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Santa Casa investe em Gestão Transversal 
como instrumento de humanização

O entendimento de que o campo da gestão hospitalar não 
está restrito a especialistas e que todos os envolvidos no processo 

assistencial são também gestores de seu próprio processo de trabalho 
levou a Santa Casa de Piracicaba a incorporar conceitos e ações que 

promovam a gestão transversal e participativa. O projeto propõe 
mudanças nas práticas de saúde e nas formas de organização do 
trabalho através de parcerias para multiplicação, disseminação e 

capacitação com vistas à implementação dos princípios, estratégias e 
dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH) e das linhas 

de ação da Política Estadual de Humanização (PEH).  . 
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 Tradição e modernidade
É impressionante como a relação 

das pessoas com a ‘instituição Santa Casa’ 
muda quando elas recebem informações 
que ilustram claramente a diferença exis-
tente entre os hospitais particulares e as 
entidades filantrópicas sem fins lucrativos. 
Todos extremamente importantes ao sis-
tema de saúde do país e empenhados em 
cumprir com a função de prover a saúde 
da população, porém bem específicos em 
suas missões.    

Às Santas Casas, por exemplo, cabe 
a prerrogativa histórica e centenária de 
praticar a filantropia, levando assistência 
médico-hospitalar aos mais carentes pelo 
Sistema Único de Saúde. Porém, muito 

antes do SUS, instituído em 1988, essas 
instituições já praticavam a verdadeira fi-
lantropia, acolhendo e atendendo o pobre, 
o indigente e o necessitado, contando para 
isso com o apoio imprescindível de grupos 
voluntários e da população, que sempre 
colaborou por meio de doações que aju-
davam na subsistência dessas ‘casas santas’.

Hoje, muita coisa mudou, princi-
palmente após a Constituição de 1988, 
segundo a qual a saúde é um direito do 
povo e um dever do Estado. O papel ins-
titucional e filantrópico das Santas Casas, 
porém, não se alterou. Mesmo mantendo-
-se fiel a seu papel, entretanto, o que se 
observa hoje é uma mudança radical com 

vistas à organização dessas entidades 
e à forma como elas se apresentam à 
sociedade e reivindicam melhorias aos 
poderes constituídos. Afinal, 50% de toda 
assistência SUS no Brasil ocorre dentro de 
uma Santa Casa.

Isso significa que, hoje, as próprias 
Santas Casas têm mais consciência da im-
portância do seu papel social, mobilizan-
do-se de maneira oficial e organizada para 
que as autoridades mostrem-se sensíveis 
e receptivas às mudanças que garantirão 
uma performance ainda mais ampla e 
efetiva por parte dessas entidades, que se 
apresentam hoje como a grande opção do 
Governo para consolidar a implantação 

do Sistema Único de Saúde em todo o 
território  nacional.

Neste contexto, tenho a grande 
honra de parabenizar a Santa Casa de Pira-
cicaba e lembrar que nossa Instituição tem, 
agora, representatividade também junto à 
CMB- Confederação das Misericórdias do 
Brasil, entidade que reúne mais de 2.100 
instituições filantrópicas do país.

Como representante do Estado de 
São Paulo nesta organização, a nossa Santa 
Casa vai atuar compartilhando experi-
ências e buscando soluções para a crise 
instaurada no sistema público de saúde, re-
velando mais uma vez o seu compromisso 
com causas sociais de grande amplitude. 
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Santa Casa de Piracicaba conquista representatividade na CMB

O vice-provedor da Santa Casa de 
Piracicaba, João Orlando Pavão, acaba de 
ser nomeado membro da diretoria da Con-
federação das Santas Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades Filantrópicas do Brasil 
(CMB), associação sem fins lucrativos insti-
tuída há 52 anos para representar as mais 
de 2.100 instituições de saúde associadas 
em todo o país.

“Foi um convite expresso que fiz ao 
Pavão, devido ao resultado extremamente 
positivo do trabalho que ele tem idealizado 
como diretor jurídico da FEHOSP (Fede-
ração das Santas Casas do Estado de São 
Paulo) e diretor da Regional Piracicaba da 
FEHOSP”, justificou o presidente da CMB, 
Edson Rogatti, lembrando que todos os 
cargos diretivos da entidade são de caráter 
voluntário, sem remuneração.

Ele enaltece a missão da CMB de 
promover a união e o desenvolvimento das 
Santas Casas e entidades filantrópicas do 
Brasil e revela o compromisso da entidade 
com o aprimoramento da qualidade da as-

sistência. “Trabalhamos com o objetivo de 
proporcionar condições para o desenvolvi-
mento técnico-científico com vistas a uma 
assistência cada vez mais qualificada às 
populações de baixa renda, cobertas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS)”, esclareceu 
Rogatti, posicionando a Santa Casa de Pira-
cicaba como modelo de gestão hospitalar.

Honrado com o convite, Pavão mos-
trou-se entusiasmado com a possibilidade 
de ampliar o diálogo junto ao Congresso 
Nacional para o aprofundamento da 
discussão de temas relevantes às filantró-
picas. “A CMB trabalha para garantir maior 
representatividade das Santas Casas em 
Brasília e, agora, tenho a prerrogativa de 
representar o Estado de São Paulo nessas 
discussões”, disse Pavão.

Segundo ele, o grande estímulo para 
a busca de soluções aos graves problemas 
que se abatem sobre a saúde pública no 
Brasil vem do papel secular das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos do país. “As 
Santas Casas surgiram no Brasil logo após 

o seu descobrimento, 
quando passaram a se 
dedicar ao atendimen-
to aos enfermos e, em 
alguns casos, no am-
paro à velhice, à crian-
ça, aos hansenianos e à 
educação”, disse Pavão, 
lembrando que, hoje, 
as filantrópicas somam 
mais de 2.500 entidades 
em todo o território na-
cional, onde respondem 
por cerca de 50% dos 
leitos hospitalares.

Congresso debate solução para problemas na saúde pública

A Confederação das Misericórdias do Brasil é a entidade que garante legitimidade 
ao pleito das Santas Casas e hospitais beneficentes junto ao Congresso Nacional

Evento contou com a participação do governador Geraldo Alckmin e do secretário adjunto da secretaria estadual da saúde, Wilson Polara

A Santa Casa de Piracicaba marcou 
presença no 24º Congresso da Federação 
das Santas Casas e Hospitais Beneficentes 
do Estado de São Paulo (Fehosp). O evento, 
promovido de 12 a 15 de maio, em  Campi-

nas, trouxe como tema  o desafio imposto 
às filantrópicas de seguir “Reinventando a 
Saúde: o Espetáculo Não Pode Parar”.

