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Vista geral 
de quarto 

reestruturado 
com apoio da 
comunidade

CJ adota quarto e ajuda aprimorar 
assistência SUS na Santa Casa

A campanha Adote um Quarto do SUS e Faça a Diferença, lançada 
em 2012 pela Santa Casa de Piracicaba, começou 2015 contando com o 
apoio da CJ do Brasil para deflagrar um processo que poderá conceder 

maior dinâmica à proposta de reestruturar os 72 quartos que a Instituição 
disponibiliza às internações pelo SUS- Sistema Único de Saúde.

Com 35 quartos adotados, a Instituição comemora a possibilidade 
acenada pela CJ de adotar outros quartos. O presidente da empresa 

coreana, Mr. Seung Hyeok Baek, justifica a parceria revelando que uma 
das diretrizes da CJ do Brasil é contribuir com a sociedade através de seus 

produtos e serviços.
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Saúde na contramão dos interesses do cidadão
Conforme muito bem observou o 

presidente da Associação Paulista de 
Medicina, Florisval Meinão, em recente 
publicação, 2015 está aí e as perspectivas 
para o Sistema Único de Saúde não são 
as melhores.

O Congresso Nacional acaba de 
mexer nos parâmetros do financiamento 
do SUS, por meio da PEC do Orçamento 
Impositivo, aprovada em segundo turno 
em 10 de fevereiro. O reflexo é a  perda 
(gradativa e cumulativa) de investimen-
tos no setor, agravando ainda mais a já 
difícil assistência em saúde aos cidadãos.

Esta PEC, originalmente se destinava 
a obrigar o Governo Federal a pagar a ver-

ba destinada aos congressistas para seus 
redutos eleitorais, as chamadas “emendas 
parlamentares individuais”. No entanto, 
ao tramitar no Senado Federal, em uma 
manobra no mínimo “estranha”, a base go-
vernamental inseriu o financiamento da 
saúde como matéria vinculada ao texto.

Ao determinar o investimento em 
saúde de 15% da Receita Líquida da 
União, percentual a ser atingido de manei-
ra escalonada: 13,2% em 2015 até atingir 
15% em 2019, o Orçamento Impositivo 
neutraliza o Projeto de Lei de Iniciativa 
Popular Saúde + 10, que conseguiu mais 
de dois milhões de assinaturas pela desti-
nação de 18,7% da receita líquida.

A diferença entre as duas propostas 
é de quase 60 bilhões de reais, o que 
seria um reforço de grande valor para o 
SUS. Com a aprovação da proposta do 
Governo em segundo turno, teremos 
um acréscimo mínimo em relação ao 
investido hoje pela União. Pior ainda, 
teremos definido em nossa Constituição 
valores insuficientes a serem aplicados 
no futuro, o que será muito difícil de se 
reverter depois no Congresso Nacional.

Considerando o atual déficit fiscal 
e a consequente restrição orçamentária 
para o ajuste das contas públicas, fica 
claro que o SUS continuará com suas 
deficiências crônicas penalizando princi-

palmente as parcelas da população mais 
frágeis e vulneráveis, justamente aquelas 
que mais necessitam de um serviço de 
saúde eficiente.

Lembramos que no passado o Go-
verno Federal era responsável por 70% 
do financiamento da saúde pública e 
hoje aplica cerca  de 45%, sobrecarregan-
do Estados e Municípios, que estão no li-
mite de sua capacidade de investimento. 
Resultado: com a política de subfinancia-
mento do SUS instaurada pelo Governo, 
que coloca a saúde na contramão dos 
interesses do cidadão, o cenário paras as 
instituições filantrópicas, mais uma vez, 
se torna nebuloso.
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João Orlando Pavão é diretor 
jurídico da FEHOSP e vice-provedor 

da Santa Casa de Piracicaba 

Frente Democrática exige mais recursos para a saúde
A FEHOSP- Federação das Santas 

Casas e Hospitais Beneficentes do Estado 
de São Paulo está entre as mais de 80 enti-
dades que integram a Frente Democrática 
criada para defender o financiamento, a 
gestão responsável e competente, mais 
investimento em atenção básica e for-
mação de profissionais bem qualificados 
como itens prioritários à reestruturação 
do SUS com vistas a uma assistência digna 
aos brasileiros.

O diretor jurídico da FEHOSP e vice-
-provedor da Santa Casa de Piracicaba, 
João Orlando Pavão, lembra que, apesar de 
completar 27 anos em 2015 com resultados 
relevantes à política de inclusão social, 
o Sistema Único de Saúde (SUS) esbarra 
em obstáculos bem antigos. “O subfinan-
ciamento e a má gestão são entraves his-
tóricos; a implementação de um sistema 
eficiente segue extremamente vagarosa e 

retrocessos são recorrentes”, justifica.
Segundo Pavão, desde sua aprovação 

na Constituição de 1988, o SUS é reconhe-
cido como essencial à universalização do 
acesso à saúde, já tendo inserido na base 
de assistência uma legião de indigentes e 
famílias do mercado informal de trabalho, 
alijadas anteriormente dos cuidados da 
Previdência Social.

Ele aponta melhorias importantes, a 
exemplo dos indicadores básicos de saúde 
da população brasileira e revela que, em 
menos de três décadas, o número de casos 
de Aids caiu; as ocorrências de tuberculose 
e hanseníase foram reduzidas e o país di-
minuiu os índices de mortalidade materna, 
consolidando um qualificado programa de 
vacinação, entre outros avanços.

Na análise de Pavão, entretanto, o 
maior problema está no fato de a constru-
ção de um SUS de excelência depender 

da vontade de agentes políticos pouco ou 
nada comprometidos com as reais necessi-
dades do  cidadão, que tem a saúde como 
prioridade, conforme demostra recente 
pesquisa realizada pelo Instituto DataFo-
lha. “A população sofre com longas filas 
de espera, emergências superlotadas, falta 
de leitos hospitalares, falta de medicamen-
tos, dificuldades de marcação de exames, 
cirurgias ou consultas com especialistas”, 
esclarece.

