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QUEM PRO CURA
CURA!

500 homens foram atendidos durante a CAMPANHA 
SÁBADO SEM CÂNCER DE PRÓSTATA, iniciativa do CECAN 
(Centro do Câncer da Santa Casa de Piracicaba) em parceria 

com o IUP (Instituto de Urologia de Piracicaba)  e com o 
Instituto de Radiologia da Santa Casa
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Os 165 anos da 
Santa Casa de Piracicaba 

João Orlando Pavão, provedor da Santa Casa de Piracicaba
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Difícil imaginar a saúde em Piraci-
caba sem a Santa Casa de Misericórdia. 
Mais difícil ainda, imaginá-la há 165 
anos, durante as primeiras reuniões 
sob o comando de seu fundador, José 
Pinto de Almeida.

O modelo da Instituição foi tra-
zido de Portugal e, à época da colo-
nização, adaptou-se às necessidades 
de um povo que somava os hábitos 
europeus aos da população indígena. 
Em nossa cidade, a Santa Casa não 
fugiu à regra de servir a população 
mais carente, com a mesma dignidade 
e atenção que dispensava aos mais 
afortunados.

O lema Scientia et Caritas, grava-
do na fachada de seu prédio principal, 
concede amplitude às palavras do 
ex-provedor Nelson Meirelles que, 
num momento de sensatez e discer-
nimento, definiu o Hospital enquanto 
um local onde o bisturi da Ciência se 
inspira na doçura da caridade cristã.

Ele estava repleto de razão. A 
Vila de outrora se transformou em 
cidade e a Santa Casa cresceu; evoluiu 
proporcionalmente às necessidades 
da população, mantendo-se na van-
guarda dos avanços da medicina. Esse 
processo, no entanto, não foi fácil 

porque a saúde, em nível de governo, 
nunca avançou a passos largos.

Se hoje, a partir da instituição do 
SUS, o poder público tem procurado 
dar uma atenção maior e mais equitati-
va à população, contando com o apoio 
e parceria das filantrópicas, há ainda 
um longo caminho a ser percorrido 
até chegarmos ao equilíbrio desejado.

As dificuldades, apesar de es-
pecíficas à nossa época, ainda são 
muitas e mensuráveis apenas por 
quem conhece de perto os percalços 
de administrar um orçamento quase 
sempre insuficiente e defasado.

Nestes anos todos, porém, mes-
mo nos momentos mais difíceis, 
nenhum paciente deixou de ser aten-
dido. A retaguarda nunca nos faltou. 
Pessoas abnegadas e altruístas sem-
pre se dispuseram a auxiliar, fazendo 
com que a Santa Casa fosse dinâmica, 
agigantando-se em sua capacidade de 
bem atender.

Graças a essa concepção, somos 
uma entidade filantrópica cujo poten-
cial é reconhecido nacionalmente e 
por todas as esferas de governo. Nossa 
história é de amor pela humanidade, 
nossos atos são delineados pelo senti-
mento de auxiliar e servir ao próximo.

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

Some-se a isso a elevada 
capacidade do corpo clínico e dos 
funcionários e teremos, então, a razão 
de ser da grandeza e credibilidade 
da Santa Casa, centro de referência 
regional em atendimento hospitalar 
de alta complexidade, com índices de 
qualidade os mais elevados do país.

O seu monumento maior está 
assentado na avenida Independência, 
vivo e ágil, com macas transitando 
pelos corredores, gente esperançosa 
aguardando nas salas de espera ou 
rezando na capela, mães dando à luz, 
bebês chorando e a vida sendo repro-
duzida e salva.

Este é o maior monumento que 
poderíamos erigir a José Pinto de 
Almeida. Estou certo de que, esteja 
onde estiver, ele está orgulhoso de si 
mesmo e de todos os que, despren-
didamente, têm contribuído para per-
petuar aquela que talvez seja a obra 
máxima de sua criação: a Santa Casa 
de Misericórdia de Piracicaba.
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Deputados destinam  
recursos à Santa Casa

Resultado do intenso trabalho 
de assistência médico-hospitalar 
que direciona à Piracicaba e região, 
a Santa Casa de Piracicaba recebeu 

recentemente visitas de depu-
tados estaduais e federais 

empenhados em conhecer 
melhor a Instituição para 

o direcionamento de 
recursos financei-

ros destinados 
por meio de 

emendas parlamentares.
São exemplos os deputados 

estaduais Alex de Madureira (PSD), 
Rafa Zimbaldi (PSB), Professora 
Bebel (PT) e Roberto Morais (PPS), 
autores de emendas destinando 
verbas para a aquisição de equipa-
mentos e material de consumo às 
Unidades de Internação.

T a m b é m  d i r e c i o n a r a m 
emendas para custeio à Santa 
Casa os deputados federais Ro-

berto Alves (PRB) e  Miguel Lom-
bardi (PL); o deputado federal 
Sérgio Reis (PRB) e  o ex-deputado 
federal Antônio Carlos de Mendes 
Thame (PV), contribuindo com 
recursos aplicados na aquisição 
de equipamentos.

A Instituição foi visitada tam-
bém pelos deputados estaduais 
Ricardo Mellão (Novo); e os federais 
Carla Zambelli (PSL) e Alexandre 
Padilha (PT).

Paulo Campos, Pastor 
Edilson, Alexandre Valvano 
Neto, Jacqueline Tedesco, 
deputado estadual Alex de 
Madureira, Vanda Petean, 
Wagner Marrano, Cássia 
Freitas e Marcos Andrade

Alexandre Valvano Neto,  
João Orlando Pavão, 
deputado estadual Rafa 
Zimbaldi, Vanda Petean, 
Jacqueline Tedesco, 
Cap. Gomes, Eduardo 
Paparotto Filho e  
Marcos Andrade

Deputado federal Alexandre Padilha e 
a deputada estadual Professora Bebel 

com integrantes da Mesa Diretora e 
Administrativa da Santa Casa e do Cecan

Deputado estadual 
Ricardo Mellão 

visita a lavanderia 
da Santa Casa para 
análise de projetos

Deputada federal Carla Zambelli 
ao lado da administradora  

Vanda Petean, de sua  
equipe e de funcionários  

da Instituição

EM VISITA À INSTITUIÇÃO, PARLAMENTARES FORAM RECEBIDOS PELA  
MESA DIRETORA E ADMINISTRATIVA PARA CONHECER PROJETOS 

Segundo o vice-provedor Alexandre Valvano 
Neto, a destinação de recursos via emendas par-
lamentares é essencial à Santa Casa. “Com a ajuda 
dos parlamentares, podemos fazer o custeio de 
material e adquirir medicamentos destinados à 
assistência dos pacientes pelo SUS- Sistema Único 
de Saúde”, ressaltou.

