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Ambulatório Médico do Santa Casa Saúde
conquista 99% de satisfação em dois anos

Facilidade e agilidade no agendamento de consultas, ambiente diferenciado, acolhedor e de fácil 
acesso, equipe multiprofissional especializada e comprometida com a qualidade e com a pontualidade 
do atendimento.

Com esses diferenciais, o Ambulatório Médico do Santa Casa Saúde de Piracicaba completa dois 
anos de atividades com mais de 20 mil atendimentos e alto índice de aprovação dos usuários, que 
apontam o serviço como essencial, conforme revela pesquisa de satisfação realizada recentemente.

O Serviço foi classificado como ótimo por 99% dos entrevistados, que atestaram também a 
competência, o respeito, o carinho, a educação e a cordialidade dos profissionais envolvidos na 
assistência, proporcionando amplo espectro de atenção em 16 especialidades.
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Durante cerimônia de apresentação 
da pesquisa “A Contrapartida do setor filan-
trópico para o Brasil”, ocorrida recentemen-
te na sede da CNBB (Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil), em Brasília, com a 
presença de representantes de entidades 
filantrópicas, do governo e membros da 
comunidade em geral, o bispo auxiliar de 
Brasília e secretário geral da CNBB, dom 
Leonardo Steiner, deixou claro o desejo de 
ajudar a cuidar daqueles que muitas vezes 
não têm oportunidade na sociedade.

Ele referia-se à pesquisa realizada por 
iniciativa do Fórum Nacional das Institui-
ções Filantrópicas (Fonif ) com o objetivo 
de analisar a situação da Previdência So-
cial do Brasil e aprofundar a análise sobre 
a contrapartida oferecida à sociedade 
brasileira pelas instituições filantrópicas, 
imunes ao pagamento da cota patronal 

nas áreas da assistência social, educação 
e saúde. 

A pesquisa foi feita com dados ofi-
ciais e restrita a instituições filantrópicas 
que possuem o Certificado de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social (Cebas), 
concedido pelo Governo Federal, por 
intermédio dos Ministérios da Educação, 
Desenvolvimento Social e Saúde. O estudo 
constata que, a partir dos dados levanta-
dos, o valor da isenção fiscal previdenciária 
das instituições filantrópicas é muito infe-
rior ao benefício que as mesmas geram à 
sociedade nas áreas de assistência social, 
educação e saúde.

De acordo com a pesquisa, a existên-
cia das instituições filantrópicas se justifica 
porque elas devolvem mais ao Brasil do 
que recebem. Segundo os dados, as ins-

tituições filantrópicas realizaram mais de 
160 milhões de atendimentos em 2014 e 
geraram 1,3 milhão de empregos. A cada 
R$ 1,00 obtido por isenções fiscais, as ins-
tituições filantrópicas , assistência social, 
saúde e educação  retornam R$ 5,92 em 
benefícios para a sociedade.

Se as áreas de atuação forem ana-
lisadas separadamente, na Saúde, este 
coeficiente de contrapartida sobe para R$ 
7,35. Ou seja, a cada R$ 1,00 de isenção a 
um hospital beneficente, são investidos 
R$ 7,35 no atendimento à população. 
Portanto, as Santas Casas têm que ter uma 
mesa diretora impulsionada pelo espírito 
de voluntariado, contar com a colabora-
ção do corpo médico e comprometimen-
to dos funcionários, além de criatividade e 
estratégia para manter aporte financeiro 
que cubra o distanciamento entre a isen-

ção e o custo.

Ainda conforme as informações, 
as Santas Casas e hospitais filantrópicos 
realizam 53% dos atendimentos do SUS, 
indicador que expressa a grande parceria 
de nossas entidades com as três esferas de 
governo; às quais recaem o dever de aten-
der a população. Esperamos que, diante 
das evidências, a lucidez prevaleça para 
continuidade da assistência à população 
mais carente que diariamente se socorre 
em hospitais filantrópicos.

Dados levantados provam a im-
portância do setor e mostram que as 
instituições filantrópicas estão dispostas a 
continuar cuidando dos mais necessitados; 
não por causa dos números, mas por causa 
das pessoas.
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A Santa Casa de Piracicaba marcou 
presença na solenidade de inauguração da 
nova sede do Sindhosfil (Sindicato das Santas 
Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópi-
cos do Estado de São Paulo), localizada na 
região central de São Paulo. Segundo João 
Orlando Pavão, vice-provedor da Santa Casa 
e membro da atual diretoria do Sindhosfil, o 
novo espaço é mais amplo e adequado às 
ações do Sindicato.

“Planejado e moderno, o novo espaço 
permitirá que a diretoria e seus filiados di-
recionem um atendimento ainda mais ágil 
e humanizado aos filiados “, disse Pavão ao 
apontar como prioridade também a criação 
de novos serviços e o início de capacitação 
profissional por meio de convênios com 
Universidades.

O presidente do Sindhosfil, Edison 
Ferreira da Silva, lembra que a entidade re-
presenta a classe patronal e tem o objetivo 
de apreciar, discutir e alinhar compromis-

sos legais da área trabalhista às condições 
reivindicadas pelas categorias profissionais 
representativas. “Atuamos diuturnamente 
pela composição amigável entre as partes, 
inibindo após todos os esforços negociáveis 
imposições por meio de dissídios”, disse.

Integram a atual diretoria do Sin-
dihosfil os senhores Edison Ferreira da 
Silva (presidente), Jaime Durigon Filho (1° 
vice-presidente), David Vieira da Costa (2° 
vice-presidente), José Carlos Cardoso (3° 
vice-presidente), José Reinaldo Nogueira 
de Oliveira Junior (secretário-geral), Zélia 
Therezinha Lopes Mimessi (2° secretária), Pe 
Niversindo Antônio Cherubin – (3° secretário), 
Milton Tédde (tesoureiro-geral), João Orlan-
do Pavão – (2° tesoureiro), Moacir Walter de 
Souza – (3° tesoureiro). São integrantes do 
conselho fiscal os senhores Hercílio Ramos, 
José Cândido de Freitas Júnior, Edson Rogatti, 
Ariovaldo Trindade, Virginia Maria Pradella 
Balloni, Mauricio dos Passos.  