Cauteloso, Pavão revela que os nú-
meros comprovam o descaso ao longo de 
anos e de seguidos governos. “Na década 
de 80, a União era responsável por 70% dos 
investimentos na rede pública; hoje res-
ponde apenas por 45%; ou seja, transferiu 
para os Estados e Municípios a responsa-
bilidade de financiar o SUS, a despeito de 
concentrar cada vez mais a arrecadação de 
impostos”, critica.

Congresso desarticula movimentos pela reestruturação do SUS
O diretor jurídico da FEHOSP e 

vice-provedor da Santa Casa de Piracicaba, 
João Orlando Pavão, critica a manobra 
do Congresso Nacional para desarticular 
movimentos legítimos organizados pela  
sociedade brasileira em defesa do SUS. 

Ele lembra que a Emenda Cons-

titucional 29, que ficou parada anos no 
Congresso Nacional, foi uma das ações 
projetadas pela sociedade na tentativa de 
recompor os investimentos da Federação. 
“Uma expectativa frustrada pela ação da 
base governista que, em 2012, levou-a a 
voto dando um passo atrás e mantendo 

a destinação de recursos em níveis insufi-
cientes”, disse.

Pavão lembra que, mais recen-
temente, entidades da sociedade civil 
promoveram, então, um Projeto de Lei de 
Iniciativa Popular para resgatar o texto da 
EC 29. Criaram o movimento Saúde + 10 

e conseguiram mais de dois milhões de 
assinaturas pleiteando aumento da desti-
nação da União. “Lamentavelmente, esse PL 
encontra-se parado no Congresso”, adverte 
Pavão, lembrando que manter o sistema 
público de saúde da forma como ele se en-
contra fere os direitos humanos do cidadão.

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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Agora, quem tem Santa Casa Saúde também tem Ambulatório Médico

www.santacasasaudepiracicaba.com.br
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Grupos voluntários se apresentam na Santa Casa
Com o firme propósito de trans-

formar o ambiente hospitalar e acolher 
seus pacientes de forma cada vez mais 
humanizada, a Santa Casa de Piracicaba 
abriu as portas da Instituição para diversas 
apresentações voluntárias durante todo o 

mês de dezembro. Em tom de gratidão, a 
administradora Vanda Petean revelou-se 
satisfeita com o resultado das ações. “É 
visível a alegria, não só dos nossos pacien-
tes, mas também dos nossos médicos e 
funcionários”, disse.

Segundo ela, uma das características 
mantidas há quase 500 anos pelas Santas 
Casas no Brasil é justamente a capacidade 
que essas instituições têm de aglutinar 
voluntários empenhados em amenizar a 
dor do próximo. “Pelo fato de direcionar 

atendimento ao mais carente, as Santas 
Casas sempre contaram com o apoio de 
voluntários para dar novo sentido a essa 
prerrogativa através de ações que deixam 
a doença e a dor em segundo plano para 
ceder lugar à alegria contagiante”, avalia. 

A voluntária Andreia Figueiredo Forti entregou 
brinquedos nas unidades de internação do Hospital  

 Projeto do Jornal de Piracicaba e Revista Arraso, 
Anjos de Natal, emociona e diverte pacientes 

Por meio do Fundo Social de Solidariedade, a primeira 
dama Selma Ferrato,  Papai Noel e seu Duende 

distribuíram brinquedos e sorrisos na Santa Casa 

 Papai Noel Cantor, da Casa de Noel, contagia 
o ambiente hospitalar com música e alegria 

Vestido de Papai Noel, o voluntário Gabriel Hellmeister Sarchis fez 
a alegria de crianças, familiares e funcionários na manhã de Natal 

Grupo SOS (Sorria ou Sorria) encanta 
a comunidade hospitalar com bolas de sabão

Coral da Capelania Evangélica da Santa Casa percorreu o 
Hospital e encantou pacientes, visitantes e funcionários

 A funcionária Santina Sabadin Lopes se apresentou na Santa 
Casa junto ao Coral da Igreja Adventista da 7º Dia, da Paulista 

O professor Wagner Siqueira e seus alunos
levaram música de orquestra à unidades do hospital
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Santa Casa é parceira do município em programa de residência médica
Estudantes de medicina começarão a atuar em março

A Santa Casa de Piracicaba é um 
dos hospitais da cidade que, a partir de 
março, receberão médicos residentes. 
Os 30 estudantes de medicina  apro-
vados no processo deverão começar 
a atuar no mês de março em uma 
das nove especialidades disponíveis 
pelo programa. A residência ocorrerá 
também na  rede municipal de saúde, 
o que segundo a COREME  (Comissão 
de Residência Médica de Piracicaba), 
será o grande diferencial do programa.

O número de vagas foi apresen-
tado em janeiro pelo prefeito Gabriel 
Ferrato; pelo secretário municipal da 
Saúde, Pedro Mello; integrantes da CO-
REME e dos hospitais parceiros. “É uma 
grande conquista para a cidade, que 
enfrenta dificuldades para contratação 
de profissionais médicos em diversas 
especialidades”, considerou o prove-
dor da Santa Casa, Adilson Zampieri.

Ele ressaltou que a iniciativa eleva-
rá o nível de atendimento nos hospitais 
e na rede pública e lembrou que os ins-
critos foram selecionados para  atuar na 
áreas de medicina de família e comunidade 
(específica ao PSF – Programa Saúde da 
Família), Clínica Médica, Ortopedia, Cirurgia 

Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina 
do Trabalho, Cardiologia e Urologia, sendo 
as duas últimas na Santa Casa.

Na avaliação do secretário Pedro 

Mello, ao invés de “importar” médicos, a 
cidade poderá “exportar” médicos mais 
qualificados. Segundo a membro da 
COREME, Anay Gomes Ferrer, a escolha 

das especialidades foi baseada no 
número reduzido de profissionais com 
estas especialidades em Piracicaba e 
região.  “No curso de capacitação que 
fizemos foi citado que um dos pontos 
que levam o médico a se fixar em um 
município é justamente a existência 
de residência médica na cidade”, disse.

O vice provedor da Santa Casa e 
diretor jurídico da Fehosp (Federação 
dos Hospitais Filantrópicos e Santas 
Casas de Misericórdia do Estado de 
São Paulo), João Orlando Pavão, desta-
cou o apoio dado à saúde pelo poder 
público, o que faz de Piracicaba uma 
exceção no Brasil. “Enquanto a maioria 
dos hospitais filantrópicos não tem 
apoio dos gestores municipais, nosso 
município traz mais essa conquista 
para a área da saúde”, afirmou.

