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Santa Casa executa primeira cirurgia 
de pancreatectomia laparoscópica

Foi um sucesso a primeira cirurgia de pancreatectomia laparoscópica 
realizada recentemente pela Santa Casa de Piracicaba, marcando o 

ineditismo do procedimento na cidade. O método consiste na retirada 
de lesões do pâncreas juntamente com partes ou a totalidade do órgão 

acometido por neoplasias malignas ou benignas e pseudocistos. 

Os cirurgiões Francisco Leal (CRM 89.499) e Eduardo Trávolo 
(CRM 112.876) estiveram à frente da equipe responsável pela iniciativa e 

garantem que o nível de agressão do novo método é infinitamente menor, 
permitindo uma melhor recuperação do paciente, com menos dor pós-

operatória, mais liberdade de movimentos e menor exposição do interior 
do corpo ao meio ambiente. Eles ressaltam ainda o aspecto social, com o 
breve retorno às atividades de rotina, e a melhor estética pós-operatório.
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Até quando?
Apesar da situação de equilíbrio 

que, felizmente, vigora na Santa Casa 
de Piracicaba, acompanhamos com 
preocupação e tristeza a realidade da 
maioria das Santas Casas do Brasil, que 
enfrentam uma crise que coloca em 
alerta o setor de saúde.

Com um déficit superior a R$ 17 
bilhões, as filantrópicas vivem uma 
realidade sem precedentes. O estado 
da Bahia, por exemplo, que já chegou a 
ter 108 Santas Casas, somava 84 há dez 
anos e, atualmente, contabiliza apenas 
63 unidades, o que equivale a uma enti-
dade fechada a cada seis meses. Situação 

que levou a Federação das Santas Casas 
de Misericórdia da Bahia (FESFBA) a 
promover recentemente seminário para 
analisar “A Relação do Poder Público com 
as Entidades Filantrópicas de Saúde na 
Bahia”, com resultados promissores.

Pelo menos do ponto de vista do 
secretário de Estado da Saúde baiano, 
Fábio Villas-Boas, que sinalizou quanto 
à produção de um novo modelo de fi-
nanciamento, por meio de programa que 
estabelecerá como contrapartida o aper-
feiçoamento da gestão e metas, de forma 
a ampliar a assistência aos pacientes. 
Isso por que, além do custeio existente, 

recursos do próprio Estado deverão ser 
canalizados para complementar o déficit, 
tirando essa relação do prejuízo.

Esse já é um grande passo.
O ideal, entretanto, é que a União 

priorize recursos para a saúde na esfera 
nacional, estadual e municipal, de modo 
que os gestores de saúde possam, de 
fato, honrar os compromissos quando 
contratos para prestação de serviços são 
assumidos.

Afinal, a crise do setor vem de um 
modelo de financiamento equivocado, 
principalmente por causa do subfinan-
ciamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS), cuja tabela foi criada há 27 anos, 
com cerca de três mil procedimentos. 
Acontece que apenas mil sofreram algum 
tipo de reajuste neste período. Ou seja, o 
SUS repassa apenas R$1 para cada R$1,80 
aplicados por uma unidade filantrópica 
na prestação de serviços.

Para que se tenha uma dimensão 
da urgência de medidas eficazes com 
relação ao crescente e enorme endivi-
damento das filantrópicas, basta lembrar 
que 50% de toda assistência SUS no Brasil 
ocorre dentro de uma Santa Casa.

Até quando conviveremos com 
tamanho descaso?
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Sociedade vai às ruas em defesa do SUS
O Dia Mundial da Saúde, 7 de 

abril, será de mobilização com passeata 
em São Paulo. Isso por que, segundo a 
Frente Democrática em Defesa do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), a população 
já não aceita mais os ‘pacotes prontos’ 
impostos pelo governo. 

Como exemplo, o presidente da 
Associação Paulista de Medicina de São 
Paulo, Florisval Meinão, cita a Emenda 
Constitucional 29, de 2000, cuja regula-
mentação em janeiro de 2012 frustrou as 
expectativas de estabelecer o patamar 
de investimento de 10% das receitas 
correntes brutas da União para a Saúde.

Segundo ele, a PEC do Orçamento 
Impositivo, aprovada em 10 de feve-
reiro, determina investimento mínimo 
da União em Saúde de 15% da Receita 
Corrente Líquida, percentual a ser atin-
gido de maneira escalonada: 13,2% em 
2015, inferior aos 14,2% aplicados pelo 
Governo Federal em 2014; 13,7% em 
2016; 14,1% em 2017; e 14,5% em 2018, 
até atingir 15% em 2019.

“O percentual está muito aquém 
do preconizado como mínimo pela 
sociedade através do projeto de lei de 
iniciativa popular assinado por mais de 
dois milhões de brasileiros e conhecido 

como Saúde+10”, disse Meinão. Ele lem-
bra que a proposta inicial propunha 10% 
da Receita Corrente Bruta, o equivalente 
a 18,7% da Receita Corrente Líquida. 

Segundo Meinão, durante o XXIX 
Congresso do COSEMS/SP – Conselho 
de Secretários Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo, ocorrido em março, 
a Frente Democrática conclamou prefei-
tos e secretários municipais a aderirem 
à mobilização, de forma a ampliar o 
impacto da iniciativa.

O vice-provedor da Santa Casa de 
Piracicaba e diretor jurídico da FEHOSP 
(Federação das Santas Casas e Hospitais 

Filantrópicos do Estado de São Paulo), 
João Orlando Pavão, disse que a entida-
de apóia a mobilização do dia 7 de abril. 
“A proposta é ampliar a discussão desse 
tema junto à opinião pública, uma vez 
que o Governo Federal vem deixando a 
tarefa de financiar o SUS mais para os 
estados e municípios”, disse.

Trajeto- A concentração se dará 
a partir das 9 horas na Sede da APM/SP, 
que fica na Rua Francisca Miquelina, 67, 
no Bela Vista. De lá, os manifestantes 
seguirão até a Praça da Sé, onde farão 
um minuto de silêncio e abraçarão a 
Catedral da Sé. 

Reinventando a Saúde: o espetáculo não pode parar
A Santa Casa de Piraci-

caba confirmou presença no 
24º Congresso de Presidentes, 
Provedores, Diretores e Ad-
ministradores Hospitalares de 
Santas Casas e Hospitais Bene-
ficentes do Estado de São Paulo 
que acontecerá entre os dias 12 
e 15 de maio, em Campinas, com 
o tema central “Reinventando a 
Saúde: o espetáculo não pode 
parar”. 