Ao lado de diretores e gestores do 
Hospital, o provedor da Santa Casa de 
Piracicaba, Adilson Zampieri, e a adminis-
tradora Vanda Petean receberam recente-
mente a visita do provedor da Santa Casa 
de Mogi das Cruzes, Reginaldo Abraão, 
que esteve acompanhado da gerente de 
enfermagem, Paula Adriana Ambrósio;  da 

assessora de enfermagem, Elenita Nunes 
de Moraes; da coordenadora do Núcleo de 
Educação Permanente, Helen Steves;  da 
coordenadora do RH, Daniele La Blanca; 
do diretor administrativo, Hélio Girotto 
Franqui; da gerente operacional, Luciana 
Cardoso; do consultor técnico, Cleber 
Marins, e  da coordenadora de qualidade, 

Sindicato das Santas Casas inaugura nova sede

Membros da diretoria do Sindhosfil durante a inauguração da nova sede 

Santa Casa de Mogi das Cruzes visita Piracicaba

Trabalho realizado pela Santa Casa desperta o interesse de suas co-irmãs

Cristiane Volvoc.
A visita foi solicitada pela equipe 

de Mogi, que demonstrou interesse em 
conhecer projetos e processos da imple-
mentados pela Santa Casa de Piracicaba  
depois da apresentação que o gestor de 
Recursos Humanos Ricardo Fedrizzi fez 
durante o 25º Congresso da Fehosp para 
expor o resultado positivo da pesquisa de 
clima organizacional, revelando a satisfa-
ção dos funcionários com os benefícios e 
ações direcionadas pela Instituição para 
agregar valores, melhorar o ambiente de 

trabalho, humanizar relacionamentos e 
possibilitar a inserção da família no con-
texto hospitalar.

Ao colocar a Santa Casa de Piracica-
ba à disposição dos visitantes, o  provedor 
Adilson Zampieri enalteceu o  trabalho em 
equipe, lembrando que a união e o espírito 
de cooperação são diferenciais importan-
tíssimos na manutenção de um ambiente 
de trabalho produtivo, harmonioso e 
saudável. “São objetivos conquistados por 
meio da valorização das pessoas que se 
dedicam ao hospital”, disse.
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Dessa vez o apelo é mundial. 
A OMS (Organização Mundial da 
Saúde) reforçou o chamamento lem-
brando governantes, profissionais 
de saúde e a sociedade em geral que 
é preciso “Conhecer a hepatite e agir 
agora” para que a doença, conside-
rada uma ameaça à saúde pública, 
seja erradicada do planeta até 2030.

O infectologista e coordenador 
do Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar da Santa Casa de Piracica-
ba, Hamilton Bonilha (CRM 51.466), 
revela que a Instituição assumiu este 

compromisso há cinco anos, quan-
do, ao lado do IVIP, passou a realizar 
anualmente o Encontro de Hepatite 
C Crônica e Patologias Associadas 
do Interior do Estado de SP, trazen-
do para o município renomados 
profissionais da área para discutir 
e abordar as melhores formas de 
tratamento e cura da doença.

De acordo com a OMS, é preciso 
um debate aberto para que todos se 
informem sobre a hepatite, façam 
o teste e, caso estejam infectados, 
procurem por tratamento no sentido 

de reduzir as mortes causadas pela 
doença, que pode ser tratada e evi-
tada se todos os países ampliarem o 
acesso a testes da doença e serviços 
de tratamento.

“Este é o primeiro ano da es-
tratégia que contempla a elimina-
ção global da hepatite viral”, disse 
Bonilha, lembrando que os avanços 
no tratamento são descritos como 
verdadeiro sucesso entre os infec-
tologistas.

“No Brasil, que registra cerca 
de 1,4 milhão de pessoas com he-

patite C, a nova droga que começou 
a ser usada há pouco mais de um 
ano garante cura superior a 90%. 
O problema, é que mais de 80% 
das pessoas não sabem que têm 
hepatite”, explica o infectologista, 
que recentemente reuniu em Pira-
cicaba profissionais de mais de 20 
cidades do Estado de São Paulo e de 
outros três estados brasileiros (Rio 
de Janeiro, Goiânia e Porto Alegre) 
para discutir as novas tecnologias 
e, especialmente, os resultados do 
tratamento inovador. 

Campanha pretende eliminar a hepatite até 2030
Compromisso é partilhado pela Santa Casa de Piracicaba com encontros anuais que debatem a doença

 Fernando Ruiz, Isaac Altikes, Roseane Medeiros, 
Rodrigo Sebba e Mario Reis

Henrique Sergio M. Coelho, Hamilton Bonilha, 
Rodrigo Sebba, Alexandre Naime e Alexandre Portelinha

Jacqueline Bonilha e Hamilton Bonilha

Ruy Nogueira, Vanda Petean, 
João Orlando Pavão e Giovanni Faria silva

Hamilton Bonilha, Marco Aurélio Bastos
e Antonio Cesar Pedro

Ruy Nogueira, Roberto de Morais, 
Vanda Petean e João Orlando Pavão
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A Santa Casa de Piracicaba é referên-
cia no município para o tratamento do AVC 
(Acidente Vascular Cerebral), popularmente 
conhecido como derrame cerebral, ocorrência 
que leva mais de cinco milhões de pessoas a 
óbito todos os anos no mundo.

Para reforçar esse papel, médicos, enfer-
meiros e equipe multidisciplinar da Instituição, 
ao lado de profissionais do atendimento 
pré-hospitalar do SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) e da rede básica 
de atendimento (UBS), passaram por recente 
qualificação no Hospital.

A capacitação foi coordenada pelo Labo-
ratório Boehringer, por meio do Projeto Angel, a pedido dos Departamentos de Neurologia e de Enfermagem do Hospital, que trouxeram à 

Piracicaba o Prof. Dr. Octávio Pontes, renoma-
do neurologista do Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto.

“A Santa Casa é integrante do Projeto 
Angel, que direciona uma série de ações com 
vistas à melhor identificação e eficácia no 
atendimento emergencial de casos de AVC”, 
disseram os neurologistas Theo Germano Pe-
recin, Alfredo Weltson e Werner Garcia.

Conhecido como Pacto AVC – Programa 
de Aperfeiçoamento Continuado no Tratamen-
to do Acidente Vascular Cerebral, a iniciativa 
visa promover atendimento fundamental de 
emergência para o tipo mais comum de AVC, 
o isquêmico, que corresponde a 85% dos casos. 

O poder da solidariedade 
mudou a rotina do Instituto de Ne-
frologia da Santa Casa de Piracicaba 
no último dia ....., depois que Mariane 
Saurin Charotti decidiu trocar os 
presentes do aniversário de um ano 
de sua filha Luisa por mantimentos 
direcionados a pacientes carentes 
em tratamento na Unidade de He-
modiálise.

A festa foi um sucesso e os 
convidados doaram nada menos 
que 100 litros de leite, 14 kg de feijão, 
14 pacotes de macarrão, 156 kg de 
arroz, 1 pacote de sal, 1 pacote de 

farinha de milho, 1 pacote de trigo, 
3 kg de açúcar e 53 litros de óleo.