Segundo o provedor Adilson Zam-
pieri, que participou do Congresso ao lado 

do vice-provedor João Orlando Pavão, a 
importância do evento ganhou nova ampli-
tude diante da proposta de discutir o futuro 
da saúde pública e, junto às mais de 300 
instituições participantes, propor soluções 
para os problemas enfrentados no setor, 
como os atrasos nos repasses feitos pelo 
SUS e estratégias para a gestão hospitalar. 
“As filantrópicas vivenciam uma crise sem 
precedentes, com a situação agravada pela 
falta de recursos causada pelos atrasos do 
SUS e pela falta de investimentos no setor”, 
disse Zampieri.

Segundo ele, o Congresso recebeu 
mais de 500 participantes e trouxe reno-
mados  profissionais da área que, além de 
apresentarem os problemas enfrentados 
pelas instituições, expuseram cases de su-
cesso. “O debate central foi a situação das 
instituições que estão lutando para con-
seguir equilibrar-se entre dívidas com os 
bancos, compromissos com fornecedores 

e colaboradores, atrasos nos repasses e sua 
principal missão que é oferecer diariamente 
assistência médico hospitalar de qualidade 
para a população brasileira que depende 

do Sistema Único de Saúde”, afirma João 
Orlando Pavão, que também é diretor jurí-
dico da Fehosp.

Entre as exposições de cases, desta-
ca-se o painel “sustentabilidade”, apresenta-
do por meio de especialistas que debateram 
a situação do setor hospitalar diante da crise 
na energia elétrica e propuseram alterna-
tivas para garantir a qualidade do atendi-
mento em um possível cenário de falta de 
água e energia. No último dia de evento, 
debate entre representantes do governo, da 
Fehosp e da Confederação das Santas Casas 
(CMB) para analisar as políticas públicas da 
área e os atuais projetos em andamento no 
Congresso Nacional.

“Como principal política pública de 
saúde do país, o SUS precisa de alterações 
em suas diretrizes, regulamentadas  em 
1988,  ou  seja, há 27anos, em meio a um  
cenário  muito diferente  do  atual, principal-
mente  com relação à  forma  de pagamento 
federal  aos  hospitais. Assim, novos projetos 
devem ser discutidos para garantirmos 
melhorias ao atendimento à população”, 
considera a administradora Vanda Petean.

 O presidente da CMB, 
Edson Rogatt, e o vice-

provedor da Santa Casa, 
João Orlando Pavão

O 24º Congresso da FEHOSP trouxe como tema  o desafio imposto às filantrópicas 
de seguir “Reinventando a Saúde: o Espetáculo Não Pode Parar”
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Um alerta para os perigos da hipertensão 

Não é à toa que a hipertensão 
arterial ganhou um dia inteiramente 
dedicado a ela no calendário interna-
cional de datas comemorativas. Um dos 
estudos mais respeitados sobre o impac-
to isolado da hipertensão no índice de 
mortalidade por doença cardiovascular, 
o Interheart, revela que a pressão alta 
aumenta em até 110% as chances de 
ataques cardíacos, em 60% a ocorrência 
do estresse, em 225% a ocorrência de 
obesidade e em 200% o surgimento do 
diabetes.

 “Os números são impactantes 
e alertam para a alta prevalência e as 
graves consequências da hipertensão”, 
avalia o médico cardiologista, Humberto 
Passos, do EMCOR (Departamento de 
Emergências do Coração da Santa Casa 
de Piracicaba), ao falar sobre as ações 

estabelecidas para amenizar o quadro 
hipertensivo e exaltar a relevância da 
prevenção.

 Segundo Passos, a hipertensão 
incide em cerca de 30% da população 
adulta no Brasil, em 50% das pessoas 
na terceira idade e em 5% das crianças 
e adolescentes. “Mesmo assim, apenas 
23% mantêm o controle correto da 
doença, 36 % não têm controle algum e 
41% abandonam o tratamento, fazendo 
com que a hipertensão arterial esteja 
relacionada com 40 a 60% das mortes 
por infarto agudo do miocárdio, 80% dos 
acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e 
25% das insuficiências renais crônicas 
terminais”, disse.

Os índices se comprovam em Pi-
racicaba, fazendo com que até 30% das 
mortes ocorram por causa das doenças 

cardiovasculares, que têm a hiperten-
são como um dos principais fatores de 
risco, conforme apontam registros da 
Vigilância Epidemiológica municipal. 
“69% dos pacientes atendidos no EMCOR 
com infarto agudo do miocárdio, apre-
sentaram hipertensão arterial”, alerta o 
cardiologista.

Segundo ele, o sal como outro 
grande vilão. “O consumo de sal nos lares 
brasileiros é 12 gr diárias por pessoa, 
quando deveria estar abaixo de 5 gr”, 
aponta Passos ao reforçar a importân-
cia das ações preventivas. “O indivíduo 
precisa ter o hábito de manter exames 
preventivos de rotina para identificar 
precocemente a hipertensão, bem como 
as doenças cardiológicas e patologias 
associadas a esta alteração”, orienta o 
cardiologista. 

Com vistas à conscientização sobre 
os malefícios da hipertensão arterial, o 
Centro de Prevenção e Promoção de Saú-
de/Saúde Inteligente, do Santa Casa Saúde, 
preparou uma programação especial du-
rante todo o mês de abril, com orientações 
e palestras direcionadas aos integrantes do 
Grupo de Apoio a Diabéticos e Hipertensos 

(GADH) e do Grupo Saúde em Equilíbrio.
“Os clientes receberam folhetos 

informativos sobre hipertensão arterial, 
suas causas, tratamento e importância 
do monitoramento da pressão, dicas do 
consumo consciente do sal, bem como 
da quantidade de sódio escondido nos 
alimentos e sugestões de como diminuir o 

consumo de sal, a exemplo da receita de sal 
alternativo, feito à base de ervas naturais”, 
disse a enfermeira Roberta Libardi,.

A nutricionista Claudenice Sterde 
explica que, na Santa Casa, os alimentos 
são selecionados in natura, com carnes 
de primeira e utilização mínima de sal. 
Já no Refeitório, onde almoçam médicos 

e funcionários, são oferecidos cardápios 
mais saudáveis, sem a utilização de frituras, 
defumados, embutidos, caldos de carne ou 
produtos industrializados, que contém ex-
cesso de sódio. “Funcionários com prescri-
ção médica ou restrição de dieta têm seus 
alimentos preparados de forma especial, 
com dieta hipossódica”, explica.

