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Santa Casa quer disseminar
cultura de doação de órgãos

VEJA TAMBÉM:

Compromisso foi reforçado durante o V Encontro de Doadores e Receptores de Órgãos
e por atividades de conscientização desenvolvidas junto à população na Praça José Bonifácio
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O transplante de órgãos é a tão esperada resposta para milhares de pessoas com insuficiências
orgânicas terminais ou cronicamente incapacitantes. É, sem dúvida, a esperança de uma nova chance
de vida; porém impossível de ser concretizada sem o consentimento de uma população consciente
da possibilidade, da necessidade e da responsabilidade de ser um doador ou de permitir a doação dos
órgãos de um familiar.
Com a missão de sensibilizar e refletir sobre a importância da doação de órgãos, a Santa Casa de
Piracicaba promoveu o V Encontro de Doadores e Receptores de Órgãos, evento que contou também
com a atuação da CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos, Tecidos e Transplantes)
na Praça José Bonifácio com a proposta de difundir informações que desmistifiquem e estimulem a
doação.
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PALAVRA DO PROVEDOR:

Adilson Zampieri, provedor da Santa Casa de Piracicaba

Em quem você votou nas últimas eleições?
As eleições municipais, em foco
nos principais veículos de comunicação e
mídias sociais nos últimos dias, acabaram;
mas os problemas continuam graves na
área da saúde.
Enquanto Venezuela, Argentina e
Chile investiram em saúde cerca de 16%
do valor arrecadado com impostos poucos
anos atrás, no Brasil o percentual foi de
8,7%. A diferença é ainda maior em relação
a México e Colômbia, onde os gastos com
saúde representaram, respectivamente,
24,2% e 37,6% da arrecadação, conforme
aponta estudo comparativo sobre gestão
da saúde realizado pela Fundação Instituto
de Administração (FIA) da Universidade de
São Paulo (USP).
Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, quando comparado
com países que têm sistema universal de

saúde, o Brasil é a nação com o menor
porcentual de investimento público em
relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Os
dados são preocupantes e revelam que o
governo brasileiro investe 4,7% do PIB em
saúde, índice muito inferior aos investimentos registrados pelo Canadá, França,
Suíça e Reino Unido, onde os porcentuais
de investimento variam de 7,6% a 9,0%.

debater essas questões e propor solução.
O financiamento do SUS é um dos graves
problemas a serem resolvidos. Apesar da
promessa de atender a todos, não podemos manter o Sistema Único de Saúde com
a missão para a qual ele foi criado com esse
volume de recursos.

O gasto per capita do país com
saúde, contando investimentos públicos
e privados, também está bem abaixo da
média dos países desenvolvidos com modelos universais. Na Suíça, por exemplo,
esse valor chega a U$ 9.276, enquanto o
Brasil investe U$ 1.083 por habitante na
área da saúde; nove vezes menos.

Na tentativa de mudar a reserva
de recursos, tramita na Câmara o Projeto
de Lei Complementar 321/13, proposta
de iniciativa popular conhecida como
“Saúde+10” que prevê a destinação, pelo
governo, de pelo menos 10% das receitas
correntes brutas para a saúde. O governo
federal, entretanto, avisa que só será possível chegar a valores desejados com um
imposto específico para o setor.

O diagnóstico é que a saúde é subfinanciada, cabendo também ao Congresso
Nacional e à sociedade o compromisso de