Ruy Nogueira Costa Filho, diretor 
técnico da Santa Casa, revelou que, no 
Brasil, 80% dos médicos não têm opor-
tunidade de cursar a residência médica 
pela escassez de vagas disponíveis aos 
formandos de medicina. “Iniciar residên-

cia onde ainda não há um hospital-escola 
ou uma universidade de Medicina, é um 
privilégio”, destacou. 

Para o provedor Adilson Zampieri (esq.), a iniciativa reduzirá as dificuldades 
enfrentadas pelos hospitais para contratação de médicos em diversas especialidades

O Departamento de Cirurgia e 
Traumatologia Buco Maxilo Facial da 
Santa Casa de Piracicaba (CTBMF), 
um dos poucos do país a oferecer 
curso de especialização na área, 
recepcionou a Profª  Dra. Ângela 
Alves de Aguiar Goto durante a aula  
ministrada no dia 4 de fevereiro a 
alunos da pós-graduação.

O chefe do Departamento, Ar-
mando de Barros, lembra que a ilus-
tre convidada foi membro da equipe 
do Dr. Sylvio Alves de Aguiar, um dos 
mais renomados profissionais da 
área. “Falecido em 2008, ele foi ícone, 
ajudando a formar centenas de espe-
cialistas em cirurgia e traumatologia 
buco maxilo facial no Brasil”, disse 
Barros ao lembrar que, agora, Dra. 
Ângela se propõe a trilhar o mesmo 

caminho.
Dr. Armando exaltou também 

a experiência da convidada que é 
mestra e doutora. “Ela tem uma ba-
gagem de conhecimento ampla e um 
currículo exemplar, o que lhe permite 
acumular diversas experiências inter-
nacionais, ministrar aulas em diversos 
cursos e integrar o corpo clínico de 
vários hospitais da cidade de São 
Paulo”, observa.

Segundo Barros, além de mes-
tres da própria Santa Casa, o curso, 
que está sob a responsabilidade do 
cirurgião buco maxilo facial  Paulo 
Afonso de Oliveira Jr, tem mantido 
intercâmbio com professores dou-
tores de vários outros serviços, com 
o objetivo de trocar experiências e 
qualificar a formação dos alunos.

 CTBMF ministra treinamento para alunos da pós-graduação

Alunos do curso de especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial 
durante  aula com a Profª Dra. Angela Alves de Aguiar Goto
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Representantes da Rede Drogal visitam a Santa Casa
Parceira da Santa Casa na campa-

nha “Adote um quarto do SUS e faça a 
diferença”, a rede de farmácias Drogal 
visitou recentemente a Instituição com a 
proposta de conhecer algumas unidades 
do Hospital e estreitar os laços de par-
ceria que unem a empresa à Irmandade.

Recepcionados pela Mesa Diretora 
e Administrava do Hospital, o diretor 
administrativo da Rede Drogal, Marcelo 
Cançado, o gerente financeiro Flávio de 
Lucas, o coordenador Edvaldo Santin, o 
gerente de T.I Antônio Carlos Caetano e 
Ana Lúcia, do departamento de Convê-
nio Médico, puderam conhecer melhor 
a estrutura hospitalar.

Eles visitaram o centro cirúrgico, 
a maternidade, o centro obstétrico e o 
Hospital Santa Isabel, onde conheceram 
o bloco de UTIs, o centro de cirurgia plás-
tica, o centro de reprodução humana, as 
unidades de internação, o departamento 
de imagenologia, o setor de hemodinâ-
mica, a UTI Cardiológica (UCO), o EMCOR, 
a unidade de nefrologia, o Instituto de 
Urologia (IUP),  o Centro do Câncer (CE-
CAN) e o Ambulatório Médico.

Satisfeito com o que viu, Marcelo 
Cançado parabenizou a Santa Casa e qua-
lificou como “excelente” a infraestrutura 
de atendimento que o Hospital mantém, 
inclusive, aquela voltada ao SUS (Sistema 

Único de Saúde), com a qual a Rede Dro-
gal colaborou ao patrocinar a reforma de 
um dos quartos. “A excelência nos servi-
ços revela todo o empenho da diretoria 
para atender os pacientes dentro dos 
melhores padrões de saúde”, disse.

O provedor Adilson Zampieri agra-
deceu e ressaltou a importância da visita, 
lembrando que a Santa Casa mantém 
suas portas abertas à comunidade e, 
sobretudo, aos parceiros. “Defendemos 
a transparência em todos os processos 

da Instituição e essa segurança, certa-
mente, é responsável pela aproximação 
que a Rede Drogal tem com a Santa Casa 
através do Santa Casa Saúde, da campa-
nha Adote um Quartos SUS e também do 
programa Nota Fiscal Paulista”.

 Membros da Mesa Diretora e Administrativa da Santa Casa junto aos representantes da Rede Drogal: confiança e parceria

O Setor de Hotelaria da Santa 
Casa de Piracicaba recebeu a visita de 
alunos do SENAC. Eles cursam o Técnico 
em Hospitalidade e puderam conhecer 
de perto as atividades de um setor que 
agrega os serviços responsáveis por su-
prir as necessidades básicas e operacio-
nais do Hospital, proporcionando bem 
estar e conforto ao paciente durante sua 
permanência no Hospital.

Recepcionados pela coordena-
dora de Hotelaria, Melina Ducatti Gil, 
os alunos percorreram as unidades de 
Nutrição e Dietética, Higienização e 
Serviço de Processamento de Roupas, 
numa dinâmica que proporcionou aos 
alunos uma visão prática da profissão. 

 “A visita foi fruto da parceria entre 

a Santa Casa e o SENAC e, certamente, 
vai auxiliar  na formação mais abrangen-
te do futuro profissional”, disse Melina. 
Ela lembra que o Setor de Hotelaria da 
Santa Casa foi implantado em 2006 
e, hoje, é a segunda maior equipe do 
hospital, com 267 profissionais de áreas 
estratégicas.