O cardiologista Humberto Passos: “pressão 
alta aumenta em até 110% as chances de 

ataques cardíacos”

No Dia Mundial de Combate à Hipertensão, 07 de abril, especialista apresenta números impressionantes
e associa a pressão alta à ocorrência das doenças que mais matam no mundo

Ações conscientizam sobre este “mal silencioso”

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
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Piracicaba organiza Encontro Paulista de Hepatite C 
Pelas expectativas da Santa Casa de Piracicaba e do 

Instituto de Vacinação de Piracicaba (IVIP), organizadores do 
IV Encontro de Hepatite C Crônica e Patologias Associadas 
do Interior de São Paulo, cerca de 200 médicos e profissio-
nais da saúde de diversas cidades da região deverão marcar 
presença no evento, agendado 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.

 O Encontro, que já é referência científica na área, 
trará à Piracicaba o presidente da Sociedade Brasileira de 
Hepatologia, Edson Parise, e membros da diretoria da Asso-
ciação Paulista para Estudo do Fígado (APEF) para discutir 
as mais recentes informações científicas para o manejo 
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 fígado e a 

principal causa de cirrose hepática.
O médico infectologista Hamilton Bonilha (CRM 

51.466), coordenador do Encontro e diretor do Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) da Santa Casa de 
Piracicaba, afirma que cerca de três milhões de brasileiros 
têm hepatite C. Porém, a falta de informação, a escassez 
de centros especializados e o número reduzido de testes 
fazem com que menos 5% delas saibam que são portadoras 
da doença.

“Entretanto, existem novas drogas para o tratamento, 
com taxa de resposta superior a 90% mediante a ingestão 
de dois comprimidos ao dia por 12 semanas”, afirma o mé-
dico, referindo-se a um tratamento oral e livre do interferon 
que, devido a sua maior eficácia, comodidade posológica e 
taxa praticamente zero de eventos adversos, era aguardado 
com grande expectativa pela comunidade cientifica.

A reestruturação que vem sendo efe-
tivada pela Santa Casa de Piracicaba em seu 
Departamento de Diagnósticos por Imagem 
ainda não está concluída, mas já começa 
a apresentar resultados promissores. Isso 
porque, a nova estrutura física e, sobretudo, 
o nível da equipe de médicos  à frente do 
novo serviço, fizeram com que o Hospital 
fosse convidado a participar ativamente 
da 45ª Jornada Paulista de Radiologia, que 
aconteceu recentemente, em São Paulo.

Na análise do diretor clínico, André Ger-
vatoski (CRM 88.074), a contribuição da Santa 

Casa foi extremamente relevante, uma vez 
que dois médicos da equipe de radiologistas 
do Hospital participaram como palestrantes 
da Jornada, apresentando quatro temas 
para abordar os mais recentes avanços em 
tomografia e ressonância magnética cardíaca 
e novidades no pós–processamento de angio-
tomografia dos membros inferiores.

“São técnicas possíveis graças tam-
bém à recente aquisição de um dos mais 
modernos equipamentos de ressonância 
magnética digital, que tem permitido à 
Santa Casa a execução de exames especia-

lizados”, disse Gervatoski. Ele lembra que, 
além das aulas ministradas pelos médicos 
do Instituto, a Santa Casa marcou presença 
na Jornada também através de cinco painéis 
para exposição de cases específicos ao servi-
ço desenvolvido pela Instituição na área de 
diagnósticos por imagem.

Segundo o radiologista Alexandre 
Peroni Borges (CRM 82.699) e o cardiologista 
Otávio Rizzi Coelho Filho (CRM 109.063), que 
representaram a Santa Casa na Jornada, orga-
nizada pela Sociedade Paulista de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem (SPR), o evento reu-

niu mais de 20 mil pessoas entre congressistas, 
conferencistas, coordenadores, expositores, 
visitantes e fornecedores.

Trata-se de uma parceria da SPR com a 
Sociedade Espanhola de Radiologia Médica 
(SERAM), com a Sociedade Portuguesa de 
Radiologia e Medicina Nuclear (SPRMN) e 
com a Sociedade Portuguesa de Neurorra-
diologia (SPNR), fazendo com que a Jornada 
se posicione também como o 1º Encontro 
Brasil-Península Ibérica e seja considerado o 
maior evento da área na América Latina e o 
quarto maior do mundo.

Médicos participam ativamente de Jornada Paulista de Radiologia

O médico  Hamilton Bonilha, o presidente da  
Sociedade Brasileira de Hepatologia, Edson Parise, 

e o provedor da Santa Casa, Adilson Zampieri

Evento está em sua 4ª edição e é organizado pelo IVIP com apoio da Santa Casa 

O evento é considerado o maior da área na América Latina e o quarto maior do mundo

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
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Enfermagem lidera ranking de carreiras que podem mudar o mundo
Este ano, a Santa Casa de Pi-

racicaba promoveu sua 22ª Semana 
de Enfermagem de 11 a 15 de maio 
impulsionada pelo resultado de 
pesquisa norte-americana feita pela 
empresa de Recursos Humanos 
PayScale, segundo a qual 85% dos 
profissionais de enfermagem forma-
dos acreditam que seu trabalho pode 
tornar o mundo melhor.

O estudo ouviu 1,4 milhão ex-
-universitários de 1.016 faculdades 
americanas e revelou que, entre os 
13 profissionais mais citados, o en-
fermeiro é o que mais acredita no po-
tencial altruísta de seu trabalho. Em 
segundo lugar estão os profissionais 
que atuam com educação especial e, 
em terceiro, os que trabalham com 
tecnologia médica.

Na análise da gerente de Enfer-
magem da Santa Casa de Piracicaba, 
Denise Lautenschlaeger, isso ocorre 
por que a Enfermagem é a ciência 
que se dedica à promoção, manu-
tenção e restabelecimento da saúde 
das pessoas, contribuindo de forma 
decisiva para o desenvolvimento do 

ser humano.
“O profissional de Enfermagem 

tem como foco o cuidado com o 
paciente, tornando-se indispensável 
em todos os setores de um hospital”, 
afirma Denise, lembrando que cabe 
a ele coletar dados do paciente por 
meio de exames físicos e entrevistas 
para elaboração diagnóstica e defini-
ção da conduta terapêutica.

