaginar a Instituição há um século. Por 
isso, comemorar os 160 anos de fundação da 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Piracicaba é mais que exaltar os 58.400 dias 
em que a Instituição permaneceu aberta por 
1.401.600 horas ininterruptas. É reverenciar 
com respeito o sonho do fundador José Pinto 
de Almeida.

O modelo da Instituição foi trazido de 
Portugal e, à época da colonização, adaptou-
-se às necessidades de um povo que somava 
os hábitos europeus aos da população indíge-
na. Em nossa cidade, a Entidade não fugiu à 
regra de servir a população mais carente, com 

a mesma dignidade e atenção que dispensava 
aos mais afortunados.

Nestes anos todos, nenhum paciente 
deixou de ser atendido. Pessoas abnegadas 
e altruístas sempre se dispuseram a auxiliar, 
fazendo com que a Santa Casa fosse dinâ-
mica, agigantando-se em sua capacidade de 
bem atender. Cada parede e cada metro de 
piso compõem uma história de trabalho, de 
contribuições e de muita luta.

Graças a essa concepção, somos uma 
entidade filantrópica cujo potencial é reco-
nhecido nacionalmente e por todas as esferas 
de governo. Nossa história é de amor pela 
humanidade, nossos atos são delineados 
pelo sentimento de auxiliar e servir ao pró-

ximo. Para atingir esses objetivos, a história 
nos mostra que nunca faltou, aos provedores 
e à Irmandade, a iniciativa necessária para 
conceber e realizar os projetos que fizeram a 
grandeza da Instituição.

Acrescente a isso a elevada capacidade 
do corpo clínico e dos funcionários e teremos, 
então, justificados o amor e a credibilidade 
dos quais gozam a nossa Santa Casa, cen-
tro de referência regional em atendimento 
hospitalar, com índices de qualidade os mais 
elevados do país.

Parabéns à Santa Casa e a todos aqueles 
que têm lutado ao seu lado para consolidar 
uma história de conquistas e avanços técnico-
-científicos em benefício da vida.
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Adilson Zampieri, provedor da Santa 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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CECAN completa 20 anos com realização de radiocirurgia inédita
O procedimento é novo e vem sendo 

utilizado com sucesso há três meses pelo 
Centro do Câncer da Santa Casa de Piraci-
caba (CECAN) para tratar tumores cerebrais 
malignos primários,  metástases e recidivas  
e até mesmo lesões benignas, como  ade-
nomas pituitários, neuralgia de trigêmeo, 
meningeomas e neurinomas do acústico.

O oncologista André Moraes (CRM 
55620), diretor da Unidade, revela que a 
radiocirurgia estereotáxica é um tratamen-
to minimamente invasivo  que emprega a 
administração de altas doses de radiação 
em uma região muito bem localizada e 
delimitada do cérebro. “Na prática, a radio-
cirurgia é uma estratégia de radioterapia 
que, graças ao avanço tecnológico, trata 
tumores profundos com precisão anatô-
mica, poupando assim estruturas que não 
necessitam de irradiação ao redor da área 
afetada”, define.

Moraes explica que o procedimento 
é meticuloso e, por isso, exige o envolvi-

mento direto de médicos radioncologis-
tas, físicos, enfermeiros, dosimetristas e 
técnicos de radioterapia. Ele revela que o 
trabalho começa com a avaliação clínica 
para diagnóstico das lesões elegíveis, 
processo efetivado com apoio de imagens 

obtidas por meio de tomografias compu-
tadorizadas ou ressonância magnética. Em 
seguida, essas imagens são criteriosamente 
analisadas, transferidas e fundidas por sis-
tema computadorizado de planejamento 
tridimensional para o exato direcionamen-

to dos feixes de radiação de modo a atingir 
o alvo com a precisão exigida.

“Como causa pouquíssimo efeito 
adverso, o tratamento é aplicável em 
pacientes de todas as idades e naqueles 
em condições mais precárias de saúde”, 
observa o especialista, lembrando que o 
procedimento é realizado em uma única 
sessão com duração média de três a quatro 
horas e pode ser feito também pelo SUS-
-Sistema Único de Saúde. 

André Moraes lembra que a evolu-
ção do tratamento do câncer com uso da 
radioterapia associada a técnicas como 
radiocirurgia, radioterapia estereotáxica 
fracionada e radioterapia de intensidade 
modulada, é recente e proporciona ainda 
mais segurança e eficiência ao tratamen-
to, cujo sucesso está relacionado também 
à sensibilidade dos tumores à irradiação, 
ao volume das lesões irradiadas e ao grau 
de comprometimento da área afetada 
pela doença.

Mais de 300 pacientes são atendidos diariamente
A quantidade de pessoas que pro-

curam pelo CECAN para tratamento dos 
mais diversos tipos de cânceres é grande, 
fazendo com que a Unidade registre cerca 
de 200 atendimentos/dia no setor de 
oncologia clínica e 120 no setor de radio-
terapia. Mais de 70% deles, pelo Sistema 
Único de Saúde- SUS. “Só não atendemos 

pacientes pediátricos”, observa o diretor 
do Cecan, André Moraes, apontando os 
cânceres de mama, próstata, cólon, pul-
mão e câncer de cabeça e pescoço como 
os de maior incidência na Unidade.

Ele informa que o CECAN foi im-
plantado em 1994 e, um ano depois, 
adquiriu um acelerador linear de única 

energia, equipamento extremamente 
moderno e avançado para a época. “O 
cenário da radioterapia passou por pro-
fundas e gradativas mudanças com a 
conseqüente modernização das técnicas 
e equipamentos utilizados no tratamento 
do câncer”, afirma Moraes.

Segundo ele, hoje, o CECAN dis-

põe de um moderno acelerador linear 
com dupla fonte de energia de fótons e 
cinco de elétrons, um moderno sistema 
de planejamento 3D conformacional 
e equipamentos de radiocirurgia este-
reotáxica, radioterapia de intensidade 
modulada  e radioterapia estereotáxica 
fracionada”, revela.