Para especialistas, no entanto, o
problema da saúde no Brasil não é apenas
de financiamento, mas também de gestão
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dos recursos. Não há gestão qualificada.
Há fraude e corrupção, problemas que se
resolvem com gerenciamento competente
e financiamento adequado.
E aí fica a reflexão: os candidatos
nos quais você votou nas últimas eleições
estão preparados para essa discussão? Eles
conhecem os problemas enfrentados pela
população brasileira na área da saúde?
Eles estão dispostos a combater fraudes
e corrupção que, na prática, impactam
na falta de recursos tão propalada pelo
governo brasileiro?
Mais que reflexão, fica a dica: procure
seus candidatos e converse com eles sobre
a saúde pública, problema que se arrasta
há décadas sem o necessário enfrentamento fazendo com os efeitos nefastos desse
descompromisso social alcance a todos,
indistintamente.
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Santa Casa participa de café com parlamentares em Brasília
Encontro ocorreu durante o 26º Congresso Nacional das Santas Casas e reuniu deputados federais e senadores dispostos a dialogar com as filantrópicas
O vice provedor
da Santa Casa de Piracicaba, João Orlando
Pavão, participou do
café da manhã que a
Confederação das Misericórdias do Brasil (CMB)
organizou no último
dia 31 de agosto, em
Brasília, para receber as
bancadas de parlamentares federais de cada
Estado. O evento integrou a programação do
Márcio Caitano, Wagner Marrano, Antonio Brito, Itamar Borges,
26º Congresso Nacional
João Orlando Pavão e Edson Rogatti no 26º Congresso, em Brasília
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e
filantrópicas do Brasil.
teve como tema central as “Parcerias estratégicas
No primeiro painel de debates, cientistas
para enfrentar a crise”.
políticos analisaram o cenário político-econômico
Segundo Pavão, que também é membro da
diretoria da CMB, cerca de 500 congressistas de todo nacional, os desafios do governo e o impacto na
o País se reuniram para debater o assunto e celebrar Saúde Pública e Suplementar. Em seguida, debate
o Jubileu da Misericórdia durante cerimônia especial sobre as parcerias entre as entidades da Saúde na
na Catedral de Brasília. “Foi uma oportunidade para o formulação de uma agenda de desenvolvimento do
setor estreitar o relacionamento com as autoridades, Setor e, depois, Fórum Jurídico para debater o Finanexpressar suas dificuldades e reforçar pedidos junto a ciamento do SUS e o papel do Ministério Público na
deputados e senadores dispostos a dialogar com os defesa dos interesses da Sociedade Civil.
Também em debate as parcerias com prestaparticipantes”, disse.
dores
filantrópicos, bem como a regulamentação da
O Congresso contou com o apoio dos presiLei
que
obriga a contratualização entre prestadores
dentes das Federações Estaduais, que incentivaram
e
operadoras,
com destaque para a importância dos
seus associados a participarem do encontro no
hospitais
filantrópicos.
No encerramento, palestra
sentido de aprender, questionar e formular ações e
com
o
ministro
da
Saúde,
Ricardo Barros, sobre os
ideias que possam se transformar em soluções para
desafios
das
parcerias.
os graves problemas enfrentados pelas instituições

Papa Francisco
cumprimenta organizadores
“Com muita alegria saúdo os participantes do Congresso Nacional das Santas Casas de Misericórdia, assegurando-lhes minhas orações
ao Pai do Céu para que sejam repletos de sua misericórdia.”
“De fato, a misericórdia é um bálsamo que ensina e ajuda a viver
a dor aceitando a realidade da vida com confiança e esperança; pois o
amor transforma tudo. Na realidade, como é grande a ilusão em que vive
o homem de hoje, quando fecha os olhos à enfermidade e à deficiência!”
“Não compreende o verdadeiro sentido da vida, que inclui
também a aceitação do sofrimento e da limitação. O mundo não se
torna melhor quando se compõe apenas de pessoas aparentemente
“perfeitas”, mas quando crescem a solidariedade, a mútua aceitação
e o respeito entre os seres humanos; pois, só o amor generoso, que se
manifesta como misericórdia, é capaz de curar a pessoa humana na
sua totalidade.”
“Possam, queridos amigos, inspirados pelo Jubileu Extraordinário
da Misericórdia em curso, ver em cada homem e mulher por vocês assistidos a carne de Cristo que sofre, sentindo-se chamados ainda mais a
cuidar das suas feridas, aliviá-las com o óleo da consolação, enfaixá-las
com a misericórdia e tratá-las com a solidariedade e a atenção devidas.”
“Confiando ao coração de Nossa Senhora Aparecida cada dirigente, médico, enfermeiro, funcionário, benfeitor e, especialmente, cada
paciente que se encontra em uma das unidades da Confederação das
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil, a todos concedo uma
afetuosa Bênção Apostólica.”
Vaticano, 12 de Agosto. Francisco