Denise aponta, ainda, os gran-
des desafios e perspectivas de futuro, 
já que a atuação da Enfermagem não 
se limita aos cuidados com o pacien-
te, direcionando a este profissional 
também a prerrogativa de adminis-
trar e gerenciar o Setor, iniciativa que 
exige uma formação mais eclética e 
uma visão muito mais ampla e huma-
nizada da assistência. 

Ela lembra que 50%  dos 1.550 
funcionários da Santa Casa são da 
área de Enfermagem e revela o com-
prometimento da Instituição com 
o desenvolvimento continuado da 
equipe através da requalificação per-
manente para adequação de novas 
técnicas e protocolos.  

A 22ª Semana de Enfermagem promovida pela Santa Casa 
de Piracicaba no período de 11 a 15 de maio para proporcionar 
momentos de integração e conhecimento mobilizou a comuni-
dade hospitalar em torno de temas relevantes à atuação dos 870 
profissionais de enfermagem da Instituição. “Todos empenhados 
em exercer suas atividades com foco na humanização da assistên-
cia”, garante a gerente de Enfermagem Denise Lautenschlaeger.

“São centenas de profissionais que precisam estar integra-
dos e conscientes de seu papel”, afirma Denise, explicando que, 
além temas técnicos e científicos, a Semana contou com palestra 
motivacional, bingo e gincana cultural e esportiva. “Não dá  para 
dissociar a qualificação profissional da descontração e alegria 
proporcionadas pelo amor à profissão”, disse Denise ao justificar 
as atividades lúdicas como destaque da programação.

A administradora Vanda Petean complementa, lembrando 
que, a exemplo da Santa Casa, toda instituição precisa, neces-
sariamente, desenvolver estratégias para que a qualidade seja 
compromisso de todos. “Por isso, trabalhamos com revisões peri-
ódicas de procedimentos operacionais e treinamentos constantes 
das equipes multiprofissionais, processo estimulado por eventos 
técnico-científicos, com a Semana de Enfermagem”, disse.

A gerente de enfermagem da Santa Casa 
de Piracicaba, Denise Lautenschlaeger, esteve 
entre os seis profissionais homenageados pela 
Câmara de Vereadores durante as atividades 
alusivas à Semana da Enfermagem e à concessão, 
pelo Legislativo, do título Profissional do Ano da 
Enfermagem.

Honrada com a homenagem, Denise 

revelou que o reconhecimento ao seu trabalho 
é estimulante e ajuda  mantê-la focada no 
desafio de manter-se cada vez mais qualificada 
e disposta a estar à frente de uma das maiores 
equipes de enfermagem da região. “A Santa Casa 
de Piracicaba é referência regional para outras 
26 cidades”, disse ao apontar o Hospital como 
a maior estrutura médico-hospitalar da região. 

22ª Semana de Enfermagem da 
Santa Casa exalta a motivação

Funcionária é “Profissional do Ano da Enfermagem”

A 22ª Semana de Enfermagem contou com Missa de Abertura realizada 
com o apoio da Pastoral da Saúde da Santa Casa 

O vereador Ronaldo Moschini, Denise e Gilnei Lautenschlaeger e a administradora Vanda Petean
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Santa Casa investe em Gestão Transversal como instrumento de humanização

O entendimento de que o campo da gestão hos-
pitalar não está restrito a especialistas e que todos os 
envolvidos no processo assistencial são também gestores 
de seu próprio processo de trabalho levou a Santa Casa de 
Piracicaba a incorporar conceitos e ações que promovam 
a gestão transversal e participativa. O objetivo é favorecer 
a organização do trabalho tendo-se por base objetivos 
comuns e não exclusivamente o saber das profissões e 
categorias profissionais.

“A idéia é priorizar o pensar e o fazer coletivo, com 
foco no trabalho em equipe e nos colegiados de forma 
a motivar os profissionais e maximizar a dinâmica de 
integração de todos os membros da equipe que assiste 
ao paciente de forma direta ou indireta, agilizando o reali-
nhamento dos processos e alimentando melhorias diária, 

tendo-se como prioridade o paciente e os profissionais de 
saúde”, pondera a administradora Vanda Petean, que par-
ticipou recentemente do projeto “Hospitais de Referência 
em Humanização”, coordenado pelo Núcleo Técnico de 
Humanização da Secretaria de Estado da Saúde.

“A Santa Casa de Piracicaba foi uma das institui-
ções selecionadas pelos Articuladores de Humanização 
do Estado a participar do projeto a partir do interesse 
que demonstrou em conhecer e implantar algumas 
das ações apresentadas no encontro por hospitais 
considerados referência em humanização, a exemplo 
do Hospital Estadual Américo Brasiliense, Hospital Esta-
dual São Mateus, Hospital Geral de Itapecerica da Serra, 
Hospital Geral de Cotia, Hospital Geral de Pirajussara e 
CRT AIDS”, disse Vanda.

Projeto propõe mudanças 
nas práticas de saúde
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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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O projeto contou também com a exposição feita pela coordenadora do Núcleo 
Técnico de Humanização da Secretaria de Estado da Saúde, Eliana Ribas

A administradora Vanda Petean explica que o 
projeto propõe mudanças nas práticas de saúde e nas 
formas de organização do trabalho através de parcerias 
para multiplicação, disseminação e capacitação com 
vistas à implementação dos princípios, estratégias 
e dispositivos da Política Nacional de Humanização 
(PNH) e das linhas de ação da Política Estadual de 
Humanização (PEH). 

“O modelo de gestão participativa proposto 
apóia-se numa postura ética e administrativa na qual 
os diferentes sujeitos implicados no processo de pro-
dução de saúde compartilham da responsabilidade 
pela promoção de uma assistência efetiva, solidária, 
integrada, afetiva, acolhedora e digna”, explica Vanda, 
exaltando o apoio técnico e metodológico concedido 
pelo Núcleo Técnico de Humanização do Estado para 
melhoria dos processos assistenciais e de gestão.