    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

Procedimento exige o envolvimento direto de médicos radioncologistas,
físicos, enfermeiros, dosimetristas e técnicos de radioterapia 
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Cecan alerta sobre o câncer de próstata: quem procura, cura!
A frase que afirma “quem procura, 

cura” ilustra bem a intenção do Centro do 
Câncer da Santa Casa de Piracicaba (CE-
CAN) ao promover palestra educacional 
direcionada a profissionais de saúde de 
Piracicaba e região, dentro da campanha 
‘Novembro Azul’.

O evento, ocorrido no último dia 26 
de novembro, teve como foco os dados 
do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

que apontam o câncer de próstata como 
o segundo mais recorrente em homens 
brasileiros. “Este tipo de câncer está atrás 
apenas do câncer de pele e, em valores 
absolutos, é o sexto mais recorrente no 
mundo”, esclarece o médico oncologista 
e palestrante Fernando Medina.

Ele enaltece a importância da 
prevenção e lembra que o diagnóstico 
precoce pode definir a distância entre a 

cura do câncer de próstata e a alta inci-
dência de mortes causada pela doença. 
Segundo Medina, existem dois meios 
de diagnóstico: o exame de sangue 
para medir a quantidade do hormônio 
PSA, que em grandes quantidades pode 
indicar a presença da doença, e aliado a 
esse exame, o toque retal, que detecta o 
crescimento da glândula prostática que 
também pode ser um indício de câncer.

Quanto à resistência que alguns 
homens, infelizmente, ainda apresen-
tam com relação ao exame retal para 
diagnóstico, por medo ou vergonha, 
Medina alerta. “Ainda há preconceito e 
a campanha  Novembro Azul vem para 
mostrar aos homens a importância de se 
livrar dele e fazer o exame para detecção 
precoce da doença, preservando sua 
saúde e sua vida”.

Voluntária corta cabelo e produz perucas para pacientes com câncer
Após conviver com o câncer e com o trau-

ma da perda dos cabelos ocasionada pelo trata-
mento, Lucimara Silva,  cabeleireira e paciente do 
Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba 
(CECAN), decidiu ajudar outras mulheres a en-
frentar esta situação e passar pelo processo de 
forma mais amena.

Criativa, ela proporcionou  cortes gratuitos 
de cabelos a 24 alunas da ESALQ para a poste-
rior confecção de perucas a partir do projeto 
intitulado Mechas Solidárias. Lucimara conta 
que algumas mulheres não suportam a perda 
do cabelo e, para aliviar parte dessa angústia, 
as perucas foram sorteadas entre pacientes do 
CECAN. “As ganhadoras do sorteio puderam 
escolher o corte de cabelo e ganhar um novo 
visual com o apoio da Mary Kay, que maquiou 
as participantes”, disse.

O médico oncologista André Moraes, 
diretor do CECAN, revela que o tratamento do 
câncer com uso da radioterapia e da quimiote-
rapia consiste na administração de drogas que 
destroem rapidamente as células reprodutoras 
do câncer. Muitas vezes, porém, os pacientes per-
dem seus cabelos durante o tratamento devido 
à danificação dos folículos pilosos, responsáveis 
pelo crescimento do cabelo.

“Normalmente, os cabelos voltam a crescer 
após o tratamento; entretanto, esta é de fato  
uma experiência desafiadora do ponto de vista 
psicológico e emocional, pois afeta a imagem e, 
muitas vezes, a auto-estima da mulher que, com 
a peruca, pode se sentir mais à vontade diante 
de uma situação que, apesar de transitória, pode 
ser constrangedora para algumas”, disse Moraes, 
enaltecendo a iniciativa de Lucimara.
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Além de escolher o corte de cabelo, pacientes ganharam 
um novo visual com maquiagem da Mary Kay 
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Santa Casa prepara ações para comemorar 160 anos de fundação
Orgulhosa por constituir-se em uma 

das entidades mais antigas e respeitadas 
de Piracicaba, a Santa Casa se prepara 
para comemorar 160 anos de existência e 
serviços prestados de uma forma bastan-
te simples, porém original no sentido de 
manter-se próxima da população através 
de suas principais lideranças e meios de 
comunicação mais expressivos.

Além da Sessão Solene a ser realiza-
da pela Câmara de Vereadores às 19h30 
do próximo dia 5 de dezembro, numa 
iniciativa do vereador Capitão Gomes, a 
Irmandade também estará presente no 
dia-a-dia da população através de spots 

com mensagens de congratulações vei-
culadas gratuitamente em emissoras de 
rádio e artigos publicados pelos principais 
jornais da cidade, que veicularão, inclusive, 
cadernos especiais alusivos à data. 

“Estamos desenvolvendo este proje-
to através do Departamento de Comuni-
cação do Hospital que, a pedido da Mesa 
Diretora e Administrativa, estabeleceu 
parcerias com as Rádios Difusora, Educati-
va e Onda Livre AM e FM e também com o 
Jornal de Piracicaba, Gazeta de Piracicaba 
e Tribuna Piracicabana”, disse o provedor 
Adilson Zampieri, lembrando que o pro-
cesso mobilizou também o Rotary Cidade 

Alta e a APAP- Associação Piracicabana dos 
Artistas Plásticos, que se uniram para pin-
tar a Brinquedoteca e a Pediatria Menino 
Jesus, de atendimento ao SUS.

À frente da Santa Casa há quatro 
anos como provedor e nove como diretor 
da Instituição, Zampieri enaltece, sobre-
tudo, a capacidade que a Irmandade tem 
apresentado para enfrentar e superar de-
safios, constituindo-se hoje em um com-
plexo hospitalar gigantesco, referência 
para 26 cidades da região. “Temos como 
foco a assistência integral ao paciente 
com base na humanização da assistência, 
prioridade estabelecida com o apoio e 

comprometimento dos cerca de 2.000 co-
laboradores, entre médicos e funcionários 
altamente capacitados”, afirmou.

Neste contexto, a Santa Casa prepa-
ra também ações para comemorar a data 
junto à comunidade hospitalar através de 
almoço especial servido no próximo dia 5 
de dezembro e missa de ação de graças 
a ser celebrada às 15 horas do dia 12 de 
dezembro, no salão de convenções do 
Hospital, sob a coordenação da Pastoral 
da Saúde. “Os funcionários são a alma da 
Santa Casa e a eles creditamos o esforço 
diário empreendido por uma assistência 
cada vez mais resolutiva”, disse o provedor. 