Melina revela que, antigamente, 
promover o atendimento médico em 
um ambiente limpo e com aspecto 
agradável era suficiente. Hoje, com os 
avanços da tecnologia, a população 
passou a buscar conforto e humani-
zação na hora do atendimento. “Nesse 
cenário, o setor de hotelaria hospitalar 
se mostra cada vez mais importante”, 
considera.

 Alunos conhecem estrutura de Hotelaria do Hospital

 A visita foi monitorada e permitiu aos alunos ter uma 
noção real de como as coisas acontecem na prática
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CJ adota quarto e ajuda aprimorar assistência SUS na Santa Casa
A campanha Adote um Quarto do 

SUS e Faça a Diferença, lançada em 2012 
pela Santa Casa de Piracicaba, começou 
2015 contando com o apoio da CJ do Brasil 
para deflagrar um processo que poderá 
conceder maior dinâmica à proposta de 
reestruturar os 72 quartos que a Instituição 
disponibiliza às internações pelo SUS- Sis-
tema Único de Saúde.

O provedor Adilson Zampieri revela 
que 35 quartos já foram adotados, com 23 
deles efetivamente prontos. “Estamos oti-
mistas com a possibilidade acenada pela CJ 
de adotar outros quartos”, disse. Ele lembra 
que para aderir à campanha, o colaborador 
jurídico ou físico contribui com recursos 
na ordem de R$ 32.000,00 para custear a 
reforma de cada quarto. “Em contrapartida, 
o Hospital se compromete em afixar uma 
placa com o nome do colaborador na entra-
da do quarto adotado e divulgar a iniciativa 
na mídia, com foco no comprometimento 
social do parceiro”, disse.

Para conhecer in locu o projeto, re-

presentantes da empresa coreana foram 
recepcionados pela Mesa Diretora e Admi-
nistrativa da Santa Casa. Na ocasião, o pre-
sidente da CJ Brasil, Mr. Seung Hyeok Baek, 
o gerente de RH, Jaime Tomazin, e a analista 
de RH, Elen Moraes, puderam conhecer um 

quarto não reformado, visitar um quarto 
em obras e, depois, observar o resultado da 
iniciativa em um quarto já reestruturado.

“A mudança é visível”, observa o pro-
vedor Adilson Zampieri, ao lembrar que a 
reforma permite a troca de todos os móveis 

e reforma estrutural com remodelação de 
piso, pintura, tubulação de gases medici-
nais e adequação do banheiro. Destaque 
para as TV de LCD e para as camas, que 
deixam de ser acionadas manualmente 
para ganhar controle elétrico, ampliando 
a autonomia do paciente. 

Mr. Seung Hyeok Baek justifica a 
parceria, revelando que uma das diretrizes 
da CJ do Brasil é contribuir com a socie-
dade através de seus produtos e serviços. 
“Acreditamos que, com esta doação, os 
usuários do SUS possam ter uma melhoria 
no atendimento básico de saúde”, afirmou.

Zampieri enalteceu o caráter fi-
lantrópico e sem fins lucrativos da Santa 
Casa que, por pertencer à comunidade, 
tem como meta estreitar os laços com ela. 
“Através da campanha Adote um Quarto 
do SUS, nossos parceiros contribuem com 
a manutenção da saúde pública em Piraci-
caba através da modernização de um dos 
maiores complexos hospitalares da região, 
que é a Santa Casa”, concluiu. 

A administradora Vanda Petean (centro) entre funcionários e lideranças que 
acompanharam os representantes da CJ Brasil em visita ao Hospital 

A Santa Casa de Piracicaba está entre 
as 117 instituições filantrópicas que partici-
pam do projeto promovido pela Federação 
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do 
Estado de São Paulo (FEHOSP) para profissio-
nalizar o processo de captação de recursos 
financeiros com apoio da comunidade.

O curso, que teve início em janeiro, 
se baseia na plataforma de capacitação 

desenvolvida pelo Instituto para o Desen-
volvimento do Investimento Social (IDIS) em 
parceira com a Secretaria Estadual de Saúde.

Para a administradora Vanda Petean, 
a iniciativa é uma grande oportunidade 
de criar mecanismos de sustentabilidade 
para esses hospitais através de ações que 
permitam a captação de recursos em prol 
dos projetos de instituições que tem como 

objetivo melhorar a prestação de serviços.
Segundo Vanda, o projeto trabalha 

com a identificação das necessidades da 
organização e dos possíveis apoios da 
comunidade para elaboração de um diag-
nóstico situacional. A segunda fase trata da 
elaboração do plano de captação, enquan-
to a terceira mostra como implementar o 
plano estabelecido.

“A Santa Casa de Piracicaba optou 
por trabalhar no sentido de profissionali-
zar e ampliar o alcance do projeto Adote 
um Quarto do SUS e Faça a Diferença”, 
revelou Vanda, que participa do projeto ao 
lado das funcionárias Jacqueline Tedesco 
e Thais Barbosa, do setor de Controladoria 
e Custos, e Nilma de Oliveira Moratori, 
coordenadora de Comunicação.

Santas Casas buscam novas formas de captar recursos
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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
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Santa Casa amplia parceria com academias
Iniciativa estimula adoção de práticas saudáveis com vistas à saúde e bem-estar do funcionário

Antes de cuidar do próximo, é preciso 
estar bem e cuidar de si mesmo. Com esta 
prerrogativa, a Santa Casa de Piracicaba se pre-
para para ampliar a parceria que mantém com 
academias, garantindo desconto nas mensa-
lidades de funcionários e seus dependentes.

O gestor de Pessoas, Ricardo Fedrizzi, 
revela que, atualmente, o funcionário em-
penhado em manter atividade física regular 

pode optar entre a 02 Academia, na rua 
Gomes Carneiro 1689; a Betty Training, na 
rua Torquato da Silva Leitão, 520; e a Acade-
mia Elite Sports, na  rua Luiz Razera, 49. “Em 
breve, teremos mais uma academia parceira, 
ampliando a oferta deste tipo de serviço 
de forma a estimular a adoção de práticas 
saudáveis de vida com vistas à saúde e ao 
bem-estar da comunidade hospitalar”, disse.  