Segundo a coordenadora do Núcleo Técnico de 
Humanização da Secretaria de Estado da Saúde, Eliana 
Ribas, na prática, trata-se de impulsionar o esforço 
coletivo dos envolvidos para que o Hospital promova 
mudanças nas práticas de saúde e nas formas de or-
ganização do trabalho, criando estratégias que favore-
çam o acesso e a integralidade da atenção à saúde, a 
articulação em rede dos serviços nos diversos níveis de 
atenção, a integração de ações, programas e equipes e 
a participação colaborativa de gestores, trabalhadores 
e usuários do sistema.
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Santa Casa dá dicas de automaquiagem no Dia das Mães
Todas as mães que passaram pela 

Recepção do Hospital Santa Isabel, da 
Santa Casa de Piracicaba, no último dia 8 
de maio, receberam dicas de automaquia-
gem e cuidado com a pele. A iniciativa, 
implementada em parceria com a Mary 
Kay, antecipou as ações promovidas pela 
Instituição em homenagem ao Dia das 
Mães, comemorado em 10 de maio.

A administradora hospitalar Vanda 
Petean explica que a proposta foi expres-
sar o carinho que a Santa Casa  tem por 
suas clientes e funcionárias. “Fazemos 
questão de participar de momentos 

importantes da vida da comunidade 
hospitalar de forma a estreitar os laços 
que nos unem e manifestar, de maneira 
bem específica, nossa gratidão e respeito 
por todas as mães, que carregam consigo 
o preciso dom da vida”, disse.

A mobilização envolveu também 
a Unidade de Hemodiálise, que re-
cepcionou seus pacientes com lanche 
especial, fornecido pelo Departamento 
de Nutrição da Santa Casa. Segundo a 
coordenadora do setor, Luciana Zambon, 
as mães ganharam também um frasco de 
aromatizante personalizado, desenvolvi-

do especialmente pelos funcionários e 
médicos do setor, e receberam massagem 
de alunas voluntárias do curso de estética 
da Enfermap enquanto realizavam o pro-
cedimento de hemodiálise.

O CECAN- Centro do Câncer tam-
bém homenageou as mães, organizando 
um café da manhã especial para receber 
suas pacientes e acompanhantes. Segun-
do Karin Loureiro, gerente de RH, mais 
de 100 pessoas participaram do evento, 
que contou com palestra motivacional 
proferida por Elaine Curiacos, referência 
em temas comportamentais.

Incentivador das ações, o provedor 
Adilson Zampieri entende que este tipo 
de iniciativa soma-se ao esforço das 
equipes multidisciplinares, consolidando 
o empenho de todos em busca de um 
ambiente cada vez mas harmônico e 
integrado. “O alcance dessas iniciativas 
é imensurável, pois atinge o emocional 
proporcionando uma sensação de bem 
estar e acolhimento que, certamente, 
contribui para a recuperação de nossos 
pacientes ao mesmo tempo em que exal-
ta a importância de nossos funcionários”, 
ponderou.  
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Café da manhã especial, massagem relaxante e palestra motivacional integraram a programação 

Parte das atividades ocorreram na recepção do 
Hospital Santa Isabel, com dicas de automaquiagem

As mães que passaram pela Unidade de Hemodiálise 
receberam um frasco de aromatizante personalizado

O CECAN também homenageou as mães com café 
da manhã especial e palestra motivacional 
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Artistas plásticos deixam Pediatria SUS mais divertida

Além do amor à arte, os artistas 
plásticos Gracia Nepomuceno,  Marcelo 
Borges de Araújo, Vera Gutierrez, Carlos 
Valério, Tarciso Lorena,  Áurea Pitta 
Roch, Pedro Zagatto, Marcos Nozela 
Gil, Rocco Caputo, Sílvia Dionísio, Ivânia 
Tanaka e João Matos têm em comum 
a solidariedade e o amor ao próximo. 
Tanto, que emprestaram seu talento 
e cederam parte de seu tempo para 
transformar a Pediatria SUS da Santa 
Casa de Piracicaba em um ambiente 

mais aconchegante e acolhedor.
 “Tudo para tornar as paredes da-

quele espaço mais coloridas e divertidas 
através de desenhos que certamente 
contribuirão para  humanizar ainda mais 
o ambiente hospitalar, abrandando, 
assim, o desconforto da criança hospi-
talizada”, justificou Vera Gutierrez, pre-
sidente da APAP- Associação Piracicaba 
dos Artistas Plásticos, ao revelar-se agra-
decida pelo gesto de desprendimento 
dos colegas.

Vera lembra que, depois 
de aceitar o convite da Santa 
Casa, a APAP se uniu ao grupo 
de artistas Caipiras do Plein Air 
para elaborar o projeto que 
definiria a temática lúdica e dar 
início ao processo de  reestrutu-
ração da Pediatria Menino Jesus, 
que atende exclusivamente 
pelo Sistema Único de Saúde. 
“Escolhemos desenhos leves, 
alusivos às brincadeiras infantis, 
super heróis ainda crianças, com 
curativos, gesso ou soro, e temá-
tica de circo, considerando-se 
que toda criança se sente atra-
ída pelos palhaços e suas cores 
vibrantes”, explicou Vera. 

Segundo ela, os artistas 
estão felizes por participar de 
um projeto de  alcance so-
cial que consegue fazer brotar 
sorrisos no rosto da criança 
hospitalizada. “Algumas nos 

ajudaram, inclusive, a escolher as cores 
dos desenhos”, revela.

À frente do contato com a APAP 
esteve a administradora hospitalar 
Vanda Petean, que considera o trabalho 
voluntário dos artistas um ato despren-
didamente nobre. “Ter uma pediatria 
mais colorida pode ajudar na recupera-
ção por melhorar o humor e o ânimo da 
criança hospitalizada que, desta forma, 
aceita melhor o tratamento”, afirma.

Quem entra na Pediatria após o tra-
balho dos artistas plásticos se encanta. É o 
caso do pequeno Jhacob Palma Silva, que 
ficou impressionado ao ver os desenhos 
nas paredes. “Olha, o homem aranha toma 
soro igual a mim!” disse, apontando para 
a parede. Sua mãe, Janaína Iara de Moura, 
concorda com o filho e revela que, agora, 
a Pediatria está mais próxima do universo 
infantil. “Achei linda a iniciativa da Santa 
Casa em fazer essa conexão com o mundo 
da criança; faz com que ela se sinta abraça-
da”, considerou.

Angélica Aparecida Nunes Cabral, 
mãe do pequeno Miguel, traduz o efeito da 
mudança: “Perdeu o ar de hospital”, disse. O 
mesmo sentimento tomou conta de Maria 
Antônia Ferreira Amorim, mãe da  Yasmim, 
que ficou maravilhada ao ver tantos dese-
nhos e cores. “Está tudo tão lindo; a Yasmim 
amou, principalmente quando viu a per-
sonagem do seu desenho favorito”, conta.