Segundo o provedor 
Adilson Zampieri, o evento 

abordará o futuro do setor hos-
pitalar, propondo soluções para 
os problemas atuais como atra-
sos nos repasses e estratégias 
para a gestão hospitalar. Entre 
os palestrantes confirmados, 
estão o Governador do Estado 
de São Paulo, Geraldo Alckmin 
e o Secretário Adjunto da Secre-
taria de Estado da Saúde de São 
Paulo, Wilson Pollara.

Uma das palestras de 
destaque do evento abordará 
o tema ‘Modelos de Gestão e 

Remuneração: os artistas em 
cena’, que discutirá as inúmeras 
dificuldades enfrentadas pelas 
instituições filantrópicas. No dia 
14, a palestra central apresenta-
rá como tema a ‘Sustentabilida-
de ambiental: na corda bamba’, 
na qual os convidados falarão 
sobre o desafio que os profis-
sionais da saúde enfrentam para 
ofertar um atendimento de alta 
qualidade, a custos reduzidos 
com a preservação do meio 
ambiente. 

As inscrições devem ser 
realizadas somente pelo 
site www.eventosfehosp.
com.br até o mês de maio.  
Para mais informações, 
basta acessar o site do 
evento, enviar um e-mail 
para eventos@fehosp.
com.br ou ligar para o 
(11) 3242-8111. 

UMA RELAÇÃO SAUDÁVEL 
SE CONSTRÓI A CADA DIA!

07 de abril

DIA MUNDIAL DA SAÚDE

22 ANOS COM VOCÊ
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Fehosp/Piracicaba reivindica pontualidade no repasse SUS 
Representantes de 23 instituições filan-

trópicas de saúde da região reuniram-se na 
Santa Casa de Piracicaba no último dia 23 de 
março para manifestar preocupação com os 
atrasos do governo federal nos repasses feitos 
aos hospitais pelos serviços prestados ao SUS 
(Sistema Único de Saúde). O descontenta-
mento recaiu também sobre os incentivos 
criados como política governamental para 
amenizar o subfinanciamento.

O encontro foi coordenado pelo pre-
sidente da Fehosp (Federação das Santas 
Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de 
São Paulo), Edson Rogatti, que classificou de 

“calote” a prática do governo de reter recursos 
federais como o IAC (Programa de Incentivo 
à Contratualização) e criticou a demora no 
repasse do programa estadual SUStentáveis. 
Segundo ele, as ações do governo foram 
implementadas como medidas paliativas, em 
reconhecimento à defasagem da tabela SUS, 
mas seus benefícios ainda demoram a chegar.

O vice-provedor da Santa Casa e dire-
tor jurídico da Fehosp, João Orlando Pavão, 
lembrou que  muitas instituições precisa-
ram recorrer a empréstimos para pagar os 
funcionários nos últimos meses. “Isso é um 
absurdo; fazemos a nossa parte, atendemos 

a população acreditando que o incentivo virá 
para reduzir o déficit, mas na hora de receber 
e honrar nossos compromissos, ficamos à 
deriva”, disparou Pavão.

O provedor Adilson Zampieri, por sua 
vez, manifestou-se favorável à união de for-
ças entre as filantrópicas e lembrou que, em 
âmbito federal e em consonância com a CMB 
(Confederação das Santas Casas de Miseri-
córdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas), a 
Santa Casa de Piracicaba apóia o restabeleci-
mento da Frente Parlamentar em Defesa das 
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, que na 
última legislatura teve atuação fundamental 

no processo de sensibilização do governo e 
da sociedade para a crise gerada pela baixa 
remuneração do SUS e pela falta de uma 
Política de Estado para a saúde.

A gerente técnica da Fehosp, Maria Fá-
tima da Conceição, informou aos associados 
sobre o andamento da articulação junto ao 
governo do Estado para que o SUStentáveis 
contemple, com brevidade, os hospitais 
que mais necessitam. A Federação também 
instruiu sobre o orçamento impositivo, que 
a partir de agora impede que o governo 
federal “corte” emendas parlamentares 
destinadas às entidades.

Adilson Zampieri, Maria Fátima, Edson Rogatti, 
 João Orlando Pavão e Vanda Petean 

 Paula Gabriela, Vanderlei Garcia, José de Carvalho, 
Antonio Miranda e Lizandra da Rocha 

Claudio Aguiar, Vanderley Leite, 
Carlos Mário Stevanatto Marangão e Silmara Ferraz Sant’ana 

Maria Célia Araújo, Maita Ruy, 
Luiz Gonzaga e Débora Liberato

Diego Rechia, Aparecido Donizetti Leite, 
Antônio Benedito Martignogo  e Leda Abib Turchiari 

Miguel Chibani , Nanci Rodrigues Silva, 
Irmã Maria Gonçalves e Irmã Sueleni dos Santos

Vera Lúcia Amaral, José Carlos Cardoso, 
Ana Lucia Vale  e Raquel Alves 

Enir Hernandes Acedo, Francisco Carlos dos Santos, 
Antônio Barros e Franscisco Assunção Castro

Carlos Eduardo Graciano, 
Eric Adriano Talamoni e Márcio Caitano
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Entidades sugerem revisão na cota para contratação de deficientes
A dificuldade em contratar pessoas  

portadoras de deficiências qualificadas para 
trabalhar na assistência direta ao paciente, 
a exemplo de enfermeiros, técnicos e au-
xiliares de enfermagem, médicos, fisiote-
rapeutas e fonoaudiólogos, levou diversas 
entidades a analisar junto ao Ministério do 
Trabalho a possibilidade de excluir esses 
cargos da base de cálculo que aponta o 
cumprimento da cota por instituições de 
saúde, segundo preconiza a Lei Previden-
ciária 8213/91. 

O encontro com o ministro do Traba-
lho, Manoel Dias, aconteceu na Superinten-
dência do Trabalho e Emprego, em São Pau-
lo, e foi agendado pela Gerência Regional 
do Trabalho e Emprego reunindo, além da 
Santa Casa de Piracicaba e outros hospitais 
da cidade, a FEHOSP (Federação das Santas 
Casas e Hospitais Beneficentes do Estado 
de São Paulo), o SINDHOSFIL (Sindicado dos 

Hospitais Filantrópicos e Santas Casas) e o 
Ministério do Trabalho. 

O provedor Adilson Zampieri e o 
vice-provedor da Santa Casa, João Orlando 

Pavão, deixaram claro ao ministro que a 
inserção do funcionário com deficiência é 
feita com muita responsabilidade e respeito, 
mesmo diante da dificuldade de cumprir a 

cota estabelecida devido à falta de pessoas 
com as qualificações exigidas para diversas 
funções no Hospital. 

O gestor de pessoas, Ricardo Fedrizzi, 
lembra que a Santa Casa, a exemplo das 
demais empresas e instituições, passa por 
fiscalizações periódicas para verificar o cum-
primento da cota. Segundo ele, a quantida-
de de portadores de deficiências que, por 
lei, devem ser contratados pela Santa Casa 
de Piracicaba, por exemplo, é definida com 
base nos 1.697 funcionários do Hospital. 