Segundo Fedrizzi, fatores de risco, a 
exemplo da hipertensão, diabetes e obesi-
dade, bem como doenças osteomuscula-
res, podem ser drasticamente amenizados 
por meio da atividade física regular. Ele 
revela que a iniciativa é uma ações pro-
postas pelo Programa Saúde em Equilíbrio 
que, além da parceria com academias, 
instituiu também cafés da manhã, da tarde 

e da madrugada mais saudáveis, com pão 
integral, margarina light e  leite desnatado, 
e refeições com produtos integrais.

“Enquanto a atividade física melhora o 
condicionamento físico, o café da manhã light 
atua positivamente no aspecto nutricional 
numa somatória de benefícios que promo-
vem a saúde, melhorando a qualidade de vida 
do funcionário”, afirma o gestor. 

Imagine um ambiente de trabalho 
onde os funcionários podem se inscrever 
e participar de um café da manhã com a 
direção da empresa para tirar dúvidas e 
apresentar sugestões que contribuam para 
a melhora coletiva do trabalho. Pois é jus-
tamente o que acontece na Santa Casa de 
Piracicaba durante o “Café com o Provedor”.

Instituído para fortalecer a comuni-
cação entre colaboradores e a direção do 
Hospital, o Programa entra em seu oitavo 
ano, atraindo um número cada vez maior 
de participantes. São funcionários de pra-
ticamente todas as áreas e departamentos 
que, a cada três meses, se reúnem com 
representantes da Mesa Diretora para en-
caminhamento dos mais diversos assuntos.

A próxima edição do Café com o Pro-
vedor está marca para às 8 horas do dia 13 
de março. Funcionários interessados devem 
se inscrever previamente junto à Hotelaria 
Hospitalar, pelo ramal 5076. “São momentos 
dedicados à avaliação do grau de satisfação 
do funcionário, pois nos permite sentir, sem 
interferência alguma, se as pessoas estão 
felizes e quais suas críticas e sugestões”, 
avalia o provedor Adilson Zampieri.

Ele revela que várias ações foram de-
senvolvidas através do “Café com o Provedor”. 
Para ilustrar, ele cita a instalação de TV no 
setor de Pronto Atendimento, ampliação 
do número de bebedouros na lavanderia e 
cobertura de policarbonato sobre a Área de 
Convívio dos funcionários. 

 “Eu, Glaucia, quero agradecer 
ao Setor III pelo carinho, cuidado e 
compreensão que tiveram comigo 
ao longo do pe-
ríodo em que es-
tive no Hospital. 
Foi um tempo 
doloroso para 
mim e em todos 
os momentos 
vocês estiveram 
presentes. Sei 
que em alguns 
momentos me 
excedi e peço 
desculpas por isso. De qualquer 
forma, só tenho a agradecer, pois 
vocês foram anjos em minha vida. 
Também quero agradecer a todos 
os médicos que se esforçaram para 

me ajudar, não vou citar nomes para 
não cometer injustiças. Agradeço 
a todos os fisioterapeutas que  não 

me deixaram es-
morecer e nem 
desistir, assim 
como as nutri-
cionistas que 
tentaram fazer 
minhas vonta-
des para que eu 
me alimentasse 
corretamente. 
Alguns não apa-
receram nas fo-

tos,  pois fugiram de mim (rsrs). Amo 
todos vocês e me despeço de todos, 
pedindo a Deus que os abençoe 
grandemente.”

Gláucia

Funcionários tomam “Café com o Provedor”  Agradecimento à Santa Casa
Interessados devem se inscrever previamente junto à Hotelaria, pelo ramal 5076
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Começa edição 2015 do Curso para Gestantes na Santa Casa
Tudo pronto para a versão 2015 do 

Curso que a Santa Casa de Piracicaba direcio-
na gratuitamente a gestantes de Piracicaba 
e região, através do Centro de Prevenção e 
Promoção de Saúde/Saúde Inteligente, do 
Santa Casa Saúde. A primeira edição do ano 
começou no dia 2 de fevereiro, com a propos-
ta de expor e compartilhar os mais variados 
aspectos da gestação, fornecendo aos pais o 
conhecimento necessário para  enfrentar esta 
fase com segurança e tranqüilidade.

“O curso orienta sobre estilo de vida 
mais saudável por meio de ações que devem 
ser adotadas desde o início da gestação”, ex-
plica a enfermeira obstetra Luciana Calabresi 
ao sugerir que as futuras mamães realizem o 
curso no primeiro ou segundo trimestre da 
gravidez para que as informações possam 
proporcionar ainda mais qualidade de vida 
à elas e aos bebês.

Calabresi revela que o curso tem du-
ração de seis semanas, com um encontro 
semanal, das 18h30 às 20h30, no salão de 
convenções do Hospital. Segundo ela, os te-
mas abordados dão dicas sobre autocuidado, 

alimentação saudável para o adequado desen-
volvimento fetal, tipos de parto e bem estar, 
cuidados com o bebê, banho de banheira e 
técnica do banho de ofurô, desenvolvimento 
motor e orientações sobre como prevenir aci-

dentes e como agir em casos de emergências, 
ampliando o nível de informações sobre o 
cuidado geral com o bebê em casa.

O curso também prepara a gestante 
para o aleitamento materno, esclarecendo 
sobre seus benefícios, manejo e técnicas 
de amamentação, além de orientação com 
relação às possíveis dificuldades advindas 
deste período e esclarecimento sobre mitos 
e tabus da amamentação e como se preparar 
para a volta ao trabalho. 

Calabresi lembra ainda que outras três 
edições do curso serão oferecidas este ano. 
“As próximas edições estão marcadas para 
abril, julho e setembro”, informa, lembrando 
que as vagas são limitadas e as inscrições 
devem ser feitas de segunda à sexta-feira, das 
8 às 17 horas, no Saúde Inteligente, que fica 
na  Rua Silva Jardim, 1.700, ou pelo telefone 
(19) 3417.5959

A delicadeza e a força da mulher serão 
realçadas com a série de atividades progra-
madas pela Santa Casa de Piracicaba para 
comemorar o Dia Internacional da Mulher, 
reverenciado em 8 de março. A administrado-
ra Vanda Petean lembra que 83% do total de 
funcionários do Hospital são mulheres. “Isso 
revela que a sensibilidade feminina capacita a 
mulher para lidar de forma diferenciada com 
o acolhimento e cuidado ao próximo, espe-
cialmente no ambiente hospitalar”, avalia. 