Segundo ele, a Santa Casa tem direcionado 
82% de seus serviços ao SUS. “Entretanto, os 
valores repassados com base na tabela SUS não 
chegam à metade do valor aplicado na assistên-
cia”, disse, justificando a dívida de mais de 21 
bilhões de reais acumulada pelas 2.500 Santas 
Casas do Brasil.
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O provedor da Santa Casa de 
Piracicaba, João Orlando Pavão, e o 
vice-provedor Alexandre Valvano Neto 
foram indicados para compor a nova 
diretoria do Sindhosfil (Sindicato das 
Santas Casas de Misericórdia e Hos-
pitais Filantrópicos) do Estado de São 
Paulo, gestão 2019-2024. Eles assu-
mem os postos de 2° vice-presidente e 
3° secretário, respectivamente. O atual 
presidente Edison Ferreira da Silva foi 
reeleito e permanece no cargo.

Entre as principais atribuições, 
compete ao Sindhosfil a equalização da 
relação empregador-empregado no setor 
filantrópico da saúde, tendo-se em vista, 
sobretudo, que as Santas Casas respon-
dem por mais de um terço dos leitos hos-

pitalares do SUS (Sistema Único de Saú-
de); demanda que aumenta a cada ano 
comprometendo o seu financiamento.

Por ser um importante instrumen-
to de negociação em prol da saúde em 
meio aos poderes públicos constituídos, 
a entidade investe cada vez mais na ca-
pacitação técnica. “A seriedade das ações 
da Sindhosfil atrelado ao trabalho e à 
dedicação de seus  integrantes, permite 
conquistas importantes para os filiados, 
a exemplo das convenções coletivas, as-
sistência jurídica, cursos de capacitação, 
especialização, graduação e MBA”, disse o 
provedor da Santa Casa e vice-presidente 
do Sindhosfil, João Orlando Pavão.

Compõem a nova diretoria Sin-
dhosfil os senhores Edison Ferreira 

da Silva (Presidente), Jaime Durigon 
Filho (1° Vice-presidente), João Orlando 
Pavão (2° Vice-presidente), João Carlos 
Cardoso (3° Vice-presidente),  Nidija 
Claudia Lima Arruda (Secretário-geral), 
Antonio Martins da Silva Netto (2º 
Secretário), Alexandre Valvano Neto 
(3° Secretário), David Vieira da Costa 
(Tesoureiro-geral), Luiz Antonio Or-
lando (2° Tesoureiro), Moacyr Walter 
de Souza (3° Tesoureiro), Claudionor 
Aguiar Teixeira (1º Conselho Fiscal), 
Germano Fraga Lima (2º Conselho Fis-
cal), Danúsio Antonio Diniz (3º Conse-
lho Fiscal),  Harry Horst Walendy Filho 
(1º Suplente), Virginia Maria Pradela 
Balloni (2º Suplente) e Edson Rogatti 
(3º Suplente).

Provedor e
vice na diretoria 

do SindhosfilProvedor João Orlando 
Pavão e o vice-provedor 
Alexandre Valvano Neto 
eleitos para  gestão 
2019-2024

CRHPiracicaba
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Criado com a finalidade de presen-
tear as crianças hospitalizadas, transmi-
tindo-lhes alegria, amor e esperança, o 
projeto Naninhas do Bem tem feito su-
cesso por onde passa. Recentemente, a 
artesã proprietária da Loja Tear e criadora 
do projeto, Glauce Oliveira e suas funcio-
nárias Viviane Narciso e Carolina Silva, 
estiveram nas unidades de internação 
da Santa Casa de Piracicaba distribuindo 
naninhas para as crianças.

Os pequenos travesseiros são confec-
cionados com material antialérgico por um 

grupo de voluntárias e deixam a ale-
gria estampada  no rosto das crianças. 
“Os travesseiros são confeccionados 
com muito carinho, amor e dedicação, 
como forma de trazer aconchego aos pe-
quenos em tratamento”, salientou Glauce.

Segundo ela, o projeto nasceu em uni-
dades oncológicas; mas o sucesso foi tanto 
que os voluntários decidiram entregar nani-
nhas para todas as crianças hospitalizadas. 
“Todas as crianças ficam fragilizadas quando 
internadas e nossa missão é levar amor e 
esperança a elas e familiares”, salientou.

O novo presidente da CJ do 
Brasil, Sang Young Bae, conheceu a 
Clínica de Nefrologia da Santa Casa 
de Piracicaba para oficializar a entrega 
das três novas máquinas de hemodiá-
lise doadas à Unidade. Três máquinas 
já haviam sido entregues ano passado 
e outras quatro serão doadas nos 
próximos dois anos. “Temos o com-
promisso de ampliar a participação 
da CJ em projetos sociais que tragam 
benefícios diretos à comunidade”, 
justificou Mr Bae.

Ele foi recebido pela Mesa Dire-
tora e Administrativa e pelo médico 

nefrologista Alex Gonçalves. “O en-
volvimento da CJ com a saúde pública 
por meio das doações que tem feito 
à Santa Casa, beneficia sobretudo os 
pacientes atendidos pelo SUS, disse 
o provedor João Orlando Pavão. Ele 
lembrou que a CJ aderiu também à 
Campanha Adote Um Quarto SUS na 
Santa Casa e entrou como apoiadora 
máster da Corrida Pela Vida, evento 
anual em estímulo à doação de órgãos.

Ao externar seus agradecimentos, 

o nefrologista Alex Gonçalves disse que 
a Unidade tem 36 máquinas e recebe 
pacientes de 26 cidades da região, 85% 
deles pelo SUS- Sistema Único de Saúde. 
“Atendemos diariamente 99 pacientes 
e executamos mais de 2.300 sessões 
mensais de hemodiálise”, disse.