“Nossa sugestão é que o cálculo seja 
feito com base nos cargos e funções que 
possam ser desempenhadas pelos portado-
res de deficiências, o que exclui as atividades 
de assistência direta ao paciente”, explicou 
Ricardo, lembrando que, desta forma, a 
possibilidade de trabalhar em conformidade 
com a Lei é mais condizente com a realidade 
das instituições de saúde. 

O vice-provedor da Santa Casa de 
Piracicaba, João Orlando Pavão, foi elei-
to membro do Conselho de Curadores 
da Fundação AGRISUS, única entidade 
privada e sem fins lucrativos do Brasil a 
trabalhar exclusivamente com recursos 
próprios no apoio a projetos educacio-
nais, de pesquisa, desenvolvimento e 
divulgação de novas tecnologias rela-
cionadas à conservação e melhoria da 
fertilidade do solo. 

A posse do novo conselho e dire-
toria, eleitos para a gestão 2015/2019, 
ocorreu na sede social da AGRISUS, 
durante a 39ª Reunião Extraordinária do 
Conselho de Curadores, no último dia 
06 de março.  Além de Pavão, compõem 
o Conselho os senhores Artur Chine-

lato de Camargo, Carlos 
Alberto Vettorazzi, Carlos 
Guilherme Silveira Pedrei-
ra, Claudio Fauvel Amary, 
Adriana Pinheiro Martinelli 
e  Rubens Angulo Filho. 
A Diretoria da Fundação 
é composta pelo diretor 
presidente Antonio Roque 
Dechen e pelos diretores 
Evaristo Marzabal Neves e 
Vidal Pedroso de Faria. 

Segundo Pavão, a 
Fundação AGRISUS foi 

instituída em 2001 com o objetivo de 
estimular a formação de pesquisado-
res, professores e profissionais para 
geração de tecnologia e promoção de 
uma agricultura progressiva e estável, 
em benefício das gerações futuras e do 
meio ambiente. 

No mesmo ano, foi assinado 
convênio operacional entre AGRISUS e 
FEALQ (Fundação de Estudos Agrários 
Luiz de Queiroz). Juntas, elas atuam 
na avaliação dos pedidos de financia-
mento para projetos nas modalidades 
de educação individual (bolsas de 
estudos), educação coletiva (congres-
sos e seminários) e embasamento da 
educação (pesquisa agronômica). 

A  d i s p o s i ç ã o  d o -
Complexo Militar General 
Yvens – Tiro de Guerra 
02.028 de Piracicaba, em 
estimular seus atiradores 
a serem doadores fre -
quentes de sangue levou 
o novo chefe da Institui-
ção, subtenente Marcelo 
Duarte Lopes, a visitar a 
Mesa Diretora e Adminis-
trativa da Santa Casa de 
Piracicaba, que abriga o 
Hemonúcleo Regional.

Acompanhado pelo jornalista 
Marcelo Oliveira e pelo representante 
do Sindicato dos Guardas Civis Muni-
cipais de Piracicaba, Willian de Lima, o 
subtenente conheceu alguns projetos 
e campanhas desenvolvidos pela 
Santa Casa com o intuito de promover 
a melhora constante da assistência 
médico-hospitalar direcionada aos 
usuários do sistema.  

Destaque para a campanha 
Adote um Quarto do SUS e Faça a 
Diferença, em que pessoas físicas e 
jurídicas podem contribuir para a 

completa remodelação dos quartos 
SUS no Hospital. “Importantíssima a 
iniciativa da Santa Casa, que atende 
pacientes de Piracicaba e região, e 
digno de elogios o altruísmo do em-
presário local”, disse o subtenente ao 
ser informado pelo provedor Adilson 
Zampieri que, do total de 72 quartos, 
35 foram adotados com apoio da 
comunidade.

Ele aproveitou a visita para co-
locar o Tiro de Guerra à disposição do 
Hospital e falou de parcerias futuras 
para campanhas assistenciais que 
visem o bem estar da população. 

Pavão é eleito membro do 
Conselho de Curadores da AGRISUS

Tiro de Guerra quer reafirmar 
parceria para doação de sangue 

O vice-provedor João Orlando Pavão,o ministro do Trabalho Manoel Dias, o provedor Adilson 
Zampieri e o gestor de pessoas Ricardo Fedrezzi, durante reunião no Ministério do Trabalho

João Orlando Pavão, ao centro, entre os atuais 
membros do Conselho Curador e Diretoria da Agrisus Os representantes do Tiro de Guerra foram recebidos pelo  

vice-provedor da Santa Casa, João Orlando Pavão (centro)
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Encontro apresenta novas drogas para tratamento da hepatite 
O presidente da Sociedade Brasileira 

de Hepatologia, Edson Parise, e membros 
da diretoria da Associação Paulista para 
Estudo do Fígado (APEF) já confirmaram 
presença no IV Encontro de Hepatite C 
Crônica e Patologias Associadas do Interior 
de São Paulo, marcado para o próximo dia 
19 de junho, das 11 às 18 horas, no Espaço 
Beira Rio, que fica na Rua do Vergueiro,78, 
em Piracicaba.

Organizado pelo IVIP (Instituto de 
Vacinação e Infectologia de Piracicaba) com 
apoio da Santa Casa de Piracicaba, o Encon-
tro deverá atrair cerca de 200 profissionais 
da saúde e já é considerado o maior evento 
científico da área do interior do estado de 
São Paulo por proporcionar acesso às mais 
recentes informações científicas para o ma-
nejo do tratamento da hepatite C crônica, 
doença que atinge cerca de 200 milhões de 
pessoas no mundo e se apresenta como o 

principal fator de risco para o câncer de fí-
gado e a principal causa de cirrose hepática. 

 Segundo o médico infectologista, 
Hamilton Bonilha (CRM 51.466), coorde-
nador do Encontro e diretor do Serviço 
de Combate à Infecção Hospitalar da 
Santa Casa (SCIH), só no Brasil, cerca de 
três milhões de pessoas estão infectadas 
com o vírus da hepatite C. “Entretanto, 
devido à falta de informação, à escassez 
de centros especializados nesta infecção 
e, consequentemente, ao reduzido número 
de testes de rastreamento realizados, me-
nos de 5% das pessoas sabem que estão 
infectadas e somente 10.000 em média 
são tratadas por ano”, alerta o especialista.

A boa notícia, entretanto, é que as 
novas drogas para o tratamento da hepa-
tite C crônica apresentam taxa de resposta 
superior a 90%, mediante a ingestão de 
dois comprimidos ao dia por 12 semanas. 