Ela justifica a iniciativa, lem-
brando que o esposo lutou a vida in-
teira contra sérios problemas renais, 
tendo frequentado a Hemodiálise 
da Santa Casa por um ano e meio 
até ser transplantado e recuperar 
a saúde. “Lá fizemos uma família e 
conhecemos pessoas que, além de 
perder a liberdade de ir e vir, presos 
a uma máquina, sofriam por conta 
de necessidades básicas em seus 
lares”, disse.

O processo fez com que o 

casal aguardasse nove anos para ter 
a primeira filha, dádiva que eles agra-
decem, praticando a solidariedade. 
De acordo com a coordenadora ad-
ministrativa da Hemodiálise, Luciana 
Zambon, esta é a primeira vez que a 
Unidade recebe este tipo de doação. 
“Não temos palavras para agradecer 
nem descrever este ato, que benefi-
ciará diretamente diversos pacientes 
que passam por necessidades”, disse. 

Nada de azul e branco. No último dia 
29 de junho, o uniforme dos funcionários 
do Centro de Oncologia da Santa Casa de 
Piracicaba (Cecan) foi o xadrez e o chapéu 
de palha. Tudo organizado no capricho para 
recepcionar os pacientes. “Nossa missão é 
estimular a qualidade de vida e, para isso, 
mesclamos o tratamento  com momentos 
de descontração e alegria de forma a esti-
mular  também o relacionamento e a intera-
ção entre os pacientes”, disse o oncologista 
e diretor do Cecan, Fernando Medina.

Segundo ele, qualidade de vida não 
está relacionada apenas a uma alimentação 
saudável, à prática de atividades físicas e à 
realização de exames de rotina. “Ter uma 
vida cultural e social ativa também é um 
importante moderador de bem-estar, pois 
acarreta numa vida mais equilibrada e sau-
dável”, afirma o médico.

Hemodiálise
Funcionários da Clínica de Nefrologia 

da Santa Casa também ofereceram um 
arraiá pra lá de animado para os pacientes 
da Hemodiálise. Nos últimos dias 13 e 14 
de julho, quem passou por lá pode conferir 
a animação. Muitos comes e bebes típicos 
da festa e música para animar.

Santa Casa é referência para o tratamento do AVC

Ato de amor na Unidade de Hemodiálise

Pacientes ganham festa junina

Festa junina permitiu um dia diferente 
de tratamento aos pacientes
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Treinamento é constante com vistas à melhor identificação 
e eficácia no atendimento emergencial do AVC

Gesto de Mariana 
causou  comoção entre 
equipe de funcionários
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A Brinquedoteca da Pediatria Mon-
senhor Rosa (PMR), localizada no Hospital 
Santa Isabel da Santa Casa de Piracicaba, 
ganhou novas cores, desenhos e muito 
mais calor humano. A iniciativa partiu dos 
artistas plásticos Vera Gutierrez e Carlos 
Alberto Valério, autores da  proposta lúdi-
ca nas paredes do espaço, que conta com 
jogos e brinquedos dedicado à  criança 
hospitalizada.

Através das mãos habilidosas dos 
artistas, a Brinquedoteca passou a exibir 
personagens e brincadeiras bem conhe-
cidos das crianças. As tintas, específicas 
ao ambiente hospitalar, foram adquiridas 
pela Santa Casa.

Para o provedor Adilson Zampie-
ri, a parceria junto à APAP (Associação 
Piracicabana dos Artistas Plásticos) tem 
dado grandes resultados. Ano passado, 
os artistas da Associação também deram 

mais cor, proporcionando mais alegria e 
bem estar à Pediatria Menino Jesus, des-
tinado a pacientes internados pelo SUS/
Sistema Único de Saúde.

“Desta vez, os artistas estão dei-
xando a Brinquedoteca da PMR repleta 
de cores, com pinturas que aguçam a 
imaginação e desmistificam o ambiente 
hospitalar”, disse. Para dimensionar a 
importância da parceria, Zampieri lembra 
que, em alguns casos, a criança chega a 
ficar hospitalizada por vários dias. “São 
situações em que o ambiente mais alegre 
e descontraído auxilia na evolução do 
tratamento”, enfatiza.

A Brinquedoteca da PMR funciona 
de maneira ininterrupta e conta com a 
atuação de uma recreacionista de segun-
da à sexta-feira, das 8h às 18h para ofere-
cer atividades, jogos, livros para leitura e 
inúmeras brincadeiras.

O I Simpósio Clube Benedicto Mon-
tenegro de Prevenção, Diagnóstico e Trata-
mento do Câncer de Boca, promovido no 
último dia 5 de agosto pelo Colégio Brasi-
leiro de Cirurgiões, contou com o irrestrito 
apoio da Santa Casa de Piracicaba por meio 
do Departamento de Cirurgia e Traumato-
logia Buco Maxilo Facial do Hospital.

Tendo como público alvo estudantes 
da odontologia, dentistas e médicos com 
interesse na área, o evento contou com 
palestras de profissionais do corpo clínico 

da Instituição, a exemplo dos cirurgiões 
bucomaxilofacial Paulo Afonso de Oliveira 
Junior e Rodrigo Gonçalves e da médica 
Adriana Brasil, cirurgiã de cabeça e pescoço.

Além de renomados palestrantes 
nas áreas de cabeça e pescoço, oncologia 
clínica, patologia oral, laserterapia, acu-
puntura, suporte psicológico e estratégicas 
para o rastreamento do câncer de boca, o 
evento homenageou o cirurgião bucoma-
xilofacial Pérsio Azenha Faber e o cirurgião 
de cabeça e pescoço Perci Zilli Bertolini 

pela expressiva contribuição. O cirurgião 
Álvaro Pereira Pinto recebeu homenagem 
póstuma.

Para o chefe do Departamento de 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 
da Santa Casa de Piracicaba (CTBMF), Ar-
mando de Barros, o evento é de extrema 
importância, pois integra áreas de medi-
cina e da odontologia para adequar ao 
paciente o melhor tratamento da doença, 
que registra 500 mil novos casos por ano 
em todo o mundo.

O Curso de pós-graduação em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais 
(CTBMF), oferecido pela Escola de Aperfeiçoamento Profissional da Associação Pau-
lista de Cirurgiões Dentistas (APCD)/ Regional Piracicaba em parceria com a Santa 
Casa de Piracicaba, formou sua 15ª turma.

Para a conclusão do Curso, os formandos apresentaram à banca examinadora 
as monografias desenvolvidas ao longo dos 36 meses de curso. O chefe do Departa-
mento de CTBMF e cirurgião Armando de Barros revela tratar-se de um dos poucos 
cursos do gênero no país, permitindo à Santa Casa posicionar-se como referência 
regional para as altas complexidades na área.