Segundo o gerente de RH da CJ, 
Jaime Tomazin, que acompanhou a 
visita com a funcionária Elen Moraes e 
com o diretor financeiro Michael Park, 
a Santa Casa foi indicada pela CJ para 
receber os investimentos da empresa 
em atendimento à nova fase de seu 
processo de responsabilidade social.

Naninhas do Bem alegram  
setores de internação
infantil da Santa Casa

CJ do Brasil 
doa máquinas à 

Hemodiálise
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A Santa Casa de Piracicaba completa 
165 anos no próximo dia 25 de dezembro, 
consolidando-se como um dos complexos 
hospitalares mais respeitados do país.

Para marcar a data, a Instituição 
oferecerá almoço e jantar especiais a 
seus funcionários e café da manhã a 
gestores, lideranças, médicos e auto-
ridades, com missa em ação de graças 
conduzida pelo Frei Maurício dos Anjos 
a partir das 9 horas do dia 13 de dezem-
bro, no salão de convenções; e entrega 
de Moção de Aplausos à Instituição pelo 
vereador André Bandeira.

Implantada em 1854 pelo comer-
ciante português José Pinto de Almeida, foi 

o único hospital da cidade por 113 anos, 
tendo se consolidado como a principal 
parceira do Município para a manutenção 
do sistema público de saúde. “Aqui ocorre 
a grande maioria da assistência direciona-
da a pacientes de Piracicaba e de outras 
25 cidades da região pelo SUS”, disse o 
provedor João Orlando Pavão.

Segundo ele, a Santa Casa é refe-
rência em serviços de alta complexidade, 
mantém cerca de 2.000 médicos e cola-
boradores altamente qualificados, realiza 
cerca de 25 mil atendimentos ambula-
toriais/mês e mais de 1.600 internações 
mensais, movimento direcionado com 
base na rotatividade de seus 319 leitos, 

200 deles destinados ao SUS.
Como diferencial, Pavão aponta 

os investimentos para modernização 
e ampliação do parque tecnológico 
do Hospital e a capacitação de suas 
equipes multiprofissionais, ampliando 
o nível de conforto e segurança dos 
processos hospitalares.

Ele aproveitou para agradecer o 
corpo de médicos, funcionários, volun-
tários e os 28 provedores que passaram 
pela Instituição ao longo desses 165 anos. 
“O Hospital sempre contou com a visão 
altruísta e inovadora de homens perseve-
rantes e dispostos a praticar a filantropia 
em respeito à missão da Irmandade”, disse.

Reconhecimento e gratidão. Com 
essas palavras, a Mesa Diretora e Admi-
nistrativa da Santa Casa de Piracicaba 
resumiu o sentimento que tomou conta 
de médicos, funcionários, amigos e fami-
liares durante a solenidade de inaugura-
ção da Galeria dos Ex-Diretores Clínicos 
em homenagem ao Dia do Médico.

“Foi uma justa homenagem, pois 
além de exercerem a função que lhes 
cabe como médico, eles foram além, 
assumindo também o cargo de diretores 
clínicos e a imensa responsabilidade 
inerente ao posto”, ressaltou o diretor 
Eduardo Paparotto Filho, que represen-
tou o provedor João Orlando Pavão. “São 
verdadeiros líderes na condução de um 
trabalho diário ético e humanizado”, disse.

O diretor clínico André Gervatoski, 
recepcionou os colegas e falou do traba-

lho diferenciado que executam na Santa 
Casa. Ele revelou que as características 
da Instituição, aliada ao comprometi-
mento de seus 360 médicos, restauram 
o princípio e a essência da Medicina, que 
é o cuidar. “Com base nesses conceitos, 
a gente ajuda a Instituição a superar 
problemas e a conquistar resultados 
cada vez mais efetivos”, disse.

Ele lembrou que o diretor clínico 
não escolhe o cargo, ele é eleito pelo 
Corpo Clínico, e enalteceu as realiza-
ções dos colegas que o precederam 
na função. “Só pode contar história, 
quem tem história para contar. Por isso 
estamos aqui, ajudando a Santa Casa 
de Piracicaba a manter e a reverenciar 
uma história de 165 anos, construída 
com apoio de seus médicos”, afirmou.

Foram diretores clínicos da Santa 

Casa os médicos Torquato da Silva 
Leitão (1910 a 1928), Luiz Gonzaga 
de Campos Toledo (1935 a 1943), 
Fortunato Losso Netto  (1943 a 1963), 
João José Corrêa (1963 a 1966), Benito 
Filippini   (1966 a 1967), Omir Dias de 
Moraes (1968 a 1972), Alex Vasconcelos 
Ribeiro (1972 a 1975), Walter Calil Chain 
(1975 a 1978), Bernardo Dias de Aguiar 
(1978 a 1981), Luiz Fernando Penteado 
de Castro (1981 a 1984), José Nilton de 
Oliveira (1984 a 1987), Bernardo Dias 
de Aguiar Júnior (1987 a 1990), Ario-
valdo Vendramin  (1990 a 1993), José  
Mário Angeli  (1993 a 1996), Moracy 
Souza de Arruda Júnior  (1996 a 1999), 
Walter Alonso Checoli (1999 a 2011), 
Nivaldo da Silva Lavoura Júnior (2011 
a 2014) e o atual diretor clínico André 
Luis Gervatoski Lourenço (2014 a 2020). 

Dr. Claudio Luis Bragalha, 
Dr Rafael Monici, Dra 
Adriane Pelozof e Dr Rodrigo 
Azevedo de Oliveira

Santa Casa
completa

Inaugurada Galeria dos Ex-Diretores Clínicos

INSTITUIÇÃO É RECONHECIDA 
COMO UM DOS COMPLEXOS 
HOSPITALARES MAIS 
RESPEITADOS DO PAÍS

Solenidade homenageou ex-diretores clínicos e familiares  Galeria inaugurada ajuda a preservar  
a memória histórica da Instituição

165
ANOS
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Encontro de Doadores recebe Aplausos
A Santa Casa de Piracicaba foi 

contemplada com Moção de Aplausos 
concedida no último dia 04 de novembro 
pela Câmara de Vereadores de Piracicaba 
em reconhecimento à importância do 8º 
Encontro de Doadores e Receptores de 
Órgãos, realizado em 27 de setembro 
pela CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar 
de Doação de Órgãos e Tecidos Para 
Transplantes) da Instituição.