A Santa Casa de Piracicaba esteve 
entre as entidades homenageadas pela 
Câmara de Vereadores no último dia 19 
de novembro por auxiliar no processo de 
acolhimento de pacientes que precisaram 
ser rapidamente transferidos do Hospital 
dos Fornecedores de Cana, em decorrên-
cia do princípio de incêndio que atingiu 
aquela unidade hospitalar no último dia 
14 de outubro.

A iniciativa partiu do vereador João 
Manoel dos Santos, em reconhecimento 
à capacidade que a Santa Casa revelou de 
agir rápida e efetivamente em situações 

de possível catástrofe.  “É importante 
enaltecer a capacidade de organização 
das entidades não apenas por conter o 
princípio de incêndio, mas por dar enca-
minhamento adequado aos pacientes”, 
destacou João Manoel. O vereador André 
Bandeira lembrou que a ação rápida evitou 
o que poderia “ser muito pior”.

Na avaliação do provedor da San-
ta Casa Adilson Zampieri, Piracicaba se 
superou, mostrando-se solidária e prepa-
rada para o enfrentamento de situações 
emergenciais que exijam mobilizações de 
grande porte na área da saúde.

“Na Santa Casa, por 
exemplo, enquanto profis-
sionais de saúde cuidavam, 
de forma extremamente 
ágil, habilidosa e profissio-
nal, da assistência direta aos 
mais de 50 pacientes enca-
minhados a suas unidades, 
funcionários de diversos 
outros setores se mobiliza-
vam, servindo água, café 
e lanche para as equipes 
multidisciplinares a postos”, 
lembrou o provedor.

Hospital recebe “Aplausos” por capacidade de mobilização em tragédia

Sessão Solene na Câmara de Vereadores é uma das iniciativas que prometem marcar a data

www.drogal.com.br

MAIS ECONOMIA
COM MEDICAMENTOS

MANIPULADOS DROGAL
TRAGA SUA RECEITA!

O Laboratório de Manipulação Drogal
tem padrão de qualidade ISO 9001/2008

R. João Conceição, 974 (atrás da Estação da Paulista)  |  R. Dona Lídia, 671 - Vila Rezende - Piracicaba
19 3422.8071 • 98136.1010

facebook.com/louisbelafre.camisariacontato@louisbelafre.com.br www.louisbelafre.com.br

A camisa que marca seu momento

Venha comemorar conosco 
a chegada de mais uma 

Louis Belafre.
Agora também na 

Vila Rezende!

Festa em dose dupla!

A homenagem à Santa Casa foi entregue ao diretor clínico 
André Gervatoski pelo vereador André Bandeira (esq) 

e João Manoel dos Santos (dir)
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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

• Cosméticos
  • Presentes
    • Salão de beleza

Faça-nos uma 
visita e adquira seu
Cartão Fidelidade.

TODAS AS TERÇAS, COMPRANDO A TINTA GANHE A APLICAÇÃO.

Eles circulam diariamente pelo am-
biente hospitalar e, geralmente, são conheci-
dos pelo domínio do conhecimento científi-
co e da capacidade técnica no desempenho 
de suas funções. Afinal, difícil imaginar que 
a técnica de enfermagem Adriane Costa 
pudesse promover um desfile de moda com 
roupas confeccionadas por ela mesma e, 
ainda, contar com a participação da admi-
nistradora Vanda Petean como uma de suas 

modelos no palco.
A destreza no violão tocado pelo médi-

co Marcelo Anichino também surpreendeu; 
assim como a desenvoltura da técnica de 
enfermagem Ângela Brólio, que participou 
de samba de roda e capoeira ao lado do 
grupo GEACAP. Outro momento ‘mágico’ foi 
protagonizado pelo gestor administrativo 
Márcio Caitano com sua viola caipira; pela 
fisioterapeuta Magda Marteloso, que revelou 

utilizar a habilidade das mãos também para 
produzir belíssimos trabalhos manuais com 
feltro; e pela gerente de Hotelaria Melina 
Ducatti Gil que, ao lado do grupo voluntário 
SOS (Sorria ou Sorria) deram um show à parte 
com apresentação clown.

Esses são apenas alguns exemplos do 
que a comunidade hospitalar pôde prestigiar 
durante a quarta edição do projeto Talentos 
da Casa, show protagonizado pelos próprios 

funcionários no último dia 31 de outubro, 
no teatro da UNIMEP Taquaral onde, ao lado 
de convidados muito especiais, 19 ‘talentos’ 
puderam expressar seus dons artísticos 
das mais diversas e inusitadas maneiras, a 
exemplo do que fizeram o vice-provedor 
João Orlando Pavão e o diretor Cesar Storer, 
artistas plásticos que expuseram telas de 
sua autoria durante a mostra de trabalhos 
manuais que abriu o show de talentos.

Funcionários dão show e revelam “Talentos da Casa”

O público vibrou com as apresentações numa demonstração 
de carinho e respeito pelos colegas e pela emoção que alguns 

demonstraram ao subir ao palco pela primeira vez

 A funcionária Denise Lautenschlaeger, gestora do 
Departamento de Enfermagem, emocionou o 

público ao executar a canção “Love Story” ao piano

 O funcionário Marco Antonio de Almeida, da Lavanderia, 
participou interpretando a canção 

“Como é grande o meu amor por você”

 

 A funcionária Bárbara Isis, assistente administrativa, 
participou do show ao lado de sua mãe,  Santina Sabadin Lopes, 

auxiliar de enfermagem na UTI. Juntas, elas apresentaram 
a canção gospel “Santo e Justo”

A funcionária Angela Brólio, técnica de enfermagem do Centro 
Cirúrgico, e seus convidados durante apresentação de samba de 

roda e capoeira

Os funcionários Marcelo Chieregatti e Armando Batista 
de Almeida, técnicos de segurança do trabalho, 

se apresentaram com a canção “Saideira”

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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Implantado em 2010 pela Santa 
Casa com o desafio de descobrir dons 
artísticos, o projeto Talentos da Casa tem, 
sobretudo, o mérito de proporcionar 
momentos de lazer e integração à comu-

nidade hospitalar ao mesmo tempo em 
que cria um espaço no qual o funcionário 
pode reunir colegas de trabalho, amigos 
e familiares em um ambiente festivo e 
descontraído.