Dentro desta proposta, na sexta-feira, 
dia 6, o Centro de Promoção e Prevenção 
de Saúde do Santa Casa Saúde – Saúde 
Inteligente recepcionará suas clientes com  
decoração voltada à valorização da mulher, 
sorteio de brindes e sessão de maquiagem, 
de forma a exaltar o respeito e carinho que o 
Plano tem por elas.

Para as funcionárias da Santa Casa, a 
Instituição, em parceria com a Lolla Cosméti-
cos, preparou um pacote especial que inclui 

esmaltação e massagem para as mãos, ultras-
son capilar para diagnóstico das necessidades 
do cabelo, maquiagem, maquiadoras, tera-
peuta olística, facial e corporal, cabeleireira e 
sorteios de hidratações. As atividades ocorre-
rão na Área de Convívio dos Funcionários, nos 
dias 5 e 6 de março, nos períodos das 9 às 14 
horas e das 17 às 20 horas.

Vanda lembra que a proposta é ofere-
cer alternativas que proporcionem bem-estar 
e, ao mesmo tempo, projetem a beleza femi-

nina. “São ações especiais, voltadas exclusi-
vamente à mulher para que ela esteja bem 
consigo mesma”, disse.

A Unidade de Hemodiálise, por sua 
vez, comemorará a data recepcionando as 
pacientes com lanche especial, massagem 
relaxante, maquiagem e manicura. O intuito, 
segundo a coordenadora administrativa 
Luciana Zambon, é prestar um serviço dife-
renciado durante a assistência para que as 
mulheres se sintam queridas e valorizadas.

Mulheres ainda mais bonitas no seu Dia
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Muitas gestantes participam do curso acompanhadas de seus esposos
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Em breve, o período destinado às 
visitas hospitalares nas unidades de aten-
dimento SUS da Santa Casa de Piracicaba 
passará da atual uma hora para oito horas 
diárias. A mudança está embasada na 
diretriz institucional que prioriza ações 
voltadas à humanização da assistência 
com o firme propósito de destinar ao pa-
ciente e seus familiares um atendimento 
acolhedor, de modo a refletir a qualidade 
dos serviços prestados.

De acordo com a gerente de Ho-
telaria, Melina Ducatti Gil, presidente da 
Comissão de Humanização Hospitalar, a 
logística para efetivação da visita ampliada 
está sendo concluída e a ideia é estreitar 
o elo entre o paciente, seus familiares e a 
rede social, conforme preconiza a Política 
Estadual de Humanização.

Desta forma, as visitas na Maternida-
de, Pediatria e nas unidades de internação 
SUS passarão a ocorrer diariamente, das 12 

horas às 20 horas, de forma ininterrupta, 
respeitando-se os 20 minutos previstos 

por visitante. “A mudança não abrangerá 
as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), 
devido à rotina desses setores”, explica 
Melina.

Para a administradora Vanda Pete-
an, a visita ampliada ressalta o compro-
metimento da Instituição com os vários 
aspectos que determinam o bem estar 
do paciente no ambiente hospitalar. Se-
gundo ela, o Hospital está capacitando 
suas equipes e reforçando a importância 
do visitante no processo de tratamento e 
recuperação do paciente.

“Estamos convictos de que a 
presença de familiares e amigos, de 
forma organizada durante a internação 
hospitalar, fará o paciente se sentir mais 
seguro e acolhido, o que certamente 
contribuirá para melhorar seu estado 
geral de saúde”, pontuou. 

O comportamento de risco para 
AIDS aumentou entre brasileiros. Estudo 
apresentado recentemente  pelo Minis-
tério da Saúde revela que, em cinco anos, 
dobrou o número de pessoas com mais 
de dez parceiros sexuais durante a vida.

Os 12 mil entrevistados tinham en-
tre 15 e 64 anos e 94% disseram saber que 

o preservativo é a melhor forma de com-
bater a AIDS. “Entretanto, 45% disseram 
não usar camisinha com parceiros casuais”, 
observou Luciana Zambon, presidente 
da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), ao justificar a campanha 
interna realizada junto a funcionários da 
Santa Casa na semana que antecedeu o 

carnaval. “O intuito foi reforçar a conscien-
tização com vistas à prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis”, disse.  

Segundo Zambon, a iniciativa teve 
apoio do CEDIC (Centro de Doenças 
Infecto-Contagiosas de Piracicaba) e foi 
marcada pela distribuição de panfletos 
informativos alertando sobre formas de 

contágio e prevenção. Também foram 
distribuídos preservativos em setores do 
Hospital. “A campanha é uma forma de 
alertar sobre os riscos de contaminação 
em todas as épocas do ano e lembrar que 
a prevenção continua sendo  o melhor 
caminho para uma vida mais saudável”, 
observou.

Santa Casa investe em humanização e amplia horário de visita

Comportamento de risco aumenta e CIPA promove campanha contra AIDS

Após as mudanças, visitantes poderão visitar seus entes queridos das 12 às 20 horas
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Campanha alerta para os perigos do desperdício

Quando se fala em desperdício, os 
números assustam. O Brasil desperdiça 40 
mil toneladas de alimentos todos os dias e 
perde 37% da água tratada a cada 24 horas. 
Uma realidade que levou a Comissão de 
Saúde Ambiental e o Departamento de 
Comunicação da Santa Casa de Piracicaba a 
realizar campanha interna para conscientizar 
o funcionário sobre a importância de cada 
um no processo de reversão de um quadro 
que precisa ser revisto urgentemente.

Na análise da enfermeira Terezinha 
Queiroz de Carvalho, presidente da Comis-
são, a proposta é mostrar como atitudes 
simples podem ter um impacto revigorante, 
quando se tornam rotina e passam a ser 

incorporadas aos valores do indivíduo.
Ela exemplifica, citando a orientação 

para que o funcionário mantenha a porta 
fechada quando o aparelho de ar condi-
cionado estiver ligado e verifique se as 
torneiras estão bem fechadas.  Outra dica 
é manter as luzes apagadas e o monitor do 
computador desligado quando o ambien-
te não estiver sendo usado. Até mesmo 
aquele simples clips encontrado pelo chão 
deve ser recolhido e a utilização de copos 
descartáveis feita com critério .