Brinquedoteca com novas cores e desenhos

Câncer bucal é tema de simpósio

CTBMF  forma mais uma turma 

Carinho e dedicação dos artistas deixaram  
a PMR ainda mais linda, alegre e aconchegante

Evento contou com a participação de profissionais renomados 

Formandos e mestres durante a apresentação das monografias
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Ambulatório Médico conquista 99% de satisfação em dois anos
SANTA CASA SAÚDE

Clientes aprovam dinâmica de atendimento

Facilidade e agilidade no agen-
damento de consultas, ambiente dife-
renciado, acolhedor e de fácil acesso, 
equipe multiprofissional especializada e 
comprometida com a qualidade e com a 
pontualidade do atendimento.

Com esses diferenciais, o Ambu-
latório Médico do Santa Casa Saúde de 
Piracicaba completa dois anos de ativi-
dades com mais de 20 mil atendimentos 
e alto índice de aprovação dos usuários, 
que apontam o serviço como essencial, 
conforme revela pesquisa de satisfação 
realizada recentemente.

“O Ambulatório foi classificado 
como ótimo por 99% dos entrevistados, 
que atestaram também a competência, 
o respeito, o carinho, a educação e a 
cordialidade dos profissionais”, conside-
rou o médico Ruy Nogueira Costa Filho, 
superintendente do Santa Casa Saúde. 

Ele lembra que o Ambulatório ini-
ciou suas atividades em junho de 2014 
com a proposta de agilizar consultas para 
o rápido atendimento de seus usuários 
nas especialidades de alergologia, clínica 
médica e dermatologia, áreas de maior 

demanda à época.
“No primeiro ano, registramos 

7.500 atendimentos. Atualmente, man-
temos uma media de 1.100 consultas/
mês”, pontuou Nogueira, lembrando 
que, hoje, o usuário dispõe de 25 médi-
cos para atender também nas áreas de 
cardiologia, cirurgia bariátrica, gastro-

enterologia, endocrinologia, geriatria, 
ginecologia e obstetrícia,  mastologia, 
neurocirurgia, neurologia, neuropedia-
tra, ortopedia, otorrinolaringologia e pe-
diatria, proporcionando amplo espectro 
de atenção em 16 especialidades.

Outro grande diferencial é a forma 
como o Ambulatório registra o prontuá-

rio médico do paciente, documento que 
detalha todas as passagens, medicamen-
tos, procedimentos e encaminhamentos, 
proporcionando maior agilidade e um 
diagnóstico ainda mais preciso. 

“O cenário é profícuo e revela que 
temos atendido as expectativas e neces-
sidades de nossos clientes em termos de 
qualidade e humanização do atendimen-
to”, disse Nogueira. Segundo ele, uma 
das prioridades é acompanhar a saúde 
dos beneficiários por meio, sobretudo, 
de ações e programas preventivos que 
favoreçam a qualidade de vida.

“As pessoas querem e precisam 
estar bem e essa premissa tem estimu-
lado o Santa Casa Saúde a projetar novas 
ações, reforçando os diferenciais que o 
aproximam cada vez mais de seus usuá-
rios”, disse o superintendente.

Serviço- Instalado nas depen-
dências da Santa Casa de Piracicaba, 
o Ambulatório Médico do Santa Casa 
Saúde funciona de segunda à sexta-feira, 
das 7h30 às 17 horas, por meio de uma 
Central de Agendamento acionada pelo 
0800-771. 9900. 

A atual  presidente da 
AFROP- Associação das Famílias 
Rotarianas de Piracicaba, Berna-
dete Apª Maluf Romanelli, está 
entre os 99% dos clientes que 
aprovam e indicam o Ambulató-
rio Médico do Santa Casa Saúde.

“Resumiria minha satisfa-
ção em uma única palavra: hu-
manização”, disse Bernadete ao 
atestar a estrutura e a dinâmica 
de atendimento do Serviço. Ela 
lembra que é cliente do Santa 
Casa Saúde há mais de 20 anos e 
que, de fato, o Ambulatório Mé-
dico veio para qualificar a assis-
tência que, segundo ela, é rápida 
e eficiente. “Não tem atraso, nem 
demora no agendamento das 
consultas”, disse, classificando a 

equipe como atenciosa, acessível 
e amorosa.

Ela revela que opinião se-
melhante têm o esposo, a mãe, 
de 87 anos, e a sogra, atendida 
regular e automaticamente há 
cada seis meses. “A equipe liga, 
avisando a data e o horário da 
consulta. Basta nos deslocarmos 
até lá para sermos atendidos 
com presteza na hora marcada; 
realmente uma grande conquis-
ta para nós, usuários”.

Usuários apontam, sobretudo, a agilidade no agendamento de consultas e a pontualidade do atendimento

Clientes destacam 
o  atendimento 

humanizado oferecido 
pelo ambulatório

 Instalado nas dependências da Santa Casa de Piracicaba, o Ambulatório  
deve ser acionado pelo 0800.771.9900
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Proposta é auxiliar na recuperação de pacientes mastectomizados
Mais que um nome sugestivo, “co-

ração fraterno” dá forma às almofadas 
costuradas por voluntárias para serem 
distribuídas gratuitamente a homens e 
mulheres mastectomizados, que tiveram 
a retirada total ou parcial da mama em 
decorrência do câncer.

Em Piracicaba, a iniciativa foi aco-
lhida pela Santa Casa que, por meio do 
Serviço Social, tem acesso às almofadas 
do coração produzidas na cidade de 
Americana por Magdalena Cuppi Sandin, 
uma senhora de 86 anos, e entregues ao 
Hospital por sua filha, a produtora de 
alimentos orgânicos, Marina Goretti, que 
reside na cidade.

O projeto original surgiu nos Es-
tados Unidos, em 2002, quando uma 

enfermeira atuante na área de oncologia 
tentou amenizar o incômodo e o des-
conforto pós-cirúrgico. Logo depois, a 
idéia foi levada para a Dinamarca e se 
expandiu para a Europa.

 “A mastectomia pode resultar no 
esvaziamento das axilas, deixando a re-
gião sensível e dolorida”, explica Marina 
Goretti, lembrando que a proposta da 
norte americana foi adaptar almofadas 
que aliviassem a dor ao proporcionar 
apoio para ombros e braços.

É preciso cuidado também com o 
peso e com o tipo de material utilizado. 
Cada almofada é cuidadosamente pre-
parada com base em moldes específicos 
que garantem sua confecção em forma 
de coração, com tecido tricoline 100% 
algodão e exatos 150 gramas de enchi-
mento com manta siliconada. “Muitas 
mulheres dormem e saem com a almo-
fada, que se transformou em acessório 
durante o período de recuperação pelo 

efeito terapêutico que produz no pós-
-operatório”, disse Marina.