A homenagem partiu do vereador 
Laércio Trevisan Jr. e foi entregue ao 
provedor João Orlando Pavão e à Enfª 
Jacqueline Defavari Bonilha de Moraes, 
coordenadora da CIHDOTT. Ao justificar a 
iniciativa, Trevisan lembrou que participou 
do Encontro e revelou-se impactado pela 
proposta do evento. “É um momento de 
extrema emoção e só quem participa 
pode mensurar a importância deste tra-
balho maravilhoso”, disse.

Segundo Jacqueline, em setembro 
deste ano, a CIHDOTT da Santa Casa 
promoveu o 2º Encontro de Capaci-
tação para Doação  de Órgãos, a 3ª 
Corrida Pela Vida e o 8º Encontro de 
Doadores e Receptores de Órgãos. “As 
ações foram realizadas com sucesso e 
um dos pontos altos foi o depoimento 

de pessoas que passaram pela expe-
riência da doação de órgãos ou pelo 
transplante decorrente dela”, ressaltou.

Ele lembra que, ano passado, a 
Santa Casa recebeu prêmio de reco-
nhecimento da Secretaria de Estado da 
Saúde devido à atuação da CIHDOTT, 
apontada como a Comissão que mais 
registrou notificações para captação 
de córneas no estado, garantindo 
à Instituição o Título de Hospital 
Amigo do Transplante.

Ao agradecer a deferência, 
a enfermeira lembrou que o En-
contro de Doadores e Receptores 
ocorre há oito anos e que, interna-
mente, a CIHDOTT atua na busca 
ativa por doadores de órgãos, 
cuidando também do diagnóstico, 
da notificação de morte encefálica e 
da abordagem à família para doação 
através de profissionais preparados 
para esclarecer todas as dúvidas 
decorrentes deste processo.

“É um trabalho incansável, de-
senvolvido para salvar vidas e que, a 
cada ano, se supera com a presença 
especial e emocionada de familiares 
que optaram pela doação, mesmo 

diante de um momento de dor; e pes-
soas que tiveram uma segunda chance 
de vida por causa da doação”, ressaltou 
o provedor João Orlando Pavão.

João Orlando Pavão, Laércio Trevisan Júnior 
e Jacqueline Defavari Bonilha de Moraes

ATENÇÃO PROFISSIONAIS DA SAÚDE!ATENÇÃO PROFISSIONAIS DA SAÚDE!
APOSENTADORIA ESPECIALAPOSENTADORIA ESPECIAL
A Concede vai ajudar você a conquistar este benefício!

Piracicaba | (19) 3403-6600 Rio Claro | (19) 3597-7200 Sumaré | (19) 3396-4950 www.concede.com.br

Quem pode requerer?
Médicos
Farmacêuticos
Nutricionistas
Dentistas
Técnicos e Tecnólogos em Radiologia

Enfermeiros
Psicólogos
Fisioterapeutas

Você pode se aposentar...
Com 25 anos de contribuição*
Benefício Integral, sem fator 
previdenciário.
Sem idade mínima

Se já é aposentado:
Revisão pode dobrar valor do seu benefício atual

Comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde (insalubridade).

*Requisito:

Soluções em Benefícios do INSS

Benefícios e Serviços

Concedidos

25.000
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Ginecologista Paulo 
Padovani fala sobre 
o congelamento de 

óvulos e semên

Homens e mulheres com câncer e 
que estejam em idade fértil devem pre-
servar a fertilidade. “Por isso, logo que seja 
feito o diagnóstico da doença, é importante 
que os pacientes que ainda desejam ter 
filhos recebam orientação do oncologista, 
em conjunto com o profissional de repro-
dução humana, sobre a possibilidade do 
congelamento de óvulos ou de sêmen”, 
orientou o ginecologista Paulo Padovani, 
diretor do Centro de Reprodução Humana 
de Piracicaba, instalado no Hospital Santa 

Isabel em parceria com a Santa Casa.
Ele explica que a radioterapia e a 

quimioterapia para o tratamento de di-
versos tipos de câncer podem provocar 
alterações importantes na fertilidade ou 
até esterilidade no homem e na mulher. 
“Por isso, a coleta de sêmen ou de óvulos 
para serem congelados deve ser feita 
antes do início do tratamento”, afirmou.

Após o tratamento, quando o ho-
mem ou a mulher decidir ter filhos, a célula 
é descongelada e utilizada em tratamen-

tos de reprodução assistida. “Geralmente 
utilizamos a técnica de fertilização in vitro 
com ICSI (injeção intracitoplasmática de 
espermatozoide), que oferece melhores 
resultados”, declarou Padovani.

Segundo ele, quando os casais 
têm união estável, a orientação é que os 
embriões sejam congelados, para me-
lhores resultados. “Quando não há essa 
opção antes do tratamento de câncer, a 
orientação é para que se congele óvulos 
ou sêmen”, disse.

Instituição apresenta cases no 2º Fórum SUStentáveis
Os projetos elaborados pela San-

ta Casa de Piracicaba para o melhor 
“Acolhimento ao paciente e à família 
na UTI 2”, para o “Gerenciamento e 
otimização dos processos da Central 
de Materiais Estéreis (CME) com foco 
na diminuição de custos” e para a 
“Qualificação da CME com vistas em 
resultados financeiros e operacionais” 
participam da 2ª edição do programa 
paulista Santas Casas Sustentáveis, em 
São Paulo.

Instituído em 2014 pela Fehosp 
(Federação das Santas Casas e Hos-

pitais Beneficentes do Estado de São 
Paulo), o programa reúne centenas 
de instituições do Estado e escolhe os 
melhores projetos colocados em prá-
tica pelas filantrópicas com a proposta 
de classificar, divulgar e compartilhar 
experiências exitosas.