A jornalista Nilma de Oliveira Moratori 
explica que a campanha está sendo defla-
grada por meio de mensagens inseridas 
diariamente no sistema interno de som do 

Hospital, envio de e.mails 
à comunidade hospitalar e 
exposição de mensagens 
nas telas dos computadores.

“O Refeitório é outro 
ponto estratégico devido, 
inclusive, à necessidade de 
orientar o funcionário a se 
servir apenas da quantida-
de de alimento que ele, de 
fato, vai consumir”, revela 
Nilma, lembrando que, 
no Brasil, é muito comum 
a devolução de bandejas 
com restos de comida às 
vezes generosos.

Esta é a dica do Refeitório. Segundo a nutricio-
nista Claudenice Sterde, responsável pelo Serviço de 
Nutrição e Dietética, pesquisa  desenvolvida junto a 
funcionários que fazem pelo menos uma das princi-
pais refeições no Hospital apontou um desperdício 
de alimentos estimado em 7,5% no Refeitório, o 
que representou, em média, 14 quilos de alimentos 
jogados fora diariamente. Segundo ela, a meta é 
reduzir esta taxa para 3%.

Os dados foram calculados, levando-se em 
consideração o resto-ingestão, que é a relação per-
centual entre o resto devolvido nas bandejas e a 
quantidade de refeições oferecidas. “A porcentagem 
de desperdício pode parecer baixa, mas a quanti-
dade de alimentos, literalmente, jogados fora em 
um mês seria suficiente para garantir dois dias de 
refeições a todos os comensais”, explica Claudenice.

Ela revela que a pesquisa é resultado do 
trabalho realizado para aperfeiçoar e melhorar os 
serviços prestados à comunidade hospitalar e está 
sendo desenvolvida junto aos 500 funcionários que 
almoçam frequentemente na Santa Casa. “Cerca de 
52% dos funcionários afirmaram ter consciência 
sobre as implicações negativas do desperdício de 
alimentos”, informa a nutricionista.

01/03 - Ana Paula Crespilho 
01/03 - Magda Shirley Marteloso 
01/03 - Paulo Marcelo Barbosa 
01/03 - Isaias Batista Damasceno 
01/03 - Leni Aparecida Sanches 
01/03 - Jones Donizete Da Silva 
01/03 - Sonia Regina Izaias 
01/03 - Aliny Varella 
01/03 - Dra. Gabriela Monteiro De Aguiar Giordano 
01/03 - Dr. Raimundo Sant’ana  
02/03 - Deise De Jesus Costa Gomes 
02/03 - Cezário De Campos Ferrari 
03/03 - Heloisa Helena Tomaz Romero 
03/03 - Adelane Santos De Santana 
03/03 - Adriana Santos Batista 
03/03 - Dr. Isabela Peixoto Olivetti Pontin
04/03 - Cinthia Gabriel Nunes 
04/03 - Adriana De Cassia Coleti 
04/03 - Graziela Servija Vecchine 
04/03 - Adriana Silva Rossi 
04/03 - Patricia Andreia Degaspare 
05/03 - Samira Alyne Araujo 
05/03 - Rosivaldo Duarte 
05/03 - Barbara Valeria De Jesus 
05/03 - Marcela Cristina Dos Santos 
05/03 - Elisabete Cristina Silva Pereira 
05/03 - Dra. Elisabete Cristina Silva Pereira 
05/03 - Dra. Cecília Oliveira Barbosa Buck 
06/03 - Juliane Decarli 
06/03 - Debora Rabello 
06/03 - Aline De Souza 
06/03 - Dra. Sandra Noeli Sacht 
07/03 - Mariana Dos Santos Honorio Ribeiro 
07/03 - Daniella Delanhezi Soares 
07/03 - Miriam Cristina Costa Antoniolli 
07/03 - Esmeralda Moreira De Souza 
07/03 - Thais Aparecida Antonio Stenico 

08/03 - Daniele Cristine Bandoria 
08/03 - Selma De Fatima Marques Campos 
08/03 - Marilene Da Silva Bezerra 
08/03 - Regina Cacioli Pacheco Gonzales 
08/03 - Marcia Regina Ribeiro 
08/03 - Tamara Cristina Dos Santos 
08/03 - Alexandre Valvano Neto 
09/03 - Rosangela Aparecida Garbin 
09/03 - Iracema Xavier De Souza Freitas 
09/03 - Dr. Perci Zilli Bertolini 
10/03 - Leandro Calcidoni Goncalves Junior 
10/03 - Josiane De Paula Ferreira 
10/03 - Javier Aurelio Miranda Lopez 
10/03 - Lucimara Borges Sena Da Silva 
10/03 - Marcelo Cristiano Oliveira De Jesus 
10/03 - Dr. Javier Aurélio Miranda Lopez 
10/03 - Dr. Moracy Souza De Arruda Júnior  
11/03 - Maria Cristina Crivello 
11/03 - Fabiano Da Silva Rodrigues 
11/03 - Maria Amasilia Raimundo Fernandes 
11/03 - Cleonice De Meira Soares 
11/03 - Louruana Cristina Perin Da Silva Rodrigues 
11/03 - Denise Lobato Rizza 
11/03 - Valeria Kati Borges Pereira 
11/03 - Antonia Gandelini Franhani 
11/03 - Patricia Cristina Francisco 
11/03 - Conceicao Vinhotti 
11/03 - Dr. Ricardo Manzoni 
11/03 - Dr. Paulo Roberto Lara Coelho  
11/03 - Dr. Antonio César Colombo
12/03 - Lucas Felippe Nader 
12/03 - Miria Penha Lobato 
12/03 - Franciane Fernanda Rodrigues De Oliveira 
12/03 - José Rosário Losso Netto 
12/03 - Dr. José Pino 
12/03 - Gerrita De Cássia 
13/03 - Josefina Gomes Ferreira 