Hospital vai ao ConSindhosfil
A Santa Casa de Piracicaba já confirmou presença no 1º ConSindhosfil,
Congresso do Sindicato das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado
de São Paulo, que acontece entre os dias
17 e 19 de outubro, no Hotel Fazenda
Fonte Colina Verde, em São Pedro (SP).
O evento é voltado para profissionais das áreas de gestão de pessoas,
RH, administração de pessoal e direitos
trabalhistas e tem como objetivo promover o conhecimento e fortalecer os
direitos dos trabalhadores da saúde.
Na programação, temas voltados ao
desenvolvimento pessoal dos profissionais, negociações coletivas e relações
sindicais, repercussões do eSocial, absenteísmo, imposições legais da NR32,

qualidade de vida nas instituições de
saúde, cumprimento da Lei de Cotas de
PCD e terceirização.
Para o gestor de Recursos Humanos da Santa Casa de Piracicaba, Ricardo
Fedrizzi, o Congresso proporcionará
momentos de reflexão, atualização e
aquisição de novos conhecimentos,
num cenário de mudanças nas relações
de trabalho e nas legislações trabalhistas. “A realidade demonstra que o
profissional de RH deve ser generalista
e caminhar com as atividades das entidades com um olhar estratégico de
como e onde pretende chegar com as
organizações”, disse o vice-provedor
João orlando Pavão, que também participará do evento.
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Café com Provedor fortalece comunicação com funcionários
O provedor da Santa Casa, Adilson
Zampieri, tem se reunido periodicamente com funcionários de diversos setores
do Hospital durante o “Café com o Provedor”. O momento é marcado pela informalidade e pela oportunidade concedida aos funcionários de apresentarem
diretamente à Mesa Diretora sugestões
que possam resultar em melhorias no
ambiente de trabalho.
Instituído para fortalecer a comunicação entre colaboradores e a direção
do Hospital, o Café é oferecido nas versões da manhã e da noite para que os
funcionários de todos os turnos possam
participar, gerando um ambiente organizacional mais saudável e harmônico.
“São momentos dedicados à avaliação do grau de satisfação do funcio-

Funcionários debatem ideias com o provedor Adilson Zampieri

nário”, avalia o provedor ao revelar que
várias ações foram implementadas por
meio deste canal de comunicação. Como

exemplo, ele cita a instalação de TV no
Pronto Atendimento, ampliação do
número de bebedouros na Lavanderia

Conselho Municipal de Saúde conhece Coração Fraterno
ao paciente SUS. Elas explicam
que a entrega das almofadas
é uma maneira carinhosa
encontrada pela Santa Casa
para receber e acolher os
pacientes mastectomizados,
orientando-os quanto a atitudes simples que podem amenizar a dor e o desconforto do
pós-operatório.
De acordo com o presidente do Conselho Municipal
de Saúde, Danilo Geraldo
Leme Souza, os conselheiros
acataram a sugestão devido
ao perfil da proposta. “AchaAs propostas do projeto foram apresentadas pelas assistentes
mos a iniciativa muito intesociais da Santa Casa Adaltiva Gama e Luzia Ferreira
ressante e entendemos que a
ação deva ser expandida para
Instituído recentemente na Santa Casa de
todos os pacientes oncológicos”, disse.
Piracicaba, o projeto “coração fraterno”, criado
O projeto original surgiu nos Estados
por voluntárias que confeccionam e distribuem Unidos em 2002 e trazida ao Brasil em 2015
almofadas em formado de coração para homens ganhando as páginas da internet e sendo logo
e mulheres mastectomizados, pode ser ampliado incorporado pela estudante de serviço social
para outras instituições de saúde. A proposta foi Fátima Valentim, moradora de Itupeva que
apresentada ao Conselho Municipal de Saúde abraçou a ideia, reunindo inicialmente quatro
pelas assistentes sociais Adaltiva Gama e Luzia amigas. Hoje, o grupo reúne de 10 a 12 pessoas
Ferreira, da Santa Casa.
que empenhadas em confeccionar almofadas
“Fomos muito bem recebidas e o projeto entregues por voluntárias a pacientes das cidafoi bem aceito”, disseram, lembrando que a in- des de Itupeva, Santo André,Indaiatuba, Jundiaí,
tenção é ampliar ações de humanização voltadas Sorocaba, São Paulo, Piracicaba e Americana.

e cobertura da Área de Convívio dos
funcionários.
Quem participa, gosta e indica seus
colegas a participarem das próximas
edições. Foi este o caso d enfermeira
assistencial da noite, Ana Paula Ayres
do Amaral. “O provedor é muito receptivo e escuta nossas sugestões. Foi um
momento muito especial e harmonioso”, ressaltou. A enfermeira supervisora
Fernanda Sousa Fernandes também
aprovou a iniciativa. “Achei extremamente válido e interessante o fato de o
provedor querer ouvir nossas ideias e
sugestões”, enfatizou.
O próximo Café com o Provedor
está marcado para o dia 12 de dezembro,
no período da manhã. Os interessados
devem se inscrever pelo ramal 5076.