Segundo o provedor João Orlando 
Pavão, o evento deverá reunir mais de 
600 pessoas, entre provedores, pre-
sidentes, diretores, administradores, 
gerentes hospitalares e coordenadores 
de área, além de autoridades da saúde. 
“Pegamos o primeiro lugar ano passado 

com o case Alta Responsável”, lembrou.
A administradora Vanda Petean 

revela que serão apresentadas expe-
riências nas categorias Sustentabili-
dade, com iniciativas que melhoram 
o aspecto financeiro da instituição; 
Qualificação de Gestão, para exposição 
de bons resultados administrativos, 
financeiros e de gestão; e Qualificação 
da Assistência e Segurança do Paciente, 
para disseminação de boas práticas as-
sistenciais. “Vencem as três instituições 
que melhor atenderem aos critérios 
estabelecidos”, disse.
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Sábado Sem Câncer de
próstata atendeu 500 homens

MOBILIZAÇÃO TEVE APOIO DO 
IUP - INSTITUTO DE UROLOGIA DE 
PIRACICABA E DO INSTITUTO DE 

RADIOLOGIA DA SANTA CASA

 O CECAN-  Centro do Câncer  da Santa Casa de Piracicaba 
retomou o programa Sábado Sem Câncer e ofereceu, durante 
todo o dia 09 de novembro, exames gratuitos à população para 
prevenção e detecção precoce do câncer de próstata.  

A mobilização contou com apoio do Instituto de Urologia 
de Piracicaba (IUP), do Instituto de Radiologia da Santa Casa e do 
Laboratório Vozza e, segundo o oncologista Fernando Medina, 
atendeu 500 homens com idade superior aos 40 anos, ajudan-
do a consolidar a cultura da prevenção dentro do que propõe 
também o Novembro Azul. 

Na primeira etapa da Campanha, 50 profissionais, entre 
médicos oncologistas, urologistas, equipe de enfermagem e 
áreas de apoio, submeteram os participantes à anamnese (en-
trevista), exame físico de toque retal e exames de PSA- um tipo 
de exame de sangue que acusa o perfil de saúde da próstata.

Segundo o oncologista Fernando Medina, coordenador do 
Programa, 95% deles não tinham convênio médico, dependendo 
exclusivamente do SUS- Sistema Único de Saúde para assistência 
à saúde; e 17% apresentaram histórico familiar positivo para o 
câncer de próstata.  

Ele revela que 80% dos participantes eram da cor branca, 
18% da cor negra (que apresenta maior risco para a doença) 
e 1% da cor amarela. Os números revelam também que  44% 
deles não tinham escolaridade, 41% tinham escolaridade primá-
ria e 15%, nível superior.  “68% deles já haviam feito exame da 
próstata; alguns participaram inclusive de edições anteriores do 
sábado sem câncer”, disse Medina.

Do total de participantes, pouco mais de 6%, o equivalente 

a 32 homens, apresentaram alto risco para o câncer de próstata 
e serão convocados para exames mais específicos. “Eles tinham 
mais de 50 anos, histórico familiar positivo, queixa urinária e 
apresentaram alterações no toque retal”, disse Medina.

Segundo o médico radiologista Alexandre Peroni Borges, 
coordenador do Instituto de Radiologia da Santa Casa de Pi-
racicaba, os casos suspeitos serão encaminhados para resso-
nâncias magnéticas multiparamétricas da próstata. “O exame é 
avançadíssimo e detecta a existência de áreas suspeitas para 
o câncer com um grau de assertividade superior aos métodos 
convencionais”, disse.

Em complemento à assistência, o médico urologista Tiago 
Aguiar informa que as cirurgias necessárias serão realizadas pelo 
IUP (Instituo de Urologia de Piracicaba) por via laparoscopia. “As 
vantagens é que esse método cirúrgico exige menor tempo de 
internação e provoca menos sangramento, proporcionando uma 
recuperação mais rápida”, disse.

Campanha arrecadou 550 kg de alimentos
Apesar da gratuidade dos exames, os participantes foram 

convidados a enaltecer o aspecto social da iniciativa, que arreca-
dou 550 quilos de alimentos não perecíveis beneficiando comu-
nidades carentes assistidas pelo Seminário Seráfico São Fidelis. 
“A caridade ocorre quando o pouco de cada um se soma para 
obtermos o muito do qual precisamos para auxiliar o próximo”, 
disse Frei Marinaldo Caetano de Jesus, guardião do Seminário.  

Homens passaram por exames, entre eles, o de PSA

Estiveram à frente dos atendimentos os médicos Mauro Caron,
Mary da Silva Thereza, Fernando Medina, Sílvio Cordeiro, Ciro

Falcone, Werner Schlupp e Leonardo Paes
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Medicina e 
espiritualidade  

na UTI 
Coronariana 

OMS preconiza a 
espiritualidade

em saúde

Uma cena inusitada tem trans-
formado a rotina dos profissionais que 
atuam na Unidade Coronariana (UCO) 
da Santa Casa de Piracicaba e, sobre-
tudo, a vida dos pacientes atendidos 
por ela. Todos os dias pelas manhãs, 
antes das atividades de assistência aos 
pacientes graves, a Unidade reúne suas 
equipes em oração.

O modelo, adotado pelo cardiologis-
ta Humberto Magno Passos, coordenador 
da Unidade, é inédito na Instituição e reú-
ne não apenas médicos e enfermeiros do 
setor, mas toda equipe multiprofissional, 
composta por fisioterapeutas, psicólogos, 
fonoaudiólogos, membros do SCIH (Ser-
viço de Controle de Infecção Hospitalar), 
nutricionistas e secretárias.

O projeto, intitulado “Despertar 

UCOração”, foi elaborado pela Enfª 
coordenadora Cláudia Bortoleto e, 
segundo ela, tem a finalidade de pro-
porcionar aos pacientes a sensação de 
relaxamento, sentimento de esperança, 
alegria e motivação, amenizando o clima 
desgastante da UTI.

“A iniciativa surgiu como forma de 
proporcionar às equipes e aos pacientes 
um espaço ainda mais humanizado, em 
que a oração se apresente como uma 
dose extra de energia abrindo um novo 
canal de comunicação em reforço à sa-
bedoria interior e à responsabilidade que 
todos temos sobre a vida desses pacien-
tes”, disse Humberto Passos.

Segundo ele, a proposta é sedi-
mentar a conduta de forma consciente 
pela equipe e olhar o outro com empatia. 

“Depois que nos reunimos em oração, 
permanecemos juntos promovendo visi-
tas à beira leito, momento em que o his-
tórico de cada paciente é minuciosamente 
avaliado pelos profissionais envolvidos 
para que todas as possibilidades de trata-
mento sejam discutidas até que a equipe 
chegue a um consenso com relação aos 
procedimentos que trarão os melhores 
resultados”, disse.