A enfermeira Ana Carolina Ferrei-
ra, responsável técnica pela Pediatria, 
mostrou-se animada com o resultado. “Os 
desenhos deram vida à Pediatria, transfor-
mando o ambiente para que a criança não 
se sinta reclusa”, observou.

Crianças se encantam 
com “nova Pediatria”

Artistas da APAP e do grupo Caipiras do Plein Air deixam as paredes da PMJ mais alegres
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28 monitores cardíacos multipa-
râmetros foram doados à Santa Casa de 
Piracicaba pela empresa Raízen, amplian-
do o arsenal tecnológico disponibilizado 
pelo Hospital para monitorização dos 
sinais vitais de pacientes graves. Segun-
do a gerente de Enfermagem Denise 
Lauschtenslaeger, trata-se de modernos 
equipamentos que permitirão aprimorar 
a assistência direcionada aos pacientes de 

unidades de alta complexidade, como UTIs 
e Centro Cirúrgico. 

Ela explica que os aparelhos perma-
necem ligados durante todo o tempo de 
internação em leito intensivo, permitindo 
à equipe multidisciplinar fazer a leitura 
em tempo real e com extrema precisão da 
condição hemodinâmica do paciente para 
avaliação contínua de seu estado de saúde 
através de indicadores da  pressão arterial, 

freqüência cardíaca, freqüência respiratória 
e temperatura corporal. “São dados impres-
cindíveis à orientação diagnóstica inicial e 
acompanhamento da evolução do quadro 
clínico do paciente em estado grave”, disse.

Presente em Piracicaba há quase 80 
anos, a relação da empresa com a popula-
ção regional é intensa. “Com essa iniciativa 
conseguimos reforçar o envolvimento da 
Raízen com a cidade, além de ajudar na 

ampliação da performance da Santa Casa”, 
afirma a gerente de responsabilidade social 
da empresa, Lucia Teles.

Na análise do provedor da Santa 
Casa, Adilson Zampieri, a doação revela o 
reconhecimento da empresa ao trabalho 
prestado pela Santa Casa e o seu compro-
metimento com a comunidade. “É muito 
gratificante saber que podemos contar 
com o apoio da Raízen”, disse.

Através do JEC/JECRIM - Juizado Especial Cível 
e Criminal, o Fórum de Piracicaba disponibilizou à 
Santa Casa verba no valor de R$40 mil para aquisição 
de cinco Lifts de Transferência, quatro balanças ana-
lógicas e 30 cestos.  Os equipamentos, conhecidos 
como guincho humano, são utilizados para facilitar a 
movimentação e transporte de pacientes acamados 
que tenham sua mobilidade reduzida, a exemplo de 
idosos, obesos e portadores de deficiências.

A gerente de Enfermagem Denise Lauschtens-
laeger explica que o Lift é bastante utilizado em se-
tores de internação, UTI’s e Unidade de Hemodiálise, 
permitindo a elevação e transferência do paciente  
com muito mais conforto e segurança. “O equipa-
mento também auxilia no trabalho da equipe, pois 
não gera sobrecarga, evitando doenças osteomus-
culares e o absenteísmo”, considerou.

O juiz Ettore Geraldo Avólio, responsável pela 
inclusão da Santa Casa na relação de entidades 

beneficiadas pelo Fórum através da doação de 
verbas provenientes do cumprimento pecuniário 
de penas alternativas, explica que tudo começou 
em 2005 com a criação da Vara do Juizado Especial 
Cível e Criminal na cidade, quando foi criada uma 
conta judicial única para os depósitos das transações 
penais feitas por ela.

“A iniciativa garante ao juiz a prerrogativa de 
escolher, dentre as penas alternativas aplicáveis, a 
chamada prestação pecuniária, que é o pagamento 
em dinheiro  de um valor fixado em cada decisão 
judicial”, explica Ettore,  reforçando o papel social 
do Poder Judiciário.

Para o provedor Adilson Zampieri, o apoio do 
Fórum reforça as ações que a Santa Casa empreende 
no sentido de garantir assistência ágil e qualificada, 
sobretudo, ao SUS- Sistema Único de Saúde. “Somos 
referência regional em saúde graças, também, a 
iniciativas como esta”, ponderou. 

Raízen doa monitores cardíacos à Santa Casa 

Equipamentos doados pelo Fórum ajudam no transporte de pacientes

Wander Rossete Jr, Adilson Zampieri, 
Ettore Geraldo Avólio e João Orlando Pavão
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Funcionários da Santa Casa de Pira-
cicaba foram imunizados contra a gripe no 
período de 18 a 20 de maio, através do SES-
MT- Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho do 
Hospital.

“A ação foi direcionada pela Santa 
Casa em parceria com a Prefeitura, que ce-
deu as doses da vacina através da Vigilância 
Epidemiológica, e com o curso de Enferma-
gem da Unimep, que participou ativamente 
deste processo com os alunos do último ano 

de graduação”, explicou a enfermeira do 
trabalho, Maria Lúcia Fredereci. “Por orien-
tação da Mesa Diretora e Administrativa, 
trabalhamos com foco na prevenção com o 
objetivo de manter a saúde dos profissionais 
da Instituição, com benefícios diretos aos 
clientes do Hospital”, considerou.

Ela explica que a vacina protege 
contra os três subtipos do vírus da gripe (A/
H1N1, AH3N2 e influenza B) e que o organis-
mo leva, em média, de duas a três semanas 
para criar os anticorpos.  “É fundamental rea-

lizar a imunização no período da campanha 
para garantir a proteção antes do início do 
inverno”, orienta.

Ela explica que a transmissão dos vírus 
se dá através das mãos e objetos contami-
nados e por meio do contato com secreções 
das vias respiratórias. “Por isso, além da 
vacinação, as pessoas devem ter o cuidado 
de lavar as mãos várias vezes ao dia, cobrir o 
nariz e a boca ao tossir e espirrar, evitar tocar 
o rosto e não compartilhar objetos de uso 
pessoal”, lembra a enfermeira. 

Nos primeiros 20 minutos sem cigar-
ro, a pressão sanguínea diminui, a tempera-
tura dos pés e das mãos aumenta e as bati-
das cardíacas não sofrem alterações; após 
48 horas, o corpo não contém mais nicotina 
e o gosto e o olfato começam a melhorar; 
após um ano sem fumar, o risco de infarto 
do miocárdio diminui pela metade; após 10 
anos, o risco de câncer de pulmão diminui 
pela metade e o de infarto de miocárdio fica 
igual ao de quem nunca fumou.