“O tratamento, oral e livre do interferon, 
estava sendo esperado há dois anos 
pela comunidade científica devido a sua 
maior eficácia, comodidade posológica 
e taxa praticamente zero de eventos 
adversos”, justifica.

O provedor da Santa Casa, Adilson 
Zampieri, justifica o apoio da Irmandade, 
lembrando que o Hospital é referência 
para as possíveis complicações que sur-
gem durante o tratamento da hepatite, 
feito gratuitamente pelo SUS- Sistema 
Único de Saúde.  “A Santa Casa de Pira-
cicaba é uma instituição imprescindível 
ao processo de diagnóstico, tratamento 
e cura da hepatite C”, disse. 

Os benefícios do uso do biomarca-
dor pró-calcitonina no diagnóstico e ge-
renciamento de infecções generalizadas 
(sepse) foi o tema do evento coordenado 
no último dia 31 de março pelo médico 
infectologista Hamilton Bonilha (CRM 
51.466), diretor do Serviço de Combate 
à Infecção Hospitalar da Santa Casa de 
Piracicaba (SCIH). 

“A proposta foi aprimorar o conhe-
cimento junto a médicos e demais profis-
sionais da saúde e, para isso, convidamos 
uma assumidade para debater o assunto”, 

disse Bonilha ao apresentar o mestre do 
Departamento de Pediatria da Univer-
sidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
Lúcio Flávio Peixoto Lima, que também é 
assistente da UTI Pediátrica do Hospital de 
São Paulo e coordenador da UTI pediátrica 
do Hospital SEPACO. 

Segundo Bonilha, vários estudos clí-
nicos têm apontado que a pró-calcitonina, 
proteína produzida pela glândula tireóide, 
tem a habilidade de detectar precocemen-
te a infecção generalizada e diferenciar 
processos infecciosos virais ou bacterianos. 

Ele explica que pessoas sadias pos-
suem concentrações de pró-calcitonina 
circulante em níveis inferiores àquele 
detectado pelos métodos convencionais. 
“Concentrações acima de 0,5ng/ml indi-
cam a existência de processo infeccioso 
agudo ou resposta inflamatória sistêmica; 
enquanto que as concentrações elevadas 
ou persistentemente altas apontam para 
um prognóstico bem pior”, revela. 

O infectologista informa ainda 
que, recentemente, a pro-calcitonina foi 
indicada como um marcador mais espe-

cífico da resposta inflamatória à infecção. 
Isso porque os níveis dessa proteína se 
elevam marcadamente nos casos de 
bacteriemia e sepse, inclusive em in-
fecções fúngicas como a candidemia e 
aspergilose invasiva pulmonar. “Portanto, 
o exame feito com base na dosagem da 
pró-calcitonina é fundamental para con-
firmar ou descartar infecções bacterianas 
e fúngicas graves”, justifica Bonilha, exal-
tando a importância dessas informações 
científicas para o manejo adequado do 
paciente com infecção grave.

Em eleição realizada 
no último dia 28 de março, 
a Santa Casa de Marília 
elegeu os novos membros 
do Conselho Fiscal e da 
Mesa Diretora para o triênio 
2015/2018. De forma unâ-
nime, representantes da Ir-
mandade, da comunidade e 
funcionários da Santa Casa, 
decidiram pela sequência 
de um trabalho iniciado em 
2007, quando Milton Tédde 
assumiu o primeiro manda-
to na provedoria. 

O empresário é o 

atual diretor administrativo-financeiro 
da Fehosp (Federação das Santas Casas 
e Hospitais Beneficentes do Estado 
de São Paulo) e ocupa uma das três 
cadeiras no Conselho Fiscal da CMB 
(Confederação das Santas Casas de 
Misericórdia, Hospitais e Entidades Fi-
lantrópicas do Brasil). Para os membros 
do Conselho de Administração e da 
Irmandade, a liderança de Tédde tem 
sido fundamental para o relacionamen-
to institucional e o equilíbrio da gestão 
da Santa Casa de Marília.

O provedor reeleito ressaltou a 
importância do engajamento dos novos 
líderes. “Quero convidar os irmãos para 

que venham periodicamente ao hospital, 
passem um tempo conosco, converse com 
nossa equipe técnica e vejam de perto 
o que é a Santa Casa. Precisamos desse 
envolvimento para que a administração 
possa enfrentar com mais tranquilidade os 
desafios da saúde”, afirmou Milton Tédde.

O vice-provedor da Santa Casa 
de Piracicaba, João Orlando Pavão, que 
também é diretor jurídico da FEHOSP, 
destacou a experiência do empresário 
na saúde filantrópica e enalteceu sua 
dedicação à causa. “A permanência do 
Milton, hoje, certamente é a melhor op-
ção para a Santa Casa de Marília e para a 
saúde da população”, disse.

Palestra discute novo método de diagnóstico de infecções

Milton Tédde é reeleito provedor da Santa Casa de Marília

O evento é gratuito e as inscrições 
devem ser feitas com antecedência pelos 

telefones (19)  3417-5109 / 3436-8370 / 
3434-6049  e 3434-4115  

Milton Tédde (4º da esq. para  dir.) foi reeleito 
para o 3º mandato à frente da Instituição
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Santa Casa executa primeira cirurgia de pancreatectomia laparoscópica
Foi um sucesso a primeira 

cirurgia de pancreatectomia lapa-
roscópica realizada recentemente 
pela Santa Casa de Piracicaba, 
marcando o ineditismo do pro-
cedimento na cidade. O cirurgião 
geral e do aparelho digestivo Fran-
cisco Leal (CRM 89.499) que, ao 
lado do cirurgião Eduardo Trávolo 
(CRM 112.876), esteve à frente da 
equipe responsável pela iniciativa, 
explica que o método consiste na 
retirada de lesões do pâncreas 
juntamente com partes ou a to-
talidade do órgão acometido por 
neoplasias malignas ou benignas 
e pseudocistos. 

Ele revela que o processo 
cirúrgico se dá por intermédio de 
um videolaparoscópio, aparelho 
que permite a manipulação de 
órgãos de forma minimamente 
invasiva, sem cortes. “Cirurgias 
videolaparoscópicas são ampla-
mente realizadas em Piracicaba; 
o que temos de inovador é o 
procedimento em si”, esclarece o 
cirurgião ao informar que, antes, 
este tipo de cirurgia era feita em 
campo aberto, com cortes, o que 
aumentava as chances de com-
plicações. 

“O nível de agressão do novo 
método é infinitamente menor, 
permitindo uma melhor recupera-
ção do paciente, com menos dor 

pós-operatória, mais liberdade de 
movimentos e menor exposição 
do interior do corpo ao meio am-
biente”, justifica o cirurgião.