Trazida ao Brasil em 2015 por 
uma artesã de o Projeto Almofadas de 
Coração ganhou corpo e as páginas da 
internet, sendo logo incorporado pela 
estudante de serviço social Fátima Valen-
tim, moradora de Itupeva que abraçou 
a ideia, reunindo inicialmente quatro 
amigas em torno da proposta nascendo 
assim, o Grupo Coração Fraterno.

Hoje, o grupo reúne de 10 a 12 pes-
soas que se encontram em sua casa todas 
às terças- feira, das 17 às 20 horas, para 
a confecção de almofadas entregues 
por voluntárias a pacientes das cidades 
de Itupeva, Santo André,Indaiatuba, 
Jundiaí, Sorocaba, São Paulo, Piracicaba 
e Americana. O processo de confecção 
e distribuição das almofadas mobiliza 
cerca de 20 voluntárias nessas cidades; 
enquanto algumas costuram, outras 
distribuem.

A frase resume o sentimento que tomou conta de 
Maria das Graças Rodrigues ao receber o primeiro cora-
ção fraterno entregue por intermédio da Santa Casa de 
Piracicaba. Submetida a uma cirurgia para retirada total 
da mama esquerda em junho, a piracicabana de 66 anos 
conta que tudo foi muito rápido.

 “Em outubro do ano passado, tive a confirmação de 
que era portadora de um câncer de mama e que precisa-
ria passar por uma cirurgia. Foi quando meu chão caiu”, 
lembra. Mas como, segundo ela, tudo tem um propósito, 
meses depois, o chão e o mundo de Maria da Graça foram 
tomando forma e cor novamente.

 “O coração fraterno teve impacto surpreendente 
no processo de minha recuperação”, relata a paciente, 
lembrando que a sensação naquele momento foi de 
superação. “Alguém que passou pela mesma situação 
estava ali, me concedendo apoio e me entregando um 
exemplo palpável de que a vida continua com a força do 
amor em forma de coração, eu não tinha outra opção 
a não ser acreditar que, sim, era possível superar tudo 
aquilo com o apoio de pessoas iluminadas e palavras 
reconfortantes”, disse.

Maria das Graças não se surpreendeu apenas com 
as palavras de apoio. Segundo ela, a abordagem realizada 
pela Santa Casa impressionou também pelo grau de infor-
mações transmitidas. “As assistentes sociais explicaram, 
de forma bem realista, como a anatomia da almofada 
poderia me auxiliar e mostraram a importância do ade-
reço como suporte para ombro e braço já que, antes eu 
tentava, sem sucesso, adaptar uma toalha enrolada ou 
um travesseiro, que não amenizavam o incomodo nem 
a dor”, conta. 

Ao justificar a adesão da Santa Casa 
ao projeto, a administradora Vanda Pete-
an afirmou que, na medida do possível, 
a Instituição acolhe todas as ações cujos 
reflexos resultem em mais segurança, sa-
tisfação e qualidade de vida ao paciente. 
“Trabalhamos com foco na humanização 
da assistência e o projeto Almofadas do 
Coração, do Grupo Coração Fraterno, aten-
de a esta expectativa”, disse Vanda, enalte-
cendo a atuação voluntária de mulheres 
verdadeiramente comprometidas com o 
outro. “O voluntariado é reflexo da prática 
filantrópica e resume bem a essência da 
Santa Casa”, disse.

De acordo com Adaltiva Gama e Luzia 
Ferreira, assistentes sociais da Santa Casa 
que estão à frente do projeto, a idéia é tão 
apropriada ao ambiente hospitalar que 
foi apresentada ao Conselho Municipal de 
Saúde no último dia 26 de julho, com a pro-
posta  de que a iniciativa e seus benefícios 
sejam estendidos a outras instituições de 
saúde. “O que é bom tem que ser compar-
tilhado”, justificam. 

Santa Casa acolhe projeto ‘Coração Fraterno’

Aos 86 anos, Magdalena  é 
uma das voluntárias na 
confecção das almofadas

A paciente Maria das Graças Rodrigues ao lado da filha Roberta, foi 
a primeira paciente a receber a almofada das mãos das assistentes 

sociais Adaltiva Gama e Luzia Ferreira

Foco na 
humanização

“Eu não estou só; isso vai passar!”
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Amamentação como sinônimo de sustentabilidade

Profissionais do Serviço de Nutrição e Dietética da 
Santa Casa de Piracicaba participaram recentemente de 
diversos eventos para capacitação profissional e atualiza-
ção científica realizados em São Paulo, onde prestigiaram 
o Congresso Internacional de Nutrição, Exercício e Saúde, 
o 7º International Conference of Nutritional Oncology, o 
Congresso Brasileiro de Nutrição e Câncer e o Ganepão 
2016, realizado no Centro de Convenções Rebouças.

No final da programação, a Nestlé promoveu a trans-
missão ao vivo de grandes temas abordados no Congresso, 
a exemplo da “Obesidade e Paciente Crítico”. A Santa Casa 
de Piracicaba sediou este pólo de transmissão, permitindo 
o compartilhamento das informações entre profissionais 
de saúde da região. 

 Equipe de nutricionistas participa de Congresso 
Internacional para capacitação profissional

A Semana de Aleitamento Materno da Santa Casa de Piracicaba conta com apoio da Mesa 
Diretora e Administrativa da Instituição. No destaque, Ruy Nogueira, João Orlando Pavão, Vanda 

Petean, Denise Lautenschlaeger, Adilson Zampieri e Patrícia Cazzonatto

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

Nutrição participa de Congresso

Pela primeira vez em sua história, a 
Santa Casa de Piracicaba recebeu repre-
sentantes das áreas da saúde, educação, 
desenvolvimento social, meio ambiente e 
serviço municipal de água e esgoto, entre 
diversas outras entidades e instituições hos-
pitalares da região, para entender a estreita 
relação estabelecida entre amamentação e 
sustentabilidade.

O tema foi proposto pela WABA 
(Aliança Mundial para Ações em Amamen-
tação), segundo a qual “Amamentação 
é um presente saudável para um futuro 
sustentável”, e replicado pela Santa Casa de 
Piracicaba no último dia 5 de agosto como 
parte das ações organizadas pela coorde-
nação da Maternidade e Departamento de 
Enfermagem em alusão à Semana Mundial 
de Aleitamento Materno (SMAM).

“A iniciativa contou com a partici-
pação de 110 profissionais que, divididos 
em grupos, assumiram o compromisso de 

identificar diversas ações para promover, 
proteger e apoiar o aleitamento materno”, 
informou a enfermeira Patrícia Cazzonatto, 
coordenadora da Maternidade.