Passos lembra que falar de saúde 
não causa estranheza, mas a espiritu-
alidade ainda provoca perplexidade e 
polêmica. Ele argumenta, entretanto, que 
apesar da controvérsia ser ainda maior 
quando os dois conceitos são associados, 
o entendimento de que ciência e espiritu-
alidade podem e devem caminhar juntas, 
tem ganhado força a cada dia. 

Parte da equipe de médicos, enfermeiros e 
multiprofissionais que atuam na UCO da Santa Casa

Todos os dias a equipe faz uma prece antes de iniciar os trabalhos

O cardiologista Humberto Magno 
Passos, coordenador da Unidade Car-
diológica (UCO) da Santa Casa, revela 
que ao refletir sobre saúde e espiritua-
lidade, a Organização Mundial de Saú-
de (OMS) definiu, em 22 de janeiro de 
1998, que saúde é um estado dinâmico 
de completo bem-estar físico, mental, 
espiritual e social, e não meramente a 
ausência de doença ou enfermidade.

“A dimensão concedida ao con-
ceito de saúde pela própria OMS, 
obrigou as universidades do mun-

do inteiro a se 
mobilizarem ra-
pidamente para 
acrescentar a es-
piritualidade em 
seus currículos 

de saúde”, disse Passos.
Para ele, nada coloca o ser huma-

no em maior grau de vulnerabilidade 
que o processo de adoecimento. “Neste 
momento, o ser humano se despe de 
conceitos e preconceitos e se iguala a 
todos de maneira incondicional, amplian-
do a possibilidade de maior contato com 
o divino e com o sagrado”, considerou.

Segundo ele, esse é um exercício 
diário praticado pela equipe de enferma-
gem, pois ela é a primeira a se aproximar 

e a tocar o paciente. “Os enfermeiros são 
o pelotão especial de Deus, pois estão na 
linha de frente de um trabalho que deve ser 
conduzido de maneira harmônica junto à 
equipe”, considerou Passos, enfatizando os 
benefícios que este tipo de postura propor-
ciona a todos, principalmente ao paciente.

Certamente por isso, apesar da 
característica de unidade de tratamento 
intensivo, em que o risco de morte é 
maior, a UCO da Santa Casa de Piracicaba 
não apresenta um ambiente tenso; ao 
contrário, emana boas energias e até 
certa tranquilidade. “O resultado advém 
do esforço coletivo de todos para que 
a prática diária da medicina ocorra da 
forma mais humana e integral possível”, 
justificou o cardiologista.   
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Aulas de lian gong e zumba, testes 
de glicemia, orientação nutricional e cál-
culo do IMC, oficina de insulinoterapia, 
avaliação oftalmológica, avaliação e orien-
tação de cuidados com os pés, oficina de 
equilíbrio e marcha, e sorteio de brindes.

Com essas ações, o Santa Casa 
Saúde promoveu mais uma edição 
do Mutirão do Diabetes direcionado 
gratuitamente a seus beneficiários. A 
mobilização ocorreu no último dia 9 de 
novembro, na sede do Saúde Inteligente, 
com a presença da equipe multiprofissio-
nal do Plano em  comemoração ao Dia 
Mundial do Diabetes (14 de novembro).

“A proposta é trabalhar a cons-
cientização e a prevenção do diabetes, 
doença que cresceu 62% nos últimos 
dez anos, acometendo mais de 10% dos 
brasileiros”, disse a Enfª Roberta Libardi, 
uma das organizadoras da ação. Segun-

do ela, mais de 14 milhões de brasileiros 
são portadores da doença;  porém, 50% 
deles nem imaginam que são diabéticos.

Ela revela que mais de 120 pessoas 
participaram das atividades.  “De acordo 
as alterações identificadas, os portado-
res de diabetes são encaminhados para  
tratamento  e acompanhamento a fim 
de evitar mais danos à saúde do pacien-
te, a exemplo da retinopatia diabética, 
neuropatia diabética, alteração auditiva, 
aumento do peso, amputações, infartos 
e derrames”, revelou. 

Segundo Roberta, o desafio é educar, 
apoiar e transformar. Ela lembra que o 
aumento da doença deve-se à obesidade, 
ao sedentarismo e à alimentação inade-
quada. “Focamos sobretudo na saúde 
preventiva e, por isso, promovemos várias 
ações para estimular a adoção de estilo de 
vida saudável e proporcionar tratamento 

adequado, evitando  complicações e danos 
irreversíveis à saúde”, disse a enfermeira.

Ela revela que os portadores de 
diabetes  contam apoio do GADH (Grupo 
de Apoio aos Diabéticos e Hipertensos do 
Saúde Inteligente), que mantém equipe 
multiprofissional especializada para o 
autocuidado, acompanhamento médico e  
nutricional, oficinas de insulinoterapia e ati-
vidade física, entre outras ações e serviços.

Segundo a coordenadora de enfer-
magem do Saúde Inteligente, Terezinha 
Carvalho, outro fator importante na 
assistência voltada aos portadores de 
diabetes é que a operadora Santa Casa 
Saúde mantém  especialistas  atuantes 
no Ambulatório Médico de Especialida-
des, para maior suporte e segurança no 
tratamento dos pacientes.

Ela revela que, além do apoio da 
equipe multiprofissional do Ambulató-
rio Médico e do Saúde Inteligente,  os 
participantes do Mutirão têm como 
referência profissionais da rede cre-
denciada para garantia de agilidade 
nos agendamentos das consultas e 
atendimento diferenciado.

 “Direcionamos um olhar holístico 
ao paciente, proporcionando um acom-
panhamento especializado para que ele 
retome a autoestima e possa conviver 
em sociedade com saúde e qualidade 
de vida”, disse a enfermeira.

Santa Casa Saúde

 DOENÇA CRESCEU 62% E MAIS DE 14 MILHÕES DE BRASILEIROS TÊM DIABETES; METADE AINDA NÃO SABE DISSO

Equipe multiprofissional do Santa Casa Saúde promoveu atividades preventivas e tirou dúvidas sobre o diabetes

diabetespromove mutirão 
e alerta sobre o
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Membros da equipe multiprofissional do Saúde Inteligente
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Foco na 
saúde mental 

A equipe da Medicina do Traba-
lho e o Serviço de Psiquiatria da Santa 
Casa de Piracicaba trabalham com foco 
voltado de maneira ainda mais especial 
à saúde mental dos funcionários e, por 
isso, promoveram o 1º Encontro de 
Saúde Mental direcionado a lideranças, 
gestores e coordenadores pelo médico 
psiquiatra Arthur Silva Mattos Cardoso 
para tratar de relações interpessoais e 
comunicação no ambiente hospitalar. 