Ele explica que as câmeras 
disponibilizadas pelo equipamen-
to melhora significativamente a 
exposição e visualização de órgãos 
internos, pois aumentam o seu 
tamanho em várias vezes e ainda 
permitem ‘zoons’ e angulações 
específicas que ampliam o campo 
visual e conferem mais segurança 
ao procedimento. 

Segundo ele, o aspecto so-
cial também deve ser considerado, 
tendo-se em vista que o paciente 

submetido a uma pancreatecto-
mia laparoscópica voltará mais 
rapidamente a suas atividades de 
rotina, pois precisará de 15 a 20 
dias para o completo restabeleci-
mento, período que salta para 60 
dias em cirurgias abertas. 

Outro fator positivo é a es-
tética pós-operatório. “Ao final 
do procedimento, o paciente terá 
apenas 4 ou 5 orifícios minúsculos, 
em oposição aos cortes enormes 
necessários às cirurgias conven-
cionais”, aponta Leal, lembrando 
que a paciente que inaugurou o 
procedimento em Piracicaba era 
uma mulher, jovem, de 29 anos.

Para o provedor Adilson Zampieri, ao realizar a primeira pancre-
atectomia laparoscópica na cidade, a Santa Casa de Piracicaba marca 
mais uma vez o seu pioneirismo e contribui de maneira decisiva para 
a busca constante de níveis cada vez mais elevados na qualidade dos 
serviços de saúde que oferta à população de Piracicaba e região.

Ele lembra que este tipo de procedimento ainda é pouco difun-
dido e realizado na maioria das cidades brasileiras, inclusive em boa 
parte das capitais por falta de estrutura, material ou mão de obra qua-
lificada, e atribui o sucesso da iniciativa à qualificação profissional das 
equipes multidisciplinares e à completa estrutura hospitalar da Santa 
Casa, que dispõe de amplo e moderno centro cirúrgico e retaguarda 
de enfermarias e UTIs, que eventualmente possam vir a ser necessários 
no pós-operatório. 

Procedimento exige moderna 
estrutura hospitalar
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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

O procedimento durou cerca de quatro horas e foi considerado um sucesso 
Os cirurgiões Eduardo Trávolo e Francisco Leal 

coordenaram o processo cirúrgico
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Centro de Reprodução Humana promove  “Corrida da Fertilidade”
O compromisso de consoli-

dar a relação entre qualidade de 
vida e preservação da fertilidade 
levou o Centro de Reprodução Hu-
mana de Piracicaba (CRHP), locali-
zado na Santa Casa, a promover a 
1ª Corrida da Fertilidade, realizada 
no último dia 08 de março, com 
apoio do Instituto Geração e da 
Aplauda, em comemoração ao Dia 
da Internacional da Mulher. 

Segundo o médico Paulo 
Padovani, diretor do CRHP, a pro-
posta é auxiliar casais a superar 
problemas de fertilidade através, 
também, da disseminação de con-
ceitos sobre uma vida saudável. “A 
corrida superou as expectativas 
dos organizadores”, disse Padova-
ni, lembrando que nem mesmo a 
chuvinha que caiu na manhã do 
evento abalou o ânimo das parti-
cipantes, que compareceram com 
seus familiares.

Ele revela que, por meio de 
aplicativo específico, o evento contou 
com monitoramento de desempenho 
para os que optaram pela corrida ou pela 
caminhada. A técnica de enfermagem 
Gracieli Cristina Maia Clemente, 35 anos, 
conta que já tem o hábito de correr. “Eu 
não podia ficar fora dessa prova, passo 
o dia todo no hospital e tenho cada vez 
mais convicção de que o esporte traz be-

nefícios mentais e físicos à minha vida. 
Por isso, incentivo minhas duas filhas a 
praticarem atividades físicas”, ressalta. 

Vera Valvano, 60 anos, também 
prestigiou o evento e declara que um dos 
motivos que a levou a participar da Cor-
rida da Fertilidade foi o fato da atividade 
ter sido preparada especialmente para o 
Dia Internacional da Mulher. “Desde os 15 
anos, pratico esporte; participo de algu-

mas corridas e isso incentivou meus filhos 
a serem adeptos do esporte”, declara.

“A corrida é um momento de 
coesão social e acaba valorizando esse 
espaço de preservação permanente da 
cidade, além de ser uma homenagem às 
mulheres, que merecem todo nosso res-
peito e consideração”, afirmou o prefeito 
Gabriel Ferrato, ao destacar a importância 
do evento.

O evento atraiu grande público na manhã do Dia Internacional da Mulher, 08 de março
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Constituído por um grupo de 
médicos do Centro de Reprodução 
Humana de Piracicaba e de volun-
tários de outras áreas, o Instituto de 
Reprodução Humana Geração tem 
como objetivo realizar o sonho de 
casais que precisam de tratamento 
para ter filhos e não contam com 
recursos.

Para isso, em parceria com a 
Escola de Mães “Professora Branca 
Motta de Toledo Sachs”, com a Santa 
Casa de Piracicaba e com o Lions 
Piracicaba Leste, lançou em 2013 o 
programa Paternidade Responsável, 
que oferece tratamento para casais 
de baixa renda que não conseguem 
ter filhos por métodos naturais.

O ineditismo do programa se 
deve a um projeto de acompanha-
mento das crianças até a idade pré-
-escolar. Uma das formas de colabo-
rar com o programa é participar de 
promoções realizadas pelo Instituto, 
como a Corrida da Fertilidade.

Tratamento é 
gratuito para casais 

de baixa renda
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Pacientes em hemodiálise recebem orientação nutricional
O impacto positivo da alimentação 

adequada sobre a saúde e o bem estar de 
pacientes portadores de patologias renais 
levou o Setor de Nutrição da Santa Casa de 
Piracicaba a ministrar palestras de conscienti-
zação e orientação na Unidade de Nefrologia 
do Hospital que, atualmente, mantém 190 
pacientes em hemodiálise.

O processo tem apoio do Departamento 
de Nutrição da UNIMEP e, segundo a nutricio-
nista da Santa Casa, Claudenice Sterde, en-
volve a atuação  multidisciplinar  de médicos, 
nutricionistas, coordenadores dos serviços e 
enfermeiros, através de palestras didáticas e 
apresentação de alimentos permitidos e res-
tritos ao paciente em terapia renal substitutiva.

O médico nefrologista Alex Gonçalves 
lembra que a ingestão de alimentos contendo 
fósforo e potássio, por exemplo, deve ser mo-
nitorada e, muitas vezes, restrita. “Em alguns 

Com a proposta de informar e cons-
cientizar a comunidade hospitalar sobre a 
importância e benefícios da água, a Santa 
Casa de Piracicaba promoveu ações alusi-
vas ao Dia Mundial da Água, comemorado 
oficialmente em 22 de março, quando di-
versos tipos de águas aromatizadas foram 
servidas como opção de saúde e bem estar 
a clientes e funcionários.