Eleição vai indicar membros da
Comissão de Ética de Enfermagem
O Departamento de Enfermagem da Santa Casa de Piracicaba
deu início à segunda etapa do processo que elegerá os 14 membros
que comporão a Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital,
gestão 2016/2019.
O pleito está marcado para os dias 26 e 27 de outubro, quando
profissionais da área de Enfermagem do Hospital indicarão, por meio
de voto, os sete membros efetivos, sendo quatro enfermeiros e três
técnicos e/ou auxiliares de enfermagem, e sete membros suplentes,
com posterior indicação do presidente e do secretário da Comissão.
De acordo com a gerente de Enfermagem, Denise Lautenschleger, na primeira etapa, mais de 30 profissionais inscritos passaram
por avaliação do Coren-SP, que sinalizou as condições necessárias
de elegibilidade de cada um. “Só depois deste retorno podemos
expor a lista dos pretensos candidatos no interior do Hospital”, disse
a enfermeira.
Segundo ela, todo o processo é coordenado pela Comissão
Eleitoral pelo período mínimo de uma semana, quando o edital de
votação deverá ser afixado em local visível e de fácil acesso, facilitando
o processo de escolha. A apuração dos votos será realizada pelo presidente da Comissão Eleitoral, processo que poderá ser acompanhado
por todos os interessados. “Serão considerados eleitos os candidatos
que obtiverem o maior número de votos válidos”, disse Denise, lembrando que a Santa Casa promove a eleição de sua CEE desde 2004.
Ela explica que, pela normatização do Coren (Conselho Regional
de Enfermagem), as Comissões de Éticas de Enfermagem exercem
funções educativas, consultivas e fiscalizadoras do exercício profissional e ético da categoria. “Seus membros devem atuar de modo
preventivo, com vistas à conscientização dos profissionais de enfermagem quanto ao exercício de suas atribuições legais, bem como à necessidade de salvaguardar a segurança do paciente”, ressalta Denise.
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Fórum doa R$40 mil em equipamentos à Santa Casa
Verba é proveniente da prestação pecuniária e reforça o papel social do Poder Judiciário

O provedor da Santa Casa de Piracicaba, Adilson
Zampieri, e o vice-provedor da Instituição, João Orlando Pavão, foram recebidos recentemente pelo juíz
Ettore Avolio e pelo promotor público João Francisco
de Sampaio Moreira, durante prestação de contas
para relacionar os equipamentos adquiridos pelo
Hospital com a verba de R$40.936,00 direcionada à
Instituição pelo Fórum local.
A verba foi aplicada na aquisição de cinco aparelhos de ar condicionado para a UTI; equipamentos
diversos para o Lactário; aspirador de pó industrial e
enceradeira industrial para o Setor de Higienização;
descascador de batatas industrial e refrigerador duplex para o Setor de Nutrição e Dietética. “O apoio do
Fórum reforça as ações que a Santa Casa empreende
no sentido de garantir assistência ágil e qualificada,
sobretudo, ao SUS- Sistema Único de Saúde”, disseram Zampieri e Pavão em tom de reconhecimento
e gratidão.

João Orlando Pavão, João Francisco de Sampaio Moreira, Adilson Zampieri e
Ettore Geraldo Avolio durante visita ao Fórum de Piracicaba

O juiz Ettore Geraldo Avólio, responsável pela
inclusão do Hospital na relação de entidades beneficiadas pelas verbas provenientes do cumprimento
pecuniário de penas alternativas, explica que tudo
começou com a criação da Vara do Juizado Especial
Cível e Criminal na cidade, ainda em 2005, quando foi
instituída uma conta judicial única para os depósitos
de transações penais.
“A iniciativa, respaldada por legislação específica, garante ao juiz a prerrogativa de escolher, dentre
as penas alternativas a serem aplicadas a crimes de
menor potencial ofensivo, a chamada prestação pecuniária, que é o pagamento em dinheiro (pecúnia)
de um valor fixado em cada decisão judicial”, explica
Avolio. O que mais pesou em sua decisão, entretanto,
foi a capacidade que a iniciativa tem de reforçar o
papel social do Judiciário e contribuir para que entidades assistenciais mantenham e ampliem serviços
gratuitos à população.

Hospital recebe 5.400 litros de amaciante

Empresas parceiras da Santa
Casa e que reconhecem o trabalho