De acordo com o médico do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança 

e Medicina do Trabalho, André Gusmão, a 
ação integra o Programa de Saúde Mental 
do Trabalhador instituído há quatro anos. 

Segundo ele, em um primeiro mo-
mento, a equipe atua de forma coletiva 
para o posterior direcionamento de 
cada caso, pois diferente da intercor-
rência física em que o médico sabe o 
local da dor por algo palpável, atuar na 
mente requer outro tipo de intervenção. 

“A segunda causa de afastamentos 
pelo INSS está relacionada a problemas 
de saúde mental, como transtornos 

de ansiedade, depressão e síndrome 
do pânico”, disse, justificando o novo 
olhar para o adoecimento mental, que 
é multifatorial e afeta todas as áreas da 
vida da pessoa. 

O Gestor de Pessoas da Santa 
Casa, Ricardo Fedrizzi, ressaltou a im-
portância das ações a fim de manter 
a saúde mental dos trabalhadores ou 
reverter possíveis quadros de transtor-
no e disse que, este ano, a Instituição 
realizou pesquisa para avaliar riscos da 
síndrome de Burnout .

 TRANSTORNOS MENTAIS E EMOCIONAIS SÃO A SEGUNDA 
CAUSA DE AFASTAMENTO DO TRABALHO NO BRASIL

“Mente Saudável, Trabalhador Seguro” é tema da 33ª Sipat
“Mente saudável, trabalhador segu-

ro”. Esse foi o tema da 33ª Sipat (Semana 
Interna de Prevenção a Acidentes de Tra-
balho) da Santa Casa de Piracicaba que 
trouxe, de 11 a 14 de novembro,  temas 
voltados ao estresse financeiro e seu 
impacto na saúde mental do trabalhador, 
relacionamento interpessoal no trabalho, 
autoestima, envelhecimento, lazer e ge-
renciamento do tempo no trabalho. Ao 
final, o tradicional concurso de paródias.

De acordo com a presidente da 
CIPA (Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes), Enfª  Maria de Lourdes Dela-
neza, a Sipat deste ano atuou com base 

no conceito ‘life integration’, que propõe 
a interligação de todas as áreas da vida 
do ser humano, a exemplo da vida pes-
soal e da vida no trabalho.

“A maioria das pessoas passa a 
maior parte do dia no emprego; desta 
forma o trabalho também pode estar 
ligado ao desequilíbrio emocional e 
mental”, disse. Segundo ela, a proposta 
foi promover a discussão sobre a saú-
de mental do trabalhador e mostrar 
de que forma empresa e empregado 
podem construir um ambiente que 
preserva a saúde e evita o adoecimento 
dos profissionais.

12

Arthur Cardoso, André Gusmão, Lúcia Frederici, Ricardo Fedrizzi

Presidente da Cipa Lourdes Dalaneza e 
administradora Vanda Petean
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Blitz contra o AVC

Dez funcionários foram home-
nageados pela  Mesa Diretora e Admi-
nistrativa da Santa Casa de Piracicaba 
durante jantar oferecido como forma 
de reconhecimento e gratidão aos 
funcionários que completaram 20 anos 
de casa. “O empenho e profissionalismo 
exercidos nessas duas décadas são pri-

mordiais na construção da história de 
nossa Instituição”, justificou o provedor 
João Orlando Pavão.

Ele Lembra que permanecer na 
mesma Instituição por tanto tempo é 
uma prerrogativa de quem tem com-
prometimento e ama o que faz. Com 
esta perspectiva, foram homenageados 

Izolete Aparecida Vicentini Banzato, José-
lia Caravante Melega, Melissa de Oliveira 
Nascimento Costa, Juneia Soares da Cos-
ta, Barbara Valeria de Jesus, Luciana Pires 
de Abreu Silva, Maria dos Anjos Alves 
Barbosa, Noeme Oliveira Sousa Ribeiro, 
Rosemeire Aparecida Baptistella Trevisan 
e Lucia Maria dos Santos. Parabéns!

Referência regional e único hospital da cidade creden-
ciado pelo Ministério da Saúde para o atendimento como 
Linha de Cuidado ao AVC (Acidente Vascular Cerebral), a 
Santa Casa de Piracicaba realizou “blitz” interna para informar 
sobre as formas de prevenção da doença cerebral que mais 
mata no mundo.

A ação foi deflagrada por enfermeiros coordenadores 
que percorreram setores, unidades e recepções da Santa 
Casa e do Hospital Santa Isabel, promovendo a abordagem 
de funcionários, pacientes e visitantes com distribuição de 
material informativo.

Segundo a enfermeira Cássia Freitas, organizadora 
da ação, a proposta é informar sobre a importância de se 
prestar os primeiros cuidados à vítima do AVC dentro de, 
no máximo, quatro horas e meia após o acidente vascular 
cerebral para minimizar sequelas, reduzir custos sociais e 
promover a qualidade de vida.

Em 2019, dez funcionárias completaram 20 anos de Santa Casa

Ação foi realizada por enfermeiros coordenadores que visitaram
unidades e departamentos do complexo hospitalar

Funcionários com
20 anos de casa
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Mais de 800 pessoas na

Mais de 800 pessoas, entre 
funcionários e seus filhos com até 
12 anos de idade, participaram da 
Festa da Criança que a Santa Casa de 
Piracicaba promoveu no último 19 de 
outubro na Área de Lazer do Hospi-
tal, onde foram montados tobo-água 
com sabão, cama elástica, touro me-
cânico, pula-pula com escorregador, 
futebol de sabão, piscina de bolinhas 
e tombo legal. 

No cardápio cuscuz, cachorro-
-quente, batata chips, sorvete, re-
frigerante, suco e água, além de kit 
surpresa e espaço da beleza coman-

dado pela Lolla Cosméticos com es-
maltação, maquiagem e cabelo para 
as crianças. Para os bebês, frutas e 
papinhas especiais. 

A organização anual da festa 
é da CART- Comissão de Atração e 
Retenção de Talentos da Santa Casa 
com apoio da Instituição e recursos 
financeiros provenientes da recicla-
gem de materiais, ação coordenada 
pela Comissão de Saúde Ambiental 
do Hospital.  