A iniciativa revela a preocupação da 

Instituição com a escassez de água resul-
tante também da falta de conscientização 
da população sobre o uso racional deste 
bem tão precioso e alerta para a importân-
cia da ingestão da quantidade correta de 
água no dia a dia.

A administradora Vanda Petean 
lembra que há poucos meses a vazão do 
Rio Piracicaba estava 96% abaixo da média, 
registrando, de acordo com o DAEE (De-

partamento de Água e Energia Elétrica de 
SP), o pior índice em 30 anos. “Esta é uma 
situação alarmante, que exige ações efetivas 
do estado e de cada um de nós”, disse Vanda 
ao destacar que a Santa Casa desenvolveu 
campanha interna contra o desperdício. “A 
ideia é fazer com que a comunidade hos-
pitalar atue como agente transformador, 
multiplicando informações que contribuam 
para amenizar este problema”.

Segundo ela, números revelam que 
a iniciativa tem surtido efeito. “O consumo 
mensal de água do Hospital que, em ja-
neiro, foi de 7.556 m3, caiu para 6.146 m3 
em fevereiro. Os novos prédios da Santa 
Casa também atendem ao novo padrão e 
contam com torneiras com sensores para 
reduzir o consumo de água, estratégia já 
utilizada nas unidades de UTI’s, consultó-
rios e refeitório do Hospital.

Ações especiais marcam o Dia Mundial da Água

SE A ECONOMIA OU O 

MERCADO TÊM DÚVIDAS,

A FRIAS NETO

CONTINUA DESAFIANDO E 
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A abordagem é feita por nutricionistas durante as sessões de hemodiálise

casos, a alteração dos níveis destes minerais 
no organismo pode ocasionar uma série de 
complicações”, explica. 

Até a ingestão de líquidos deve ser 
controlada, visto que o paciente em diálise 
retém mais líquido, facilitando a ocorrência 
de inchaços. Outra dica é manter uma ali-
mentação saudável, controlar a hipertensão 
arterial e o diabetes melittus, manter os exa-
mes de próstata em dia e praticar atividade 
física regular.

 Embora registros estatísticos revelem 
que, na Santa Casa, as doenças renais aco-
metam mais idosos do sexo masculino, o 
nefrologista alerta para a maior incidência 
dessas patologias na população mais jovem 
nos últimos anos. Ele credita este aumento, 
sobretudo, ao sedentarismo e à má alimenta-
ção em decorrência do aumento de consumo 
de fast-foods. 
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Aula de zumba e orientação nutri-
cional. Nada melhor que comemorar o Dia 

Através dos voluntários de sua Cape-
lania Evangélica, a Santa Casa de Piracicaba 
marcou presença no 5º QAP – Quartel Aber-
to ao Público. Realizado anualmente desde 
2010 na base da Policia Militar, o evento 
tem como proposta estreitar o relaciona-
mento da corporação com a sociedade 
através de ações empreendidas no sentido 
de ampliar a responsabilidade social de 
todos com a formação e orientação das 
crianças por meio de atividades lúdicas, 
atrações, brincadeiras e muita informação.

“Nossa contribuição se deu também 
através da doação de 750 livros fornecidos 
pela Sociedade Bíblica do Brasil e kits 
contendo um boliche de brinquedo, um 
jogo de lápis, canetas e livros para colorir, 
doados pela Caterpillar e pela Lef Cerâmi-
ca”, disse Manoel Furlan, coordenador da 
Capelania no Hospital.

Segundo ele, o evento foi movido 
pela solidariedade e a participação dos 
voluntários da Santa Casa foi primoro-
so. “Participamos deste tipo de evento, 

tendo-se em vista que o trabalho da 
Capelania nasceu fundamentado na 
solidariedade e no amor ao próximo”, 
justificou Manoel. Segundo ele, atual-
mente, a Capelania reúne 19 voluntários 
empenhados em levar conforto espiri-
tual no leito do paciente hospitalizado, 
compromisso extensivo aos familiares e 
profissionais da saúde.

Além da Santa Casa, participaram 
do 5º QAP as entidades assistenciais APAE 
(Associação de Pais e Amigos dos Excep-

cionais de Piracicaba), AMAS (Associação 
Metodista de Ação Social), AVISTAR, Cen-
tro de Reabilitação, ABASC (Associação 
Beneficente de Ação Social e Compaixão), 
Instituto RUMO e Passo a Passo (escola 
para crianças especiais) que, juntas, ga-
rantiram a participação de mais de 600 
crianças nas atividades realizadas através 
de passeio a cavalo, exposição de réplicas 
de aviões, brinquedos infláveis e aula de 
origami, além da distribuição de presen-
tes, guloseimas, lanches e refrigerantes. 

Zumba e orientação nutricional no Dia Mundial da Saúde

Capelania Evangélica participa de “Quartel Aberto ao Público”

 Semelhante a anos anteriores, as ações 
têm por objetivo estimular hábitos saudáveis de vida

Mundial da Saúde com 
ações que, efetivamen-
te, proporcionem bem 
estar ao mesmo tempo 
em que estimulam a 
reflexão sobre atitudes 
simples que podem, 
de fato, mudar a vida 
de pessoas dispostas 
a melhorar sua quali-
dade de vida.

Com este de-
safio, enfermeiros, 
nutricionistas e edu-

cadores físicos estarão à frente das ati-
vidades organizadas pelo Santa Casa 

Saúde, através do Centro de Promoção e 
Prevenção de Saúde - Saúde Inteligente, 
no período das 8 às 11h30 do próximo dia 
07 de abril, na área de lazer da Santa Casa 
de Piracicaba.

A enfermeira Terezinha Carvalho 
explica que as ações serão monitoradas 
por uma equipe multidisciplinar que 
promoverá aulas de zumba, distribuição 
de questionário sobre qualidade de vida, 
orientação nutricional com exposição 
da quantidade de açúcar e gordura nos 
alimentos industrializados e distribuição 
de folhetos com dicas para prevenir a 
hipertensão. Segundo ela, a expectativa é 
reunir cerca de 150 pessoas, entre usuários 

do Saúde Inteligente e público em geral.
Na análise do diretor técnico da 

Santa Casa e superintendente do Santa 
Casa Saúde, Ruy Nogueira, esta é uma 
ação que evidencia o comprometimento 
da Instituição e de seu plano de saúde 
com o bem estar  da população. “Quere-
mos promover a saúde de forma especial 
neste dia”, disse o médico, ao alertar para 
os riscos das doenças crônicas que, se-
gundo ele, podem ser prevenidas e con-
troladas por meio de uma dieta saudável 
e do estimulo à prática de atividades 
físicas, conforme preconizam os progra-
mas de promoção de saúde e prevenção 
de doenças disponibilizados pelo Plano.
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Hospital investe na reestruturação e climatização da Lavanderia 
Um ambiente mais fresco, com 

temperaturas capazes de amenizar o 
forte calor proveniente das 12 máquinas 
industriais utilizadas para a lavagem, de-
sinfecção, secagem e passagem a quente 
de mais de três toneladas de roupas 
diariamente. Esta é a atual realidade da 
Lavanderia da Santa Casa de Piracicaba, 
que passou por amplo processo de re-
formulação e recebeu novas e modernas 
máquinas climatizadoras com aspersores 
de ar umidificado.    