13/03 - Andreia Rodrigues 
13/03 - Murilo Jose Castelotti Panciera 
13/03 - Franciele De Oliveira Zaccarias 
13/03 - Dr.  Sérgio Ratto Colombo
14/03 - Roseli Pereira Dos Santos Rodrigues 
14/03 - Filipe Freitas Da Conceicao Neves 
14/03 - Michele Pandolfo 
14/03 - Debora Dos Santos Batista 
14/03 - Renata Aparecida Leme Beraldo 
14/03 - Apoen Lopes Bueno 
14/03 - Dr. Mauricio Antonialli Molina 
15/03 - Marcia Adriani Da Costa Correia 
15/03 - Elizete Ramos Santos 
15/03 - Geraldo Cirineo Sesso 
15/03 - Michel Pires De Souza 
15/03 - Rosana Sacheto Correa Novello 
16/03 - Mariana Leticia De Oliveira 
16/03 - Cilza Lopes Leite Rodrigues 
16/03 - Ariane De Castro Lemes 
16/03 - Daiane De Cassia Silva 
16/03 - Elisete Maria De Oliveira 
16/03 - Maria Teodora Rochetto 
16/03 - Roseli Teixeira Nunes Pereira 
16/03 - Dr. Júlio César Da Fonseca Marra   
17/03 - Patricia Adorno 
17/03 - Patricia Aline Braganca 
17/03 - Lucimara Cristiane Alves 
17/03 - Maria Claudete De Morais Fonseca 
17/03 - Elisangela De Almeida Cordeiro Da Rosa 
18/03 - Maira Aparecida Gazzeta 
18/03 - Raissa Nunes Da Silva Costa 
18/03 - Kelly Colletti Pardal 
18/03 - Ana Lucia Chrispim Rissato 
18/03 - Rosangela Santos Ferreira 
18/03 - Celia Alves Esteves Amaral 
19/03 - Jessica Mazaia Alves 
19/03 - Diego Ricardo Max Kynast 

19/03 - Isabel Nogueirol 
19/03 - Kelli Melega Favarin Goncalves 
19/03 - Elaine Gomes Da Silva 
19/03 - Jose Farias Dos Santos Filho 
19/03 - Dr. Orival José Macruz Ferreira Da Silva 
19/03 - Dr. José Carlos Marques 
19/03 - Dr. José Henrique Mello De Freitas 
20/03 - Victor Angeli Romani 
20/03 - Maria Conceicao Ramos 
20/03 - Daniela Lopes 
20/03 - Renata Martinez Colombe 
20/03 - Dr. Ariovaldo Marques
21/03 - Valeria Elisa Barbieri 
21/03 - Maria De Fatima Fagundes Leme De Godoi 
21/03 - Gabriela Merlotto 
21/03 - Luciane Aparecida Malachias De Faria 
21/03 - Thais Ferraz Faria Arantes 
21/03 - Dr. Ricardo Curiacos Custódio
22/03 - Perola Dayane Souza Pinheiro 
22/03 - Cicero Moura Leal 
22/03 - Amanda Martins Modonez 
22/03 - Luana Cristina Pololi 
22/03 - Aparecida Eliana Paes 
22/03 - Kerlin Genoveva Barroso Sampaio 
22/03 - Aline Henrique Da Costa 
22/03 - Comendador Manuel R. Tavares De Almeida 
23/03 - Aparecida Quartarolo 
23/03 - Rogeria De Castro Camilo 
23/03 - Larissa Angeli Giacobelis 
23/03 - Eliane Leite De Araujo Lima 
23/03 - Dr. Sérgio Ricardo Guillaume
24/03 - Francisca Sabino Lima Bianchim 
24/03 - Ana Caroline Dos Santos Torres 
24/03 - Leticia Domingues Souza Guimaraes 
24/03 - Daniela Maffeis 
24/03 - Antonia Silva Macedo 
25/03 - Graziela Alessandra Mendes Alves 

25/03 - Elisabete Moreira Sanches 
26/03 - Monica Torin 
26/03 - Dra. Mariângela Di Donato Catandi 
26/03 - Dr. Ben-Hur Junitiro Kajimoto 
27/03 - Silmara Pavelosque Guerreiro 
27/03 - Caticilene De Godoy Pedro 
27/03 - Sidney Svazzatti Silveira Leite 
27/03 - Marisa Aparecida Santos 
27/03 - Wesley Costa Da Silva Oliveira 
27/03 - Suzelei Aparecida De Brito 
27/03 - Daniel Seregatto 
27/03 - Gisele Cristina Da Cruz 
27/03 - Sara Bonifacio De Oliveira 
27/03 - Rodolfo Krett 
27/03 - Dr. Ruy Nogueira Costa Filho 
28/03 - Aline Fernanda Alves Ribeiro 
28/03 - Naiara Fernandes Luz 
28/03 - Dr. Dorivaldo Custódio Barbosa 
29/03 - Mariana Pereira Barbosa 
29/03 - Yasmin Maria Batista De Lima 
29/03 - Veridiana Cristina Da Silva Matias Cardoso 
29/03 - Zilda Coelho Franco De Sousa 
30/03 - Douglas Henrique Cardoso 
30/03 - Renata De Brito Costa 
30/03 - Francieli Marques Dos Santos 
30/03 - Dr. Leonardo Felipe Leite 
30/03 - Francine Zarbetti 
30/03 - Dr. Eduardo Trávolo
31/03 - Monique Daiane Dos Santos 
31/03 - Karina Daniela Barboza 
31/03 - Sueli Maria Dos Santos Faria Ferreira 
31/03 - Claudia Batista Ferreira 
31/03 - Claudia Beatriz Bortoleto 
31/03- Aline De Castro Araújo 
31/03 - Dr. Fábio Ricardo Granato 
31/03 - Dulce Silveira Armando 
31/03 - Dr. João Paulo De Aguiar Jordão Mainardi

ANIVERSARIANTES DO MÊS

SERVIR-SE APENAS DO QUE 
VOCÊ VAI CONSUMIR 



A beleza da mulher também é resultado dos 

cuidados com a saúde.
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8 DE MARÇO 
DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER

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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PRECISOU,
LIGOU, CHEGOU.
A DROGAL DISPONIBILIZA ENTREGAS DE
 MEDICAMENTOS E PERFUMARIA PARA

 TODA A CIDADE DEPIRACICABA.
 APROVEITE ESTA COMODIDADE.

Funcionamento do Disk:
Todos os dias das 7h à Meia-Noite. 3401.3000