Esses são apenas alguns dos benefí-

cios de se abandonar o cigarro, conforme 
explica o médico peneumologista Luis 
Fernando de Lima Nunes Barbosa (CRM 
106.351), que coordenará mesa redonda 
a partir das 14 horas do próximo dia 29 de 
maio, no salão de convenções do Hospital, 
dentro da programação estabelecida pelo 
Santa Casa Saúde e pela Comissão de Saú-
de Ambiental da Santa Casa de Piracicaba 
em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco.

A campanha, que traz como tema 
“resista à tentação do cigarro”, quer alertar 

para os graves riscos do fumo à saúde e 
expor os fortes motivos que podem levar 
o indivíduo a parar de fumar ou controlar 
o hábito de fumar. A exposição, aberta a 
clientes, profissionais da saúde, estudantes 
e população interessada, será complemen-
tada pela nutricionista Simara Barboza e 
pelo psicólogo Paulo Gonçalves.

Segundo a enfermeira Terezinha Car-
valho, coordenadora da Comissão de Saúde 
Ambiental, a mobilização contará também 
com panfletagem junto à clientes e fun-

cionários, que serão sensibilizados sobre a 
problemática do fumo na área hospitalar. 
“Embora o Hospital esteja inserido em uma 
área aberta, diversos setores importantes 
são desprovidos de espaço para fumantes 
devido, justamente, à extensão dos ma-
lefícios do cigarro, que afeta inclusive o 
não-fumante”, lembra Terezinha, citando o 
cumprimento da Lei Anti-fumo.

Serviço - inscrições para partici-
pação do evento devem ser feitas  pelo 
telefone (19) 3417.5959

No Dia Mundial Sem Tabaco, resista à tentação do cigarro

Santa Casa vacina funcionários contra a gripe 

01/06 - Renata Fabiana de Souza Franca 
01/06 - Sonia Maria de Oliveira Gomes 
01/06 - Ana Maria Bento de Araújo 
01/06 - Selma Maria Bertoline 
01/06 - Priscila Oliveira Barreto 
01/06 - Cinthia Roberta Leoneves Delabio 
01/06 - Dr. Edirson de Araújo Pereira Júnior
02/06 - Patrícias Longatto Gaioto 
02/06 - Ana Paula de Oliveira 
03/06 - Juliana Moreira Bastos 
03/06 - Debora Aparecida Bombo Mendes 
03/06 - Anystelly Lillian Nunes Bueno 
03/06 - Dra. Nara Rafaela Baldassini Molina
03/06 - Eugênio Carlos Volpato 
04/06 - Leonice Maria Fernandes da Silva 
04/06 - Edson Borges 
04/06 - Judite Germano Alves 
04/06 - Denise Soares Souza 
04/06 - Marise Aparecida Crivellari 
05/06 - Fabricio de Oliveira Teixeira Lopes 
05/06 - Anderson Luís Cardoso 
05/06 - Cristiane Vanessa Liberal da Silva Pinto 
05/06 - Viviane Carneiro Souza 
05/06 - Sueli Rocha Mendes 
05/06 - Felipe Henrique Helat De Godoy 
05/06 - Francieli Amorim De Souza 
 05/06 - Dr. Armando de Barros
05/06 - Dra. Miriam Ferreira de Paula Anefalos 
06/06 - Larissa Fernanda Passuelo 
06/06 - Valdenice Mauricio Gomes 
06/06 - Selma Santina dos Santos Silva 
06/06 - Camila Cruz de Jesus 
06/06 - André Luiz do Amaral Campos Cunha 
07/06 - Carla Regiane Santos 
07/06 - Cristiano Jose Berreta 
07/06 - Riolando Barbieri 
07/06 - Cintia Fernanda Silva 
07/06 - Mirian de Souza Gusman 
07/06 - Marcia Batista da Costa 

07/06 - Luciana de Souza Santos 
07/06- Dr. Paulo Fernando de Castro Neves
08/06 - Neusa Dias Liberal Martins 
08/06 - Mariana Carlins 
08/06 - Isabel Leal de Souza Oliveira 
08/06 - Solange Rodrigues De Barros 
08/06 - Mariana Gobbo Furlan 
08/06 - Carina Farias Yamanaka L Segatto 
08/06 - Aline de Almeida Simionato 
08/06 - Luciana Aparecida Conceição Firmino 
08/06 - Lucia Helena de Oliveira 
08/06 - Dra. Fabiana Romero Correa Salvador
09/06 - Amanda Bortoleto Vitulio 
09/06 - Maria de Lourdes Rodrigues 
09/06 - Aparecida Inês M da Silva 
09/06 - Vanderlete Sousa Santos da Costa 
09/06 - Dr. Wanderley Vieira da Silva Júnior
10/06 - Juliana Banzato da Hora 
10/06 - Juscelia Pereira Souza 
10/06 - Aline da Silva Souza 
10/06 - Ana Cristina Pinheiro de Souza 
10/06 - Teresa Neuma Santana da Graça 
10/06 - Luciana Simões 
10/06 - Luciana Cristina Malachias 
10/06 - Nilma de Oliveira Moratori 
11/06 - Angela Brolio 
11/06 - Enivan Lima da Silva 
11/06 - Gilda de Cassia Oliveira 
11/06 - Jaqueline de Andrade Santana 
11/06 - Dr. Antonio Estefani Neto  
12/06 - Gisele Aparecida de Almeida Pereira 
12/06 - Alessandra Cristina Pizzoquero da Silva 
12/06 - Jucelia Franco de Sousa 
12/06 - Mayara Piacentin Ferraz de Campos 
12/06 - Clarice Aparecida Fogaça 
12/06 - Aline Maria Muller Bernardes 
12/06 - Joana Darc Cardoso da Silva 
12/06 - Ivania Aparecida Barion Ferreira 
12/06 - Nathalia Aparecida Luz Vitti 