Para a administradora Vanda Petean, 
iniciativas como esta são efetivadas tendo-
-se em vista o bem estar e a melhora na 
qualidade de vida do funcionário. Segundo 
ela, medições feitas antes e depois do in-
vestimento revelaram queda de até 4°C  na 
temperatura do ambiente.

“A sensação térmica, porém, é ainda 
mais baixa devido à aspersão de ar umidifi-

cado dos climatizadores”, revela a adminis-
tradora, informando que a  reestruturação 
do espaço permitiu também a troca do piso, 
instalações de novas portas e pintura do 
ambiente, ações que facilitaram o processo 

de higienização e deixaram o local ainda 
mais claro e arejado.

Considerado um dos principais servi-
ços de apoio no atendimento ao paciente, 
a Lavanderia é responsável pelo processa-

mento de toda roupa utilizada e sua distri-
buição em quantidade adequada às dezenas 
de unidades que compõem o complexo 
hospitalar, refletindo especialmente no 
controle de infecções.

“São milhares de peças manipuladas 
diariamente, entre lençóis, fronhas, cober-
tores, toalhas, roupões, campos-cirúrgicos 
e uniformes”, ilustra a coordenadora de 
Hotelaria, Melina Ducatti Gil. Ela lembra 
que, na Santa Casa, a Lavanderia funciona 
de maneira ininterrupta, das 6 às 22 horas, 
contando para isso com uma equipe de 48 
funcionários.

A funcionária Célia de Oliveira, res-
ponsável pela Lavanderia, lembra que o 
setor era bem quente, principalmente à 
tarde. “Depois da reforma e da climatiza-
ção, as melhorias são notáveis; o ambiente 
ficou mais agradável e os funcionários 
mais felizes”, observa.

01/04 - Andreia Luciene Rodrigues 
01/04 - Ailma Rodrigues da Silva 
01/04 - Aquiles Jose Camargo  
01/04 - Dra. Milena Elisa Goes Dias Silva  
02/04 - Debora Cristina da Silva 
02/04 - Rosemar Leite da Silva 
02/04 - Erica Carolina Nogueira 
02/04 - Marta Benedita Alves Silva Vieira 
02/04 - Natalia Nogueira Manzarotto 
03/04 - Amelia Pereira dos Santos 
03/04 - Debora Cristina Monteiro 
03/04 - Mariana Marques Kairalla 
03/04 - Karolina Fernanda dos Santos 
03/04 - Pedro Paulo Ferreira dos Santos 
03/04 - Thamara Vieira dos Santos 
03/04 - Dr. Mário Luis Telles 
04/04 - Joao Vitor Ribeiro da Costa 
04/04 - Denise Correa de Oliveira Lautenschlaeger 
04/04 - Ligiane Mary Araujo 
04/04 - Ana Paula Metzner 
04/04 - Karina Cristiane Campion 
04/04 - Hestia Yeudi Xavier da Silva
04/04 - Cosma Peixoto Gomes Goncalves 
05/04 - Aloisio Renato Ribeiro 
05/04 - Maria Angela Serafim da Silva 
05/04 - Dr. Walter Calil Chaim
06/04 - Suely Aparecida Domingues da Silva 
06/04 - Marcelino Caravella Neto 
06/04 - Andressa Maria 
06/04 - Luis Carlos de Oliveira 
06/04 - Gloria Maria Krett 
06/04 - Ronaldo Machado de Sousa 
07/04 - Nilva de Moraes 
07/04 - Ricardo de Oliveira Nolasco 
07/04 - Monique Campos Floriano 

07/04 - Talita de Almeida Leite e Silva 
07/04 - Eduardo Danelon de Toledo 
07/04 - Macleine Aparecida Quiorato da Silva 
07/04 - Dra Milena Cerchiaro Ferraciu   
07/04 - Talita Cristiane Carriel de Barros 
07/04 - Dra. Ludmila de Oliveira Siqueira
07/04 - Dr. Paulo Roberto Silva Costa
08/04 - Lucia Maria dos Santos 
08/04 - Sabrina Nascimento Paiva de Oliveira 
08/04 - Dra Juliana Barbosa Previtalli  
08/04 - Dra. Maria Ângela Bandiera Giannotti 
08/04 - Dr. Raimundo Coaraci Cabral de Castro
08/04 - Alayde Cristine Mendes 
09/04 - Diana Vieira 
09/04 - Adriana dos Reis Azarias 
09/04 - Estevao Lourenco de Campos 
09/04 - Alvorinda de Cassia Comelli 
09/04 - Dr. Felipe Fernando de Mattos Bellato 
10/04 - Lucilene Soares da Silva 
10/04 - Elizandra Aparecida Vilela 
10/04 - Sueli De Lourdes e Lopes 
10/04 - Claudia Ribeiro dos Reis 
10/04 - Sinara Teixeira Pinheiro 
10/04 - Dr Gilmar Antonio Basso Fernandes 
10/04 - Dr. Pérsio Azenha Faber 
10/04 - Dr. Valmor Portella 
11/04 - Vanessa Cristina Zumesteen 
11/04 - Iara Milan de Souza 
11/04 - Neusa Aparecida Pereira Segalli 
11/04 - Osvanil da Mota Ribeiro 
11/04 - Alan Ricardo de Almeida Dorta Sousa 
11/04 - Dr. Ciro Eduardo Falcone 
12/04 - Adilene Lima Capistrano de Castro 
12/04 - Maria Jose da Conceicao Monteiro 
12/04 - Fabiana Borghesi Modesto 