Segundo ela, a amamentação é um 
ato de amor por se traduzir em mais saúde 
e qualidade de vida à mãe e ao bebê, con-
solidando o vínculo afetivo entre ambos. 

“A novidade ficou mesmo para a inclusão 
da amamentação entre os 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável adotados 
pela Cúpula das Nações Unidas para serem 
atingidos até 2030 como parte da estratégia 
para erradicação da pobreza e da fome no 
mundo”, disse.

Como resultado das discussões in-

centivadas pela Santa Casa, surgiram ideias 
riquíssimas que já estão sendo compiladas 
e avaliadas pela equipe de coordenação 
da SMAM na Instituição antes de se trans-
formarem no documento que será formal-
mente enviado ao gestor municipal a fim 
de mobilizar e envolver o poder público em 
prol de uma causa extremamente relevante 
a todos. 

Para ilustrar a pertinência de se asso-
ciar o aleitamento materno à sustentabili-
dade do planeta, basta lembrar que, se os 
77 milhões de bebês que nascem todos os 
anos no mundo não forem amamentados, 
nos primeiros seis meses, seriam gastos 
R$ 44,7 bilhões em leite fluido ou R$ 142,3 
bilhões em fórmulas lácteas.

Ou seja, além das incontáveis vanta-
gens a crianças de qualquer idade  e situa-
ção sócio-econômica em qualquer lugar do 
mundo, o aleitamento materno ainda reduz 
impactos ambientais.

(19) 3412-1100    •    w w w.fumep.edu.br

UMA FUNDAÇÃO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO

Colégio Técnico
de Piracicaba

EEP
Escola de 
Engenharia
de Piracicaba Centro de Educação

Profissional
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Corte e costura é outra grande paixão da futura enfermeira

CART levará funcionários e seus filhos ao Parque da Mônica

Quem passa pelo Serviço de Pronto Atendimento 
da Santa Casa de Piracicaba já se deparou com a alegria 
e a descontração da técnica e futura enfermeira Adriane 

Cafalcante. Estudante do 8º semestre de enfermagem, 
ela se declara apaixonada pela profissão, à qual se 
dedica há 12 anos, sem esconder, entretanto, outra 
grande paixão: o corte e costura, que já se apresenta 
como outra vocação.

Segundo ela, tudo começou como uma brinca-
deira  que, com o tempo, foi se tornando muito séria. 
Hoje ela é empresária, dona de sua própria confecção e, 
acreditem, as encomendas não param de chegar.

“Nunca fui muito fã de lojas e sempre gostei de 
mandar confeccionar  minhas roupas, até descobrir que 
eu mesma poderia fazer isso”, conta Adriana. Foi ai que 
ela decidiu, então, fazer um curso de corte e costura e, 
quando percebeu, já estava de cabeça no mundo da 
moda. “Na época, por diversão, costurava umas peças 
para colegas de trabalho do hospital depois do expe-
diente de trabalho”, disse.

Porém, em 2014, depois de participar do projeto 
Talentos da Casa, em que a Santa Casa promove um 

grande evento festivo para que funcionários se apresen-
tem demonstrando suas habilidades artísticas, o negócio 

de Adriana ganhou fôlego e corpo. “Participei promoven-
do um desfile de moda com peças confeccionadas por 
mim e percebi o entusiasmo de meus amigos de trabalho; 
em especial,  da administradora Vanda Petean, que desfi-
lou com uma de minhas peças”, contou.

Disposta, Adriana se especializou na confecção de 
calças e ainda faz aulas particulares para se manter atuali-
zada no mundo da moda. De manhã ela fica na confecção, 
à tarde trabalha no Hospital e à noite, cursa faculdade de 
enfermagem.

Ela garante que faz tudo o que posso para exercer 
bem as profissões que escolheu, pois é feliz fazendo as duas 
coisas e, enquanto puder conciliá-las, não abrirá mão de 
nenhuma, pois, segundo ela, uma complementa a outra. 
“A enfermagem me torna mais humana ao me permitir 
salvar vidas e oferecer cuidados aos pacientes, enquanto a 
moda me proporciona a nítida sensação de que sou capaz 
de ir além e fazer alguém feliz ao vestir uma roupa que lhe 
caiu perfeitamente bem”, afirmou a costureira ao revelar o 
orgulho que tem de ver suas roupas desfilando elegância 
pelos corredores do Hospital e pelas ruas..

Com apoio irrestrito da Santa Casa, 
que assumirá parte das despesas, a CART 
- Comissão de Atração e Retenção de Talen-
tos do Hospital vai comemorar o Dia das 
Crianças proporcionando a funcionários 
e seus filhos uma viagem inesquecível e 
pra lá de divertida ao Parque da Mônica,  
em São Paulo.

Para isso, 10 ônibus serão fretados 
para o transporte das 478 pessoas que 
aderiram ao passeio. Cinco ônibus partirão 
às 6h45 do dia 29 de outubro e cinco, no 
dia 06 de novembro, tendo como ponto de 
encontro a Descansoteca da Instituição. O 
retorno a Piracicaba está previsto para as 
16h30, quando todos já deverão ter retor-

nado aos ônibus.
Com apoio financeiro da Santa 

Casa, o custo do passeio foi reduzido pela 
metade e poderá ser dividido em até três 
vezes. Crianças com até um ano e 11 meses 
não pagam. “Este é um dos momentos 
mais esperados pelos funcionários, que 
aproveitam a oportunidade para manter-

-se ainda mais próximos de seus filhos por 
meio de atividades lúdicas e de integração 
que ajudam a consolidar a relação familiar, 
ao mesmo tempo em que aproximam a 
família da Instituição, agregando ainda 
mas valor à relação profissional”, disseram 
Nilma de Oliveira Moratori e Ricardo Fedri-
zzi, coordenadores da CART.