12/06 - Mayra Emilia Silva Norberto 
13/06 - Maria das Dores da Silva Cruz Nicolau 
13/06 - Carlos Roberto Bonassa 
13/06 - Carina Vieira do Amaral 
13/06 - Jane Aparecida Cardoso Meneghini 
13/06 - Ivanildes Bahiano dos Santos 
13/06 - Dra. Mariângela Paulino Chaim
13/06 - Sr. Leandro Storer Desuó 
14/06 - Gisele Berger Alves 
14/06 - Maria Antonia Piantola de Alcântara 
14/06 - Ana Paula Machado Rozatti 
14/06 - Joelma Correa Rodrigues 
14/06 - Bruna Stancani da Silva Souza 
14/06 - Dr. Luiz Fernando Penteado de Castro
15/06 - Maria Aparecida Freitas de Oliveira 
15/06 - Eliane Munhoz de Souza 
15/06 - Ezequias Rosa da Rocha 
15/06 - Tatielle Santos 
15/06 - Jacqueline Mirian Defavari 
15/06 - Dr. Danilo Miranda Lemos
15/06 - Dra. Estela Mara Monteiro Terra
15/06 - Dra. Maria Cristina dos Santos
16/06 - Talita Brugnaro Zangerolamo 
16/06 - Melina Ducatti Gil 
16/06 - Maria Jessica Bezerra de Souza 
16/06 - Maria Pereira dos Santos 
16/06 - Eraldo Melega Filho 
16/06 - Andressa Rejane Furlan Martins 
16/06 - Roberta Cristina Castro de Oliveira 
16/06 - Ana Elias Dantas 
16/06 - Vilma Stenico Garcia 
16/06 - Dr. José Roberto Ferracciu Alleoni
17/06 - Jacqueline de Campos Carvalho Tedesco 
17/06 - Gildete Reis de Araújo 
17/06 - Dr. Pedro Leandro Zilli Bertolini 
18/06 - Maria Estela da Silva 
18/06 - Ilza da Costa Zerio 
18/06 - Carlos Henrique Ruiz 
18/06 - Emerson Goncalves Ruiz 

18/06 - Anne Monique de Andrade 
18/06 - Gustavo Estevam Teixeira 
18/06 - Adriana Eloisa Barbosa 
18/06 - Gilda Gomes Barbosa Bruno 
18/06 - Maura Aparecida Gomes Ferreira 
18/06- José Adelmo Gonçalves Mendes Júnior 
18/06 - Dr. Antonio Ananias Filho
18/06 - Dr Davi Bizetti Pelai
18/06 - Dr Paulo Tadeu Falanghe 
19/06 - Aline Libardi 
19/06 - Simone de Azevedo Chagas 
19/06 - Doroti Cavalcante 
19/06 - Suellem Teresa de Barros 
19/06 - Maria Jose Dorta Ribeiro 
19/06 - Mariana dos Santos 
19/06 - Dr. Eudes de Freitas Aquino
20/06 - Maria Carolina Lombardi Clemente 
20/06 - Cidinei da Silva Santos 
20/06 - Ana Carolina Ligabo Ferreira 
20/06 - Rogerio Fabiano Machado 
20/06 - Dr. Antonio Luiz Lordello Chaim
21/06 - Vanessa Dotoli 
21/06 - Mayara Leopoldino 
21/06 - Tereza Oliveira Ramos 
21/06 - Wellington Pereira dos Santos 
21/06 - Cintia Basaglia 
21/06 - Elenir da Silva Zanni 
21/06 - Elaine Furlan Broggio Rinaldo 
22/06 - Sonia Regina Leonel Caravitta 
22/06 - Aline Aparecida Canciliero 
22/06 - Dr Felipe Piacentini Paes de Almeida
22/06 - Dra. Sílvia Helena Lamos Checoli
23/06 - Tiffany Caroline Ansem Silva 
23/06 - Milena dos Anjos Santos Marques 
23/06 - Fabiana Danelon 
23/06 - Ana Carolina Ferreira De Lima 
23/06 - Gerson Avelar de Britto 
23/06 - Carla Daniele Fonseca Maranhão Peixoto 
23/06 - Marina Rodrigues Leme 

23/06 - Maria Regina Batista da Silva 
24/06 - Marcia Maria Ailton 
24/06 - Arlei Cristiano Alves da Silva 
24/06 - Ana Paula Guedes da Cunha 
24/06 - Marcelo Rodrigues Gregório 
24/06 - Vera Cristina de Meira Movio 
24/06 - Flavia Becares Ruola 
24/06 - Daniele Alves Baptista 
25/06 - Andreia Dias Klefenz 
25/06 - Giovana da Silva Inácio 
25/06 - Marcia Aparecida Santos 
25/06 - Franceli Eliana Lima de Souza 
25/06- Dr. João Baptista Nogueira de Lima
25/06 - Dr. João Carlos de Menezes
26/06 - Silvia Felippe Oliveira 
26/06 - Cassia Fernanda da Silva Barbosa 
26/06 - Jhenifer Priscila Souza Guerra dos Santos 
26/06 - Joseane Aparecida de Moura Gutierre 
26/06 - Roberta Ferreira Lorena Lacerda 
26/06 - Mario Sergio Lopes Guimaraes 
26/06 - Naiara Rocha Silva 
26/06 - Mariana Ferraz Carlos 
26/06 - Deyse Fernanda Conceição dos Santos 
26/06 - Dr Sérgio José Dias Pacheco Jr
27/06 - Alda Maria Tonin Dinis 
27/06 - Maria das Dores da Silva 
27/06- Jenival Dias Sampaio 
28/06 - Fabiana Casarini Joao 
28/06 - Leticia Daiane Silva Nascimento 
28/06 - Ana Paula Noni 
28/06 - Rodrigo Ferreira Rodrigues 
29/06 - Thais Bertuolo 
29/06 - Luiza Zeminian Valvano Volpato 
29/06 - Janete Rodrigues de Oliveira 
29/06 - Rosemeire Teixeira de Souza 
29/06 - Dr. Abraão Gomes Soares
30/06 - Michelle Bellini Marcello 
30/06 - Maria de Lourdes F de Almeida 
30/06 - Eliane Aparecida Santana 
30/06 - Eliane de Almeida Silva 

ANIVERSARIANTES DO MÊS

A vacina disponibilizada protege contra 
os três subtipos do vírus da gripe

Lembrada em 31 de maio, data alerta sobre os malefícios do fumo



O Serviço de Pronto Atendimento Pediátrico de 
Urgência/Emergência está em novo local:

Instalações ampliadas com sala 
de triagem, espera, aplicação, 
enfermagem, consultórios e 

quartos de observação.

Av. Independência, 2475 
Pronto Atendimento Pediátrico 
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