Para o gestor de pessoas Ricar-
do Fedrizzi, coordenador da CART, o 
propósito é inserir a família no am-

biente de trabalho para um momento 
de descontração, união e festividade, 
em conformidade com a política de 
Gestão de Pessoas da Instituição. 
Segundo a administradora Vanda 
Petean, para a Santa Casa, a família é 
o pilar de sustentação da vida do ser 
humano e o funcionário, o bem mais 
precioso do Hospital.

O evento contou também com 
apoio da Nutricesta, 3 Artes,  Cevisko 
Alimentos,  Frigorífico Armelin, Batata 
& Cia, Preto Distribuidora de Frios, 
Padaria e Confeitaria Vila Romana  e 
Caixa Beneficente da Santa Casa.

Gestão de Pessoas participa do 4º Sindhosfil
Funcionários da Santa Casa de Pi-

racicaba participaram como palestrantes 
do 4º ConSindihosfil, congresso realizado 
em outubro na cidade de São Pedro 
(SP) pelo Sindicato das Santas Casas de 
Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do 
Estado de São Paulo para debater junto 
a profissionais das áreas de gestão e 
recursos humanos o tema “Gestão de 
Pessoas – Compartilhar para aprimorar”.

A coordenadora do Nadep (Núcleo 
de Aprimoramento e Desenvolvimento 
de Pessoas), Giovana Granato Frank 
falou sobre ‘Desenvolvimento de Equipe 

de Enfermagem: da Seleção ao Ingresso 
no Ambiente de Trabalho’; e o  gestor de 
pessoas Ricardo Fedrizzi participou do 
case ‘E-Social – Desafios e Aprendizados’.

“Abordei as dificuldades encon-
tradas para contratação de novos fun-
cionários de Enfermagem; devido à 
carência de competências técnicas e o 
baixo  nível de conhecimento teórico”, 
disse Giovana. Segundo ela, para sanar 
esses problemas, o Nadep desenvolve 
programa de Treinamento Admissional, 
impactando positivamente na qualidade 
da assistência ao paciente, na segurança 

dos funcionários, na diminuição do retra-
balho e consequentemente nos custos 
da instituição.

O gestor Ricardo Fedrizzi apresen-
tou as mudanças implementadas após a 
instituição do e-social, em 2013. “Nosso 
primeiro desafio foi mudar nossos pro-
cessos, quebrar paradigmas e criar um 
novo olhar para o estabelecimento de 
novas diretrizes e políticas”, disse. Se-
gundo ele,  o Hospital tem investido em 
sistemas de informação e treinamento 
das equipes para ajustes e simplificações 
propostas pelo e-social.

FESTA DA 
CRIANÇA
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‘Filhos Valentes’ realiza 
3º Encontro de 

Prematuros

A equipe do Grupo de Escuta Fi-
lhos Valentes, formada por multiprofis-
sionais que atuam na UTI Neonatal da 
Santa Casa de Piracicaba, promoveu  a 
3ª edição do Encontro de Prematuros e 
Familiares nos dias 8 e 9 de novembro, 
mês da prematuridade.

O Encontro, que cresce a cada 
ano, recebeu cerca de 250 pessoas nos 
dois dias de evento, marcando  uma 
nova etapa na vida das famílias que 
precisaram dos serviços e retaguarda 
da UTI Neonatal para garantir a vida 
de recém-nascidos prematuros e pato-
lógicos. “É um momento dedicado ao 
conhecimento e à celebração da vida”, 
disse a Enfª  Maiby Parazzi, coordena-
dora da UTI Neo.

Segundo ela, o dia 8 de novembro 
foi dedicado a palestras proferidas por 

profissionais empenhados em levar co-
nhecimentos atuais sobre o prematuro 
a familiares participantes e à equipe 
assistencial da Unidade. “No sábado, dia 
9, estivemos  em  festa na área de Lazer 
da Santa Casa, onde recebemos cerca de 
170 pessoas, entre familiares e crianças 
que passaram pela UTI Neo”, disse.

A psicóloga hospitalar Paula Maia 
revela que a proposta do Encontro anual 
é promover o reencontro de familiares 
e crianças que passaram pela UTI Neo-
natal com os profissionais que cuidaram 
delas. “A ação reforça a importância da 
assistência humanizada e evidencia o 
trabalho realizado dentro do hospital, 
mesmo durante os momentos de medo 
e incertezas provocados pela prematu-
ridade”, disse a psicóloga.

O médico neonatologista Antonio 

Ananias Filho, coordenador da UTI Neo, 
ressalta a alta tecnologia empregada 
nos processos, coordenados por equi-
pes especializadas e capacitadas para 
atuar com foco na humanização por 
meio também de programas direciona-
dos especificamente ao recém-nascido.

Como exemplos, ele cita os pro-
gramas Mãe Canguru, que mantém o 
recém-nascido prematuro “grudadi-
nho” à mãe até que seus órgãos amadu-
reçam; o programa Filhos Valentes, com  
reuniões semanais para acolhimento e 
esclarecimento de dúvidas da família; o 
Caminho dos Valentes, para reunir toda 
a equipe e comemorar com música a 
alta hospitalar da UTI Neo; e o Projeto 
Polvo, que oferece ao bebê dois polvos 
confeccionados em crochê e material 
antialérgico com o intuito de acalmá-lo.

MAIS DE 250 
PESSOAS 

PRESTIGIARAM  
OS DOIS DIAS 

DE EVENTO

Mês da  
Prematuridad

Novembro
ROXO
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Soltar as bexigas é um 
dos momentos marcantes 

desta celebração

Emoção tomou conta dos participantes do 3º Encontro.
Profissionais e familiares juntos em celebração à vida

Parte da equipe que organizou 
a confraternização
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A VIDA QUE HÁ EM 
CADA UM DE NÓS 
É O NOSSO MAIOR 
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Centro: 19 3437.4900
Shopping: 19 3423.3050
www.agenciamontealegre.com.br

Consulte quem,
há mais de 40 anos,
transporta turistas
com qualidade,
conforto e segurança.

Viagens Corporativas

Feiras e Congressos

Viagens a lazer

Receptivos

AGORA TAMBÉM EM SUAS MÃOS
SANTA CASA SAÚDE

www.santacasasaudepiracicaba.com.br
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