   Cantinho do Funcionário

Vestida de branco no Hospital ou sentada atrás de uma máquina de 
costura, Adriane se diz realizada com as profissões que escolheu 
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01/08 - Antonia de Souza Magalhaes 
01/08 - Lucas Rodrigues 
01/08 - Elisabeth Sanches Fernandes 
02/08 - Viviane Rodrigues dos Santos 
02/08 - Rafaela Cristina de Arruda Leme 
02/08 - Elaine Cristina Stenico 
02/08 - Dr. Ary de Camargo Pedroso Júnior 
03/08 - Gizele Batista Vitorino 
03/08 - Francine de Castro Lemes 
03/08 - Fabricia Aline Oliveira Ribeiro 
03/08 - Rosemeire Aparecida Dellamatrice Menuchelli 
03/08 - Paola Scarpari Simões 
03/08 - Kelly Severino Bueno Gomes 
03/08 - Dra. Maria Cristina Correia de Almeida Petrini  
04/08 - Joel Domingos Mariano 
04/08 - Gilmar de Almeida 
04/08 - Priscila de Arruda Freitas 
05/08 - Tamires Salles de Oliveira 
05/08 - Laide do Amaral Caminaga 
06/08 - Rosangela Aparecida Borges Sciorilli 
06/08 - Eidimar Lisboa da Silva 
06/08 - Luis Henrique Alves Andre 
06/08 - Dr. Murilo Angeli Piva 
07/08 - Leticia Andreia Almeida de Luccas 
07/08 - Bruna Bertolini 
07/08 - Fabiana Cristina da Silva Ramos 
07/08 - Tatiane Thais de Souza Ribeiro 
07/08 - Cristiele Aparecida Fedato Nadalini 
07/08 - Roberto Ferraz de Toledo 
07/08 - Douglas Moraes 
08/08 - Renato Franco Rodrigues 
08/08 - Tatiane Silvestre Soares 
08/08 - Elaine Aparecida Piazza 
08/08 - Sandra Rodrigues Santos Piloto 

08/08 - Melissa Dela Coleta 
08/08 - Gisele Gomes de Franca Ribeiro 
09/08 - Alessandro Modeneze Moreno 
09/08 - Edilaine Ferreira da Silva Campos 
09/08 - Gabriela Baldi Bortolucci 
09/08 - Rosangela Aparecida Christofoletti 
09/08 - Leidemar da Penha de Oliveira 
09/08 - Leila Isabel Reis 
09/08- Giuliana Porta Pachani Vila Saude 
09/08 - Dr. Fúlvio Basso 
10/08 - Thais Barbosa 
10/08 - Janaina Valquiria Pontes 
10/08 - Fernanda Muniz de Aguiar 
10/08 - Jose Henrique Pinheiro da Silva 
10/08 - Dr. Théo Germano Perecin   
10/08- Dr. Evandro Luiz de Almeida Haddad 
10/08 - Dra. Gabriela Junqueira Reis Gomes
11/08 - Ana Paula Dutra Gueiros 
11/08 - Maria Jose Alves da Silva 
11/08 - Patricia Soares Lucena 
11/08 - Rosangela Maria Silveira 
11/08 - Ana Luisa Borges 
11/08 - Railane Aparecida da Silva Leal 
12/08 - Filipe Rando Santos 
12/08 - Maria Aparecida Favero 
12/08 - Jose Vlademir Teixeira 
12/08 - Giovana Sccoton 
13/08 - Cibele Cristina Ribeiro 
13/08 - Luciana de Almeida 
13/08 - Vania Cristina do Carmo 
13/08 - Angela Maria de Figueiredo 
13/08 - Noelma Pereira de Lima 
14/08 - Karislaine Priscila Rocha 
14/08 - Wilker Seawright 

14/08 - Vanessa Miranda Ferreira 
14/08 - Bruna Teixeira Sena 
14/08 - Rita Alves Martins Duarte 
14/08 - Dr. Felício de Moraes 
15/08 - Gloria de Oliveira de Freitas 
15/08 - Maria de Lourdes L Bondezan 
15/08 - Maria Rita dos Santos Bertochi 
15/08 - Alexandre dos Santos 
15/08 - Cintia Dias da Rocha 
15/08 - Luciana Aparecida de Franca 
15/08 - Dr. José Fernando Fanchin 
15/08 - Dr. José Mário Angeli 
15/08 - Dr. Renato Cavallini Júnior  
15/08 - Dr. Paulo César de Albuquerque Paes
16/08 - Rosana Barbosa da Costa Fernandes 
16/08 - Valdirene Marques da Silva Esteves 
16/08 - Sueli Aparecida Fagionato 
16/08 - Emilene Aparecida Camargo Juliatti 
17/08 - Raquel Aparecida Batista Pinheiro 
17/08 - Wellington Inacio 
17/08 - Janice Aparecida Barboza 
17/08 - Franco Pinheiro 
18/08 - Thais Fernanda Raimundo 
18/08 - Grace Regina Roncato Rodrigues 
18/08 - Viviane Reis Almeida 
18/08 - Dr. Walter Alonso Checoli 
19/08 - Andrea Cristina Rodrigues Torres 
19/08 - Selma Rodrigues de Menezes Lessa 
19/08 - Roseli Osti de Oliveira 
19/08 - Dr. Marco Antonio de Negri Germano 
19/08 - Dr. Paulo César De Negri Germano 
19/08 - Ana Paula Manarin 
20/08 - Cleuza Maria Pereira dos Santos 
20/08 - Caio Marcus Bueno da Silva 

20/08 - Rafaela Cristina Ferreira Franco 
20/08 - Elisangela de Oliveira Neiva Bergamim 
21/08 - Josivaldo de Sousa Duarte 
21/08 - Juliana Cecilia Rosa da Silva 
21/08 - Debora Pontes de Almeida 
21/08 - Patricia Cristina Zanni Pestana 
21/08 - Oliver da Silva Cardoso 
22/08 - Luciana de Brito Eufrasio 
22/08 - Rafael Willians Carboni 
22/08 - Luzia Germano de Gois 
22/08 - Vilma Kinceler Cardoso Onorio 
22/08 - Maria Luzinete Rodrigues Santos 
22/08 - Vanessa Bompan Melo de Souza 
23/08 - Juliana Meneghetti da Silveira Nunes 
23/08 - Michele Aparecida Caldara Bortolin 
23/08 - Benedita Luiz Da Silva Campos 
23/08 - Maria Do Socorro Teixeira de O Marreiro 
23/08 - Charles Miller 
23/08 - Dra. Carolina Weiss Aloisi Laicine 
23/08 - Dr. Jorge Luis Angeli 
24/08 - Rita de Cassia Teofilo 
24/08 - Meiriele Antunes 
24/08 - Maria Aparecida Pereira 
24/08 - Marli de Faria Brito 
24/08 - Cibele Cristina Bueno Rodrigues dos Santos 
24/08 - Dr. Tiago Aguiar
25/08 - Zuleika da Costa Aguilar 
25/08 - Maiane Rodrigues de Lima Araujo 
25/08 - Elisangela Cristina da Silva Nunes 
25/08 - Monica Hanako Sassaki 
25/08 - Ana Beatriz Dias Lopes 
25/08 - Antônia Benedita da Silva 
25/08 - Adilson Zampieri
25/08 - Edna de Souza Galdino 