O provedor Adilson Zampieri revela 
que, na prática, a proposta é proporcio-
nar maior interação entre os funcionários 
e promover a valorização pessoal. A 
administradora Vanda Petean comple-

menta as observações do provedor, 
lembrando que, além de momentos 
inesquecíveis, a iniciativa valoriza o fun-
cionário também pelo que ele faz fora 
da Instituição.  

Projeto valoriza o funcionário pelo que ele faz fora da Instituição

A coordenadora do Nadep, Giovana Granatto, e a psicóloga 
Juliana Bortolazzo cantaram músicas sertanejas acompanhadas 
pelos funcionários Márcio Caitano, Armando Batista e Jair Villar

A assistente administrativo do Ambulatório Caterpillar, Cibele 
Maria Galvani, interpretou a música “Pássaro de Fogo”

O artista plástico João Orlando Pavão, vice-provedor 
da Santa Casa, ao lado dos quadros expostos por 

ele mesmo e pelo diretor César Marcon

Trabalhos manuais em feltro confeccionados 
pela fisioterapeuta Magda Marteloso

Ao lado de suas modelos, a técnica em enfermagem 
Denise Costa promoveu um desfie de moda com roupas 

que ela mesma confeccionou

Márcio Caitano, gestor administrativo, apresentou uma poesia 
de sua autoria e, depois, cantou “Tristeza do Jeca”

Exposição de trabalhos manuais em ponto cruz e bordados 
produzidos pela funcionária Célia Rosa da Silva

Os belos bordados confeccionados e expostos 
pela funcionária Suely Domingues da Silva 

Glauciele Jandozo Domingues, Assistente Administrativo
do Ambulatório Caterpillar, ao lado de seu convidado. 

Juntos interpretaram a música “Raridade”

O médico do Ambulatório Caterpillar, Marcelo Anichino, 
interpretou a canção ‘Yesterday’, dos Beatles

 A funcionária Aparecida Cinira de Oliveira 
expôs tapetes de crochê e bordados

A coordenadora de Hotelaria, Melina Ducatti, marcou 
presença ao lado do SOS (Sorria ou Sorria), grupo voluntário 

que promove visitas a pacientes hospitalizados 
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Residentes em buco maxilo levam produções científicas a Congresso Paulista

Santa Casa recebe homenagem do grupo voluntário SOS
Eles somam  13 voluntários que, todas 

às terças-feiras e sábados, se fantasiam de 
palhaços e percorrem diversas unidades da 
Santa Casa de Piracicaba. Durante o trajeto, 
membros do grupo  SOS - Sorria ou Sorria 
levam mais que a alegria contagiante por 
onde passam; eles transportam o poder 
transformador da figura do palhaço, criando 
oportunidades para que o ambiente hospita-
lar torne-se mais acolhedor.

O coordenador do grupo, Anderson Pre-
viatti, conta que a parceria com a Irmandade 
foi firmada há dois anos. Para externar a gra-
tidão do grupo pela Santa Casa, e por outras 

entidades de saúde, escolas, faculdades e em-
presas, que o SOS recebeu convidados muito 
especiais no último dia 11 de novembro, no 
Terrazas Acontecimentos.

 “Foi um  evento oferecido para os 
apoiadores que, de forma direta ou indireta, 
contribuíam para que o SOS participasse 
do Festival de Belén , na cidade de Iquitos, 
no Peru,  para um encontro de palhaços do 
mundo todo, numa iniciativa das instituições 
Gesundheit/Patch Adams e Bolaroja, duas 
frentes de trabalho que atuam com humani-
zação em  hospitais, comunidades e  zonas de 
guerra”,disse Previatti.

Residentes do curso de pós-graduação em Cirurgia e Traumatologia 
Buco Maxilo Faciais oferecido pela Santa Casa de Piracicaba em parceria 
com a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas tiveram seus trabalhos 
escolhidos para integrar a exposição científica do 12º COPAC (Congresso 
Paulista de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial), realizado recen-
temente em Campinas.

O cirurgião Pérsio Azenha Faber, um dos professores doutores coor-
denadores do Curso, mostrou-se orgulhoso ao revelar que, devido ao peso 
da contribuição científica, o grupo de Piracicaba teve sete trabalhos acei-
tos entre centenas de outros provenientes de diversos estados e países.

“Durante o Congresso, nossos residentes tiveram a oportunidade 
de manter contato com a elite cientifica da área e perceber que a formação 
proporcionada pelo curso em Piracicaba os coloca à altura dos melhores 
profissionais”, considerou Faber, lembrando que os trabalhos tiveram 
como orientadores os professores doutores Armando de Barros, Paulo 
Afonso de Oliveira Jr, Rodrigo Gonçalves, Francisco de Nadai Dias, Danilo 
Siqueira Pino e Danilo Dressano.

 Trabalhos têm alto valor científico
A “Reabilitação oral em pacientes que 

apresentam maxila atrófica através da técnica 
interposicional com enxerto livre de fíbula” deu 
título ao relato de caso apresentado pelo resi-
dente  José Luis  Castro Jr.

“A utilização do afastador autoestático 
de wilkes modificado na técnica da artoplastia 
em gap no tratamento de anquilose de atm” foi 
apresentada pelo residente  Leandro Sanches.  
Já a  residente Lisiane Aguiar apresentou um 
painel intitulado  “Estudo preliminar do uso de 
laser de diodo na variação da temperatura em 
tecido fresco da atm de porco”.

O tema “Reabsorção condilar progressiva – 

retratamento ortodôntico com cirurgia ortognática 
e das articulçaões temporomandibulares associado 
à terapia medicamentosa” foi o título do painel 
apresentado pelo residente  Jorge Luis. Já o  resi-
dente  Gilberto Soares da Silva Junior falou sobre 
a  “Utilização da osteotomia sagital da mandíbula 
para exérse de extenso tumor odontogênico”.

“Tratamento cirúrgico de osteocondroma” 
foi o  relato de caso com cinco anos de preserva-
ção  apresentado pelo residente Leonardo Do-
mingues, enquanto o residente Carlos Alexandre 
Wisch apresentou o painel intitulado  “Múltiplos 
queratocistos em paciente com quadro sugestivo 
de síndrome de gorlin-goltz”.  

O diretor Alexandre 
Valvano Neto, recebeu 

a homenagem em 
nome da Santa Casa e 

agradeceu a deferência, 
creditando ao SOS 
a característica de 

agente multiplicador 
do processo de 

humanização da 
assistência no Hospital
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O COMPROMISSO COM A SAÚDE 
ESTÁ EM NOSSA ESSÊNCIA.
Para nós, é fundamental garantir  
segurança e qualidade nos mais  
de 3000 tipos de exames realizados.

É promover o acesso às tecnologias  
mais avançadas, por meio de uma  
rede diversificada de convênios.

É evoluir junto com você  
e estar sempre à frente  
na medicina diagnóstica.

Visite nosso site e encontre  
a unidade mais próxima a você  
www.previlab.com.br

36167_146423_DASA_PREVILAB_ANUNC_12.5X10CM.indd   1 11/19/14   12:36 PM

Santa Casa Saúde promove campanha contra o Diabetes

Plano patrocina entrega de Kits Gestante no Hospital

 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.  

Neste contexto, é grande a preocu-
pação com a evolução da doença, que é 
crônica e, se não tratada corretamente, 
pode levar a graves complicações, como 
amputação de pernas, cegueira, paralisa-
ção dos rins e aumento da incidência do 
infarto agudo do miocárdio.

A tendência tem mobilizado a 
equipe multiprofissional do Centro de 
Prevenção de Riscos e Doenças e Pro-
moção de Saúde - Saúde Inteligente, da 
Santa Casa Saúde, que promoveu, de 11 a 
14 de novembro, mais uma edição de sua 
Campanha Contra o Diabetes. A enfer-
meira Roberta Libardi, responsável pelo 

grupo de diabéticos do Saúde Inteligen-
te, relata que o aumento de diabéticos no 
mundo está vinculado ao crescimento e 

envelhecimento populacional, à maior 
urbanização, à prevalência da obesidade 
e ao sedentarismo. Ela afirma, porém, 

que complicações da doença podem ser 
evitadas se o indivíduo aderir ao trata-
mento terapêutico de monitoramento 
da glicemia, consultas com os médicos 
especialistas, uso correto da medicação, 
alimentação fracionada e equilibrada, 
prática de atividade física e controle 
emocional.

Para alertar sobre a prática preven-
tiva, os organizadores da Campanha pro-
moveram Café da Manhã Azul, com orien-
tações nutricionais ao diabético; palestras 
com temas atualizados no tratamento da 
doença; gincanas com educadoras físicas 
e nutricionistas para orientar o portador 
do diabetes a manter uma vida saudável, 
e atividade na Estação da Paulista para 
aferição da pressão arterial e glicemia 
capilar, orientação nutricional e exercícios 
de alongamento e relaxamento.

Demonstrar que a Santa Casa é, de 
fato, uma extensão da casa de seus funcio-
nários é uma das prerrogativas defendidas 
pela Mesa Diretora e Administrativa da 
Instituição, que há três anos  coloca esta 
premissa em prática através também da 
entrega do Kit Gestante a toda funcionária 
ou esposa de funcionário que completar 

sete meses de gestação.
O provedor Adilson Zampieri justifi-

ca a iniciativa, lembrando que o gesto faz 
com que essas mulheres sintam-se acolhi-
das e amadas pela família Santa Casa. “É 
um momento dedicado exclusivamente à 
futura mamãe, que pode receber o seu Kit 
ao lado de familiares e, depois, desfrutar 

com eles de um delicioso café da manhã 
junto a lideranças e membros da direção 
do Hospital”, disse.

O Kit, patrocinado pela Santa Casa 
Saúde, é composto por uma bolsa, toalha 
de banho, trocador, fralda, pomadas, cre-
mes, material de higiene para o bebê e até 
creme hidratante e batom para a mãe. Na 

avaliação do superintendente do Plano, 
Ruy Nogueira, o Kit Gestante consolida o 
vínculo da Instituição com seus funcioná-
rios em um momento de extrema beleza 
e importância familiar. “A iniciativa revela 
também uma das missões do Plano, que 
é o compromisso com a saúde e com a 
qualidade de vida dessas mulheres”, disse. 

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:

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

A Campanha encerrou-se na Estação da Paulista com aferição da pressão arterial e
glicemia capilar, orientações nutricionais, exercícios de alongamento e relaxamento
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Santa Casa firma parceria com APAP para restaurar Pediatria
Um sonho acalentado por, praticamen-

te, todo hospital é transformar a pediatria em 
um ambiente alegre e divertido aos olhos da 
criança, fazendo com que ela sinta-se à vonta-
de e permaneça mais tranqüila no ambiente 
hospitalar.

Na Santa Casa de Piracicaba, esta é uma 
proposta que está sendo ampliada com o 
apoio da Associação Piracicabana dos Artistas 
Plásticos de (APAP), que prontamente atendeu 

ao convite da Administração do Hospital para 
promover a pintura da Pediatria Menino Jesus 
(PMJ), unidade de atendimento exclusivo ao 
SUS- Sistema Único de Saúde (SUS).

À frente do projeto, a administradora 
Vanda Petean garante que o intuito é fazer 
com que a assistência seja cada vez mais hu-
manizada, com vistas ao bem-estar da criança 
hospitalizada. “Se o acolhimento dessa criança 
é feito em um local lúdico, com cores e dese-

nhos, ela certamente se identificará mais com 
o espaço”, avalia.

Segundo a presidente da APAP, Gracia 
Nepomucemo, a Associação trabalha na ela-
boração do projeto que definirá a temática 
lúdica da proposta. Ela agradece os associados 
da APAP e membros do grupo Caipiras do Plein 
Air, que concederam apoio irrestrito à iniciativa. 
“Pretendemos levar o projeto ao conhecimen-
to da Santa Casa em dezembro, para início dos 

trabalhos em janeiro”, disse.
A enfermeira Ana Carolina Ferreira, res-

ponsável pela Pediatria, comemora a parceria 
e lembra que a Unidade conta com 31 leitos e 
direciona assistência diária para até 31 crian-
ças. “A Pediatria vem recebendo constantes 
melhorias”, disse ao afirmar que, hoje, todos os 
quartos têm TV. “Isso ajuda a distrair a criança, 
principalmente quando ela permanece inter-
nada por longos períodos”, observa.

Definida basicamente como um ‘espaço mágico’, no qual a 
criança pode extravasar e gastar energias e garantir momentos de 
distração e lazer, a Brinquedoteca é outro espaço do Hospital que, 
depois de reformulada, ganhou não apenas um novo aspecto. 
“Ganhou uma nova alma e, com ela, a capacidade de estimular a 
rápida recuperação de nossas crianças”, avalia a administradora 
Vanda Petean.

Ela lembra que a atual restauração do espaço, implantado 
em 2002, só foi possível graças à parceria efetivada junto ao Rotary 
Clube Piracicaba/Cidade Alta, que acatou a solicitação do Hospital. 
O presidente do Clube, Carlos Roberto Petean, justifica o apoio, 
creditado à importância dos serviços prestados pela Santa Casa, 
sobretudo, à população mais carente.

Segundo ele, o próximo passo será oficializar a ação junto à 
governadora do Distrito 4310 do Rotary Clube International, Mi-
chiko Sakate, que representa os clubes rotarianos de 42 cidades da 
região. “Estamos certos de que ela também se surpreenderá com o 
resultado, pois, além de nobre, a iniciativa teve uma dose maior de 
emoção ao estabelecer a criança hospitalizada como foco”, disse.

A administradora Vanda Petean revela que, na prática, a res-

tauração da Brinquedoteca se deu através 
da pintura das paredes com motivos infantis, 
missão gentilmente desempenhada pelo 
artista plástico Timóteo Jardim que, para 
isso, contou com a colaboração dos filhos 
Camila Helena e Timóteo Jardim Neto e de 
Guilherme Miranda.

HORA DE DIVERSÃO
Segundo a recreacionista Elaine Alves 

Duarte, que atua na Brinquedoteca às se-
gundas, quartas e sextas-feiras, das 8 às 13 
horas, e às terças e quintas-feiras, das 14 às 
18 horas, as crianças adoram as atividades 
proporcionadas no espaço, que recebe 
também um grupo da Pastoral da Saúde 
para apresentação teatral às segundas-
-feiras. A brincadeira continua às sextas-feiras, com a visita do grupo 
voluntário Heróis Contra o Câncer e, às terças e sábados, da equipe 
de palhaços voluntários do SOS (Sorria ou Sorria).

270
+

20%

+5mil

Colaboradores e Corretores 
parceiros autônomos.

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

dos negócios 
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imóveis
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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

Rotary reformula Brinquedoteca e amplia diversão a crianças no Hospital

A administradora Vanda Petean (centro) 
acompanha o trabalho, efetuado pelo 

artista plástico Timóteo Jardim com apoio 
dos filhos Timóteo Jardim Neto e Camila
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Funcionários são homenageados por tempo de serviço
Nem todos têm a oportunidade de 

completar 20 anos ou mais de trabalho em 
uma mesma empresa, pois este é o tipo de 
situação que, além de ética, conhecimento 
e habilidade para execução de funções, 
exige do funcionário comprometimento 
com a instituição.  

Este, entretanto, é o caso de 25 fun-
cionários da Santa Casa de Piracicaba que, 
por completarem 20 e 21 anos ininterrup-
tos de serviços prestados à Irmandade, 

terão seus esforços e dedicação reconhe-
cidos durante jantar de confraternização 
marcado para esta sexta-feira, 28, a partir 
das 19h30, na Churrascaria Monte Sul da 
Vila Rezende.

A iniciativa partiu da Mesa Diretora 
do Hospital e, segundo o provedor Adilson 
Zampieri, se configura em um momento 
único, que ficará gravado para sempre na 
memória do homenageado e na história 
da Santa Casa.

O dia foi de festa e integração para os 98 funcionários 
que aderiram ao passeio e, ao lado de 150 crianças, entre 
filhos, netos, sobrinhos e enteados, embarcaram em uma 
divertida aventura no parque temático Cidade da Criança, 
em São Bernardo do Campo/SP, nos últimos dias 15 e 22 de 
novembro. Organizado pela CART- Comissão de Atração e 
Retenção de Talentos, o passeio integrou as ações da Santa 
Casa em alusão ao Dia da Criança. Segundo Ricardo Fedrezzi, 
gestor de pessoas, a proposta foi consolidar o laço que une 
funcionário, instituição e família.

Antônio Amarildo Calderan, Charles Miller, Donizeti Apº Valêncio, Edileusa Paes 
Souza, Elaine Aparecida Piazza, Eunice Apª Romero, Glicinia Rosilho Pedroso, Ivanilde 
Domingos Gomes, José Ribamar de Toledo, Luciene Custódio Espanha, Luzia Apª Fer-
reira, Maria Apª Rozendo Borges, Maria Aurinete Oliveira, Maria de Lourdes Rodrigues, 
Marli de Jesus Procópio, Marli Viegas Salvador, Nair Souza Nascimento, Osvaldo Jesuino, 
Rosemeire Cordeiro, Rosilena Lopes, Sueli Apª Silva, Sueli Rocha Mendes, Tania Ferraz 
Pacheco, Vanda de Carvalho Petean e Vânia do Carmo.

Os homenageados:

Funcionários viajam 
com seus filhos à 
Cidade da Criança

01/12 Marli Viegas Salvador 
01/12 Joyce Francine Dias do Nascimento 
01/12 Marizete Leite 
01/12 Geisa Carolina Silva de Almeida 
01/12 Natalia Valeria Alves do Amaral 
01/12 Izolete Aparecida Vicentini Banzato 
01/12 Dra. Maria Regina Maia de Castro Neves  
01/12 Dra. Ana Maria Gnacarini Lobo 
02/12 Fernanda Silvestre Leite de Franca 
02/12 Ricardo Godtsfriedt Junior 
02/12 Camila Joyce Borim 
02/12 Juliana Miori Bianchim 
02/12 Dr. Moisés de Oliveira Lara 
03/12 Francisca Risomar da Silva dos Santos 
03/12 Lidiane de Souza Pereira 
04/12 Emanuel Rodrigues Pinto 
04/12 Rafaela Romani Angeli Camuzzi 
04/12 Andreia Paccola 
04/12 Rosa de Jesus Silva 
05/12 Benedita Jacinto Ferraz 
05/12 Rafaela Aparecida Lubian 
06/12 Camila Melo dos Santos 
06/12 Bruna Oliveira de Melo Santos 
06/12 Roberta Kelis Ismael 
06/12 Osvaldo Antonio Jesuino 
06/12 Marina Almeida de Sá 
06/12 Dr. Eduardo Baldassari Rebeis  
06/12 Dra Viviane Prezotto Tietz
07/12 Marcia Heloisa Scanholato 
07/12 Helena da Costa Silva 
07/12 Dra. Tânia Maria Simões Lucafó Zenero  
08/12 Alaide da Concecao Ribeiro Da Costa 
08/12 Juliana Roberta Rodrigues Ferreira Zanuzzi 

08/12 Benedita Ribeiro Juvencio da Silva 
08/12 Vania Conceicao Carvalho 
08/12 Jorge Aparecido Gonsalves De Almeida 
08/12 Dra Gisele Akemi Sakai 
09/12 Aline Cristiane Zem 
09/12 Liliana Maria Godeghesi Soave 
09/12 Nilceia Ramos Oliveira 
09/12 Sueli Aparecida da Silva 
09/12 Diva Maria Nicolau Galdino 
10/12 Vanderleia Aparecida Domingos De Camargo 
10/12 Roberta Midori Aguirra Kuteken 
10/12 Ingrid Mora Klefenz 
11/12 Adriana Aparecida Bueno 
11/12 Andrea Helena Mariano Pagliarini 
11/12 Luzia Aparecida Ferreira 
11/12 Clemilda Aparecida Marques Cavalcante 
11/12 Ricardo Simpliciano de Oliveira 
11/12 Ediane Goncalves Duarte Arantes 
11/12 Jucimara Pereira da Silva Vitti 
11/12 Dr. Fernando Medina da Cunha 
11/12 Dr. Helio Goulart dos Santos 
11/12 Dr. Pedro Luis de Negri Germano 
12/12 Adriely Viviane de Almeida 
12/12 Stefane Roberta de Campos 
12/12 Rudnei Fernando de Arruda Estevam 
12/12 Daniela Cristina Macedo 
12/12 Mariellen Minharo Felicio 
12/12 Renata Cristina Ribeiro 
12/12 Edilva Rosa Marques Pascon 
13/12 Flavia Moraes Piacentini 
13/12 Nadia Elisabete Belatto 
13/12 Mauriceia Alexandro Bispo 
13/12 Marcos Paulo Ferreira dos Santos 

13/12 William José Barbosa 
13/12 Mariana Daniele Pereira 
13/12 Camila Vitti 
13/12 Sabrina Cachenco Villa De Camargo 
13/12 Dra. Luzia Helena Nigro Pedroso  
14/12 Dirlei Mendes da Rocha Belotti 
14/12 Luziane Custodia de Moura 
14/12 Ines Maria Barbosa dos Santos 
14/12 Bianca Kennerly Castro 
14/12 Elaine Nogueira Da Silva 
14/12 Fabiana Pozar de Almeida Oliveira 
14/12 Talita Justo Rodrigues 
14/12 Dr. Gustavo de Mendonça Borges 
15/12 Camylla Pinati Gomes 
15/12 Leticia Ragassi Proeti 
15/12 Vilma Aparecida Benedetti Ligabo 
15/12 Josiane Cristina Rodrigues 
15/12 Dra Luciane Schiavinato 
16/12 Dulce Eliana Geraldini Buzelli 
16/12 Marise Aparecida Levandoscki 
16/12 Amanda Cristina de Barros 
16/12 Katiusia Samara Soares Cazon 
16/12 Jaquelina Raquel Alves 
16/12 Dr. Raul José Pádua Sartini 
16/12 Dra Ana Carolina Figueiredo de Castro 
17/12 Mariana Regina Mariano Ruivo 
17/12 Leticia Martins 
17/12 Nelci Clara Piantola Silva 
17/12 Dr. Álvaro Manoel Antunes 
17/12 Dr Luis Gustavo Abdalla 
18/12 Carolina Gomes Oliveira da Silva 
18/12 Maria Angela Barreira 
18/12 Jessica Caetano 

18/12 Jose Carlos Goncalves Pereira 
18/12 Cíntia Fonseca 
19/12 Dehi dos Santos Barbosa 
19/12 Jaqueline Gildazia de Souza Cantuaria 
19/12 Juliana Caboronga Rodrigues 
19/12 Dr. Pedro Tourinho de Siqueira 
20/12 Jennifer Pereira dos Reis 
20/12 Maria Eva Valerio Camilo 
20/12 Kare Regina Marciano Urizzi 
20/12 Lindinalva Cardoso 
20/12 Samanta Gomes Cardim 
20/12 Elizeu dos Santos Granso 
20/12 Sara Cristina Macaubas de Campos 
20/12 Sandra Regina Van Oorschot 
20/12 Cibele Cavalcante Silva 
20/12 Daniele Teixeira de Oliveira Marreiro 
20/12 Dr. Eduardo Zucchi 
21/12 Maria Aparecida Soares Cardoso 
21/12 Elaine Cristina Galvao Ruszczak 
21/12 Rosemeire Apda de Moura Cruz 
21/12 Cintia Aparecida Correa 
21/12 Magda Sílvia Abreu Amorim 
22/12 Marcia Cristina Flamarini 
22/12 Jane Bezerra da Silva 
22/12 Adriana Cristina Malachias de Faria  
22/12 Leticia Maria Usberti Elias 
22/12 Glicínia E. Rosilho Pedroso 
22/12 Dra. Laurisa Maria Jorge Cortellazzi 
23/12 Flavia Canciliero 
23/12 Dra. Kátia Cristine Fitas Loureiro
24/12 Lucimara Torrezan 
24/12 Dr Eloy Simões
25/12 Daniel Portella de Assis 

25/12 Dr. Arnaldo Maluf Germano 
25/12 Dr. Carlos Consolmagno 
25/12 Vanessa Sandra De Almeida 
26/12 Leonardo Cardoso 
26/12 Lais Aparecida Pagotto de Souza 
26/12 Marcia Rodrigues Moreira 
26/12 Carla Carolina Novaes 
26/12 Fábio Rufino dos Santos  
26/12 Dr. Reginaldo Parreira Soares 
27/12 Sandra Paulino Filardi 
27/12 Sueli Mendes Nunes dos Santos 
27/12 Dr. Joaquim Fernando de Almeida 
28/12 Mario Jose Cancilliero Neto 
28/12 Anderson Rodrigues Cruz 
28/12 Cicera Regina da Silva Santos 
28/12 Elza Castro da Silva 
28/12 Dirlei Mazonetto 
28/12 Selma Duarte Passos 
28/12 Roberto Jose Ruiz 
29/12 Viviane de Oliveira Germino 
29/12 Viviane Serigatto 
29/12 Eldith Aparecida Ferreira Barbosa 
29/12 Juliane Aparecida Pereira da Silva 
29/12 Valderes Perosse 
30/12 Tania Maria de Jesus 
30/12 Melissa de Oliveira Nascimento 
30/12 Rosa Maria de Oliveira 
30/12 Dra. Andréa Alves Pereira
31/12 Talita Pamela de Camargo 
31/12 Maria Rita Izidoro Alexandre da Silva
31/12 Ana Rosa Goncalves Bellotti

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Eventos direcionados à família integram as ações organizadas pela Santa Casa
como forma de integração e valorização profissional 
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Santa Casa e UNIMEP oferecem especialização em UTI
Santa Casa e UNIMEP (Universidade 

Metodista de Piracicaba) manterão em 2015 a 
parceria firmada para implantação do curso de 
especialização em Enfermagem em Unidade de 
Terapia Intensiva, abrindo novas perspectivas 
aos hospitais de Piracicaba e região que, em 
breve, poderão contar com um número maior 
de profissionais habilitados para atuar em UTIs.

 Segundo a Prof.ª Mestre Maria Cristina 
Pauli da Rocha, coordenadora do curso, a ne-
cessidade de um curso de especialização na 
área de UTI se confirma a partir da resolução 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), segundo a qual coordenadores 
de enfermagem devem ser especialistas em 
terapia intensiva ou em outra especialidade 
relacionada à assistência ao paciente grave. “A 
especialização deve ser específica à modalidade 
de atuação, seja ela em UTI adulto, pediátrica 

ou neonatal”, explica.
Ela esclarece que, além da teoria, na Uni-

versidade, o curso conta com a parte prática, 
desenvolvida nas UTIs (neonatal, pediátrica e 
adulto) da Santa Casa, sob a supervisão  direta 
de um professor responsável.

A proposta é aprofundar o conhecimento 
teórico-prático do cuidado ao paciente  em es-
tado crítico de saúde com base nos princípios 
da ética e bioética; aprimorar o profissional para 
atuar em uma área complexa, que concentra 
recursos humanos e tecnológicos especializa-
dos; capacitá-lo para cuidar do paciente nas 
diferentes situações críticas em UTI; promover 
a discussão e a reflexão de alternativas para so-
lução dos problemas relacionados aos cuidados 
do paciente em UTI e estimular o pensamento 
crítico-humanista e a postura investigativa na 
prática profissional.

Funcionários do Hospital terão desconto na mensalidade

O curso tem duração de 18 meses e conta com uma carga 
horária total de 415 horas, sendo 360 horas/aula, 25 horas de orien-
tação de trabalho de conclusão de curso  e 30 horas de estágio 
hospitalar supervisionado a partir do segundo semestre. As aulas 
serão ministradas quinzenalmente, às sextas-feiras, das 19h20 às 
22h40, e aos sábados, das 8 horas às 11h40 e das 13 horas às 16h20, 
nas dependências da UNIMEP.

As inscrições, com desconto, prosseguem até 18 de janeiro 
de 2015 (taxa de R$ 50,00) e, sem desconto, até 11 de fevereiro de 
2015 (taxa de R$ 80,00), com matrículas de 24 a 26 de fevereiro de 
2015 e início das aulas a partir 13 de março de 2015. Informações 
adicionais pelo www.unimep.br/pos/lato ou ainda pelos telefones 
(19) 3124.1609 e (19) 3124.1659.

 Inscrições abertas até 
18 de janeiro de 2015

A Santa Casa investiu na aqui-
sição de 1.683 cestas de natal, que 
serão entregues aos funcionários da 
Instituição no período de 9 a 30 de de-
zembro, na Rua José Pinto de Almeida 
1.382, das 8 às 18 horas de segunda à 
sexta, e aos sábados, das 8 ao meio dia. 
Para isso, o funcionário deverá retirar 
o ticket da cesta no Gestão de Pessoas 

no período de 9/12 a 23/12, das 7 às 
9h30 e das 12h30 às 15 horas. O pro-
vedor Adilson Zampieri revela que a 
cesta de natal é mais um benefício 
concedido ao funcionário. “Se a Santa 
Casa figura hoje entre as instituições 
de saúde mais respeitadas do país, 
creditamos este mérito também aos 
funcionários”, disse.

O trabalho voluntário prestado à Santa 
Casa pelo Grupo de Vicentinas que, há 34 
anos, confecciona enxovais para bebês caren-
tes nascidos no Hospital, será reverenciado 
pela Mesa Diretora da Irmandade no próximo 
dia 3 de dezembro, quando a direção do Hos-
pital se reunirá com as integrantes do grupo 
para uma tarde festiva.

O dia será de emoção também para 
os funcionários Rosemeire de Campos, 
Dirce Procópio, Cesar Domingues, Carme-

linda Casagrande, Maria de Fatima Moraes, 
Aquiles José Camargo, Silvia Diniz de Petta, 
Luzia Beltrame e José Vlademir Teixeira, que 
se aposentam este ano. Como forma de 
reconhecimento e gratidão, eles serão recep-
cionados e  homenageados pela Instituição 
às 8h30 do dia 3 de dezembro, no salão de 
convenções. Na avaliação do provedor Adil-
son Zampieri, o empenho das Vicentinas e 
dos funcionários são exemplos que precisam 
ser reverenciados.

Aposentados e Vicentinas são homenageados Funcionários recebem cesta de natal