12/04 - Daniel Alvarenga Cabral 
12/04 - Paulo Henrique de Souza 
12/04 - Ana Amelia Pereira da Costa 
12/04 - Marcela Mesquita Barros Alexandre 
12/04 - Dr. Geraldo Victorino de França Júnior 
13/04 - Eude Batista Ribeiro Junior 
13/04 - Silvana Rissatto Tonin 
13/04 - Juliana Milena Matias de Oliveira 
13/04 - Creide Maria dos Santos Bellon 
13/04 - Dra Maria Jacqueline Boscariol 
14/04 - Luciana Pires de Abreu 
14/04 - Sara do Espirito Santo 
14/04 - Michelle Fernanda Abrahao 
14/04 - Dr. Fábio Roberto Galette  
15/04 - Bruno Henrique Tedeschi 
15/04 - Daniela Cristina Franchi Oliveira 
15/04 - Gisele Cavale 
15/04 - Paulo Goncalves 
15/04 - Larissa Iaderosa Bueno Borges 
15/04 - Abdias Thiago Pereira 
15/04 - Dra Maria Fernanda Reis Ribeiro 
16/04 - Regiane de Sousa Silva Martins 
16/04 - Katia Carlson 
16/04 - Ana Paula Rosolen de Souza 
16/04 - Rodrigo Edelton Issa 
16/04 - Magali Elione Fernandes Alves 
16/04 - Dr. Silvio Luiz Cordeiro 
17/04 - Talita Caires Scudeler 
17/04 - Juliana Oliveira Ramos 
17/04 - Wlamir Cristiano Silva 
17/04 - Dr. Augusto Pereira do Nascimento Junior  
17/04 - Dra. Maria Deolinda Martins
18/04 - Vinicius Generoso Sacco 
18/04 - Maria Selma Ribeiro Leite Martim 
18/04 - Edson Aparecido Ferreira Cardoso 

18/04 - Julia Cardoso 
18/04 - Marineide Agustini Monteiro 
18/04 - Maria Marina da Silva 
18/04 - Michele Regina do Prado Elias 
19/04 - Mayara Ribeiro Knippel Zoltay 
19/04 - Mariane Soares de Lima 
19/04 - Carlos Marcelo de Souza 
19/04 - Antonio Vieira de Matos 
19/04 - Gisele Carolina de Oliveira 
19/04 - Juliana Aparecida Rodrigues Lemes 
19/04 - Natalia dos Santos Vitti 
19/04 - Dr Fábio Vinícius Duarte 
20/04 - Maura Mendes Lamboia Muller 
20/04 - Eliane Pereira da Silva 
20/04 - Dr. César Calil Abraão Furlan 
21/04 - Juliana Aparecida da Silva 
21/04 - Gustavo Dias Lopes Manutencao 
21/04 - Telma Neri Batista da Silva 
21/04 - Ana Carolina Fischer Wesnceslau 
21/04 - Dr Miguel Angel Dias dos Santos 
21/04 - Dr. Fábio Peres de Lima
22/04 - Fernanda Barbosa Comisso 
22/04 - Maria De Fatima Moraes da Silva Gomes 
22/04 - Elisane Machado Monteiro 
22/04 - Liliane Fernandes dos Santos 
22/04 - Janete Raquel Perondi 
22/04 - Maria Ivonete Piccoli 
22/04 - Gisele Antunes Delvaje 
22/04 - Dr. João Bráulio de Oliveira 
22/04 - Dra Tania Mara da Silva Gome  
23/04 - Alcides Pereira 
23/04 - Aline Bompan Melo de Sousa 
24/04 - Tais da Silva Lima 
24/04 - Luis Gustavo Feliciano 
24/04 - Liliane Catia Baptista 

24/04 - Ines Paes de Menezes Paggiaro 
24/04 - Tais Hansen 
24/04 - Emilia Carolina Oliveira de Souza 
24/04 - Cleonilde Paulino Cordeiro 
24/04 - Adelaide Aparecida Piovesani Sotto 
25/04 - Amanda Gabriela Calado da Silva 
25/04 - Nair Dos Santos Lopes 
25/04 - Alessandra de Freitas Chiquito 
25/04 - Emerson Cristiano Tiberio 
25/04 - Dra. Angelina Guedes Andrade Alvarenga 
26/04 - Adilson Hidalgo 
26/04 - Roger Pereira Lopes 
26/04 - Raquel Cristina de Castro Nicolay 
26/04 - Dr. Rafael de Campos Ferreira Basso 
27/04 - Maria dos Anjos Alves Barbosa 
28/04 - Naiza Tizzi de Souza 
28/04 - Patricia de Cassia P. Araujo 
28/04 - Vandete Rodrigues 
28/04 - Alessandra Celestino de Souza 
28/04 - Andreia Sandi Figueiredo 
28/04 - Luciana Lopes Calabresi 
28/04 - Dra. Jordana Torri Regazzo Fuzato 
28/04 - Dr. Luis Fernando Barone 
28/04 - Lucinéia Aparecida Valério 
29/07 - Anelise Bertinato Cardoso 
30/04 - Ana Paula Martins 
30/04 - Selma Manoel 
30/04 - Andreza Neves Doretto 
30/04 - Renata Pereira de Deus 
30/04 - Alina Cristina dos Santos Buck 
30/04 - Dr. Adriano Macatrozo Sant´Ana 
30/04 - Samir Tufic Arbex 

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Considerado um dos principais serviços de apoio no atendimento ao paciente, a Lavanderia é 
responsável pelo processamento de mais de três toneladas de roupas diariamente

A técnica de enfermagem da 
Santa Casa, Inês Maria Barbosa, es-
teve entre as 12 mulheres homena-
geadas pela Câmara de Vereadores 
de Piracicaba no último dia 12 de 
março durante solenidade alusiva 

ao Dia Internacional da Mulher. “Foi 
uma honra representar as profissio-
nais de enfermagem e as mulheres 
da Santa Casa”, disse Inês em tom 
de emoção. 

O autor da propositura, ve-
reador João Manoel dos Santos, 
dissertou sobre o perfil das ho-
menageadas e falou do papel da 

mulher, que se destaca nos mais 
diversos setores da sociedade. O 
prefeito Gabriel Ferrato, por sua 
vez, enalteceu o papel da mulher, 
lembrando que ela permite que 
todos nós sejamos mais equilibra-
dos. “Sem as mulheres seriamos 
uma sociedade um pouco mais 
bárbara”, disse.

Funcionária da Santa Casa recebe homenagem da Câmara 

Inês entre o prefeito Gabriel 
Ferrato e o vereador João Manoel 



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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MEDICAMENTOS PARA ASMA
HIPERTENSÃO E DIABETES

GRATUITOS
90%E ATÉ DE  ECONOMIA

em anticoncepcionais, medicamentos 
para rinite, colesterol, fraldas geriátricas, 

osteoporose, entre outros. 

www.drogal.com.br

R. Samuel Neves, 1217 - B. Alto - Piracicaba - SP

Médicos Infectologistas:
Dr. Hamilton Bonilha CRMESP 51.466

 Dr. Tu�  Chalita CREMESP 40.883

Novas Vacinas para: 
Meningite, Herpes Zoster, Penumonia e Gripe

SAIBA COMO SE IMUNIZAR: 19 3434 4115

{     }PROTEÇÃO
Ponto chave nesses 
25 anos da primeira 
Clínica de Vacinação 
de Piracicaba