25/08 - Juliano Angeli Romani 
25/08 - Gerusa de Melo Correa 
26/08 - Regina Pozar Aranda 
26/08 - Celia da Silva Pelligrinotti 
26/08 - Flavia Cristina de Araujo Santos 
26/08 - Francieli Cristina Pereira 
26/08 - Dr. Eduardo Henrique Salvador
27/08 - Roseli Cristina de Lima Santos 
27/08 - Isabely Dimiciano Maestrelo 
27/08 - Elisangela Ferreira da Silva 
28/08 - Carolina Alves Bento Festa dos Santos 
28/08 - Rosemeire Dantas 
28/08 - Felipe Jorge Pinto Fonseca 
28/08 - Almerita Alves da Silva 
28/08 - Leandro Pellegrini Binatto 
28/08 - Jucimara da Silva Alves Moreira 
29/08 - Juliana Leite da Silva 
29/08 - Gislaine Sousa Leite 
29/08 - Karine Stenico 
29/08 - Ana Celia de Sousa 
29/08 - Ernesto Michelini 
29/08 - Maria Regina dos Santos Batista 
29/08 - Bruna Cardoso da Rosa 
29/08 - Rutilene Fonseca Maranhão Guidine 
29/08 - Jaqueline Borges de Campos 
29/08 - Dr. Marcelo José Guimarães Junqueira
29/08 - Rafael Alves do Amaral Mello
30/08 - Diego Gabriel de Arruda 
30/08 - Marlene Rodrigues Santiago 
30/08 - Dra. Anna Carolina Pompermayer Coradelli
31/08 - Aline Rodrigues Barreto Carneiro 
31/08 - Liliana Maria Ferreira Bonin 
31/08 - Vanessa Thomas 
31/08 - Dra. Claudia Carvalho Pestana Silva 

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Festa Julina recebe público recorde

Pais recebem o carinho da Santa Casa

A Festa Julina da Santa Casa de Piracica-
ba chegou à sua 23ª edição em grande estilo, 
atraindo um público superior a 900 pessoas. 
Realizado pela Caixa Beneficente, com  apoio 
de inúmeros setores da Instituição, o evento é 
conhecido por proporcionar alegria e descon-
tração, em meio à muita comida boa e música 
da melhor qualidade.

Repetindo a performance de anos ante-
riores, a grande expectativa da festa deste ano 
também foi a queima de fogos, que promoveu 

um verdadeiro espetáculo de cores no céu por 
mais de dez minutos. A atração foi seguida 
pela tradicional fogueira, acesa com sobras 
de poda de árvores e embalagens de madeira 
que alcançaram mais de três metros de altura.

No comando do som, a dupla sertaneja 
Claudemir e Moisés, que animou a festa com 
músicas típicas e o clássico sertanejo de raiz. 
Para completar, barracas de caixa surpresa, 
pesca, argola, chute ao gol e quermesse. Tudo 
preparado no capricho pelos voluntários, que 

coordenaram também a venda bebidas típicas, 
cuscuz, cachorro quente, pastel, espetinho de 
carne e frango.

O presidente da Caixa, Aparecido Guer-
rero, revela que a Festa é realizada com o 
propósito de promover integração entre os 
colegas de trabalho e seus familiares, fortale-
cendo ainda mais a política de humanização 
defendida pela Instituição. “Uma relação de 
trabalho bem cultivada contribui para conso-
lidar um ambiente cada vez mais saudável e 

harmônico”, disse Guerrero.
O apoio concedido pela Mesa Diretora 

e Administrativa é outro fator importante. “O 
evento já se consolidou como uma tradição do 
corpo de funcionários há 23 anos e o resultado 
é uma festa colorida, divertida  e  com muita 
musicalidade, aspectos que ajudam a manter 
vivo  o  folclore brasileiro por meio de uma gran-
de “festança” que atrai centenas funcionários, 
familiares  e  amigos,  contagiando  a  todos”,  
disse a administradora Vanda Petean.

Funcionário e pai. Perfeita, a combinação 
serviu de estímulo para mais uma ação coorde-
nada na Santa Casa de Piracicaba pela CART- 
Comissão de Atração e Retenção de Talentos 
do Hospital que, em homenagem ao Dia dos 
Pais, ofereceu almoço especial e bombons aos 
cerca de 250 funcionários da Instituição que 
também são pais.

“O gesto é simbólico e expressa o reco-
nhecimento e gratidão que a Santa Casa tem 
por seus funcionários, o maior patrimônio da 
empresa”, disse a administradora Vanda Petean. 
Ela lembra que a comunidade hospitalar, com-
posta por 1.665 funcionários, entre homens e 
mulheres, é a responsável pela condução prática 
das atividades desempenhadas pela Instituição 

em atendimento ao planejamento estratégico 
definido pela Mesa Diretora e Administrativa.

“É o tipo de ação que contribui para  
fortalecer o sentimento  de  pertencimento, 
ao mesmo tempo em que proporciona mo-
mentos  de  interação  e  muita alegria”, disse a 
administradora.

Ela lembra que clientes e pacientes  tam-

bém  foram homenageados. “Pais internados 
em todo o complexo hospitalar da Santa Casa, 
bem como aqueles em visita  a entes queridos 
no Hospital Santa Isabel, receberam um cartão 
de cumprimentos da Instituição e ganharam 
uma sessão de massagem relaxante para pés 
e mãos, ação efetivada em parceria com a Lolla 
Cosméticos”, disse.

Almoço especial aos funcionários Entrega de bombons aos paisExposição de fotos de pais com seus filhos Massagem nos pés e mãos de 
pacientes hospitalizados



• Vacinas

• 45 anos oferecendo resultados precisos

• Qualidade certificada

PREVILAB
Confiança, Alcance e Cuidado

A melhor forma de cuidar da sua saúde é somar

a excelência e carinho no atendimento com o 

investimento constante em tecnologias e 

inovações em medicina diagnóstica.

A t e n d i m e n t o  a o  C l i e n t e
Piracicaba: (19) 3429-6900

Demais localidades: 3003-6336
p r e v i l a b . c o m . b r

SEMPRE UMA UNIDADE PERTO DE VOCÊ:
Americana, Capivari, Iracemápolis, Laranjal Paulista,
Limeira, Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro e Tietê.

NEUZETI ROSA VIEIRA
UNIDADE PREVILAB PIRACICABA
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• 19 unidades (distribuídas em 9 cidades)

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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Consultoria em 
Direito Médico e da Saúde
Assistência Técnica

Dr. Rubens Cenci Motta
Diretor Técnico - CRM 58.539

w w w. g u m i e r m o t t a . c o m

Administração e Comercial Tel. - (19) 3434 3376 - Secretaria de Ensino e Pesquisa - (19) 3434 4408.
Sede: Rua São João, 545 - Bairro Alto - 13.416 - 585 - Piracicaba - SP

comercial@gumiermotta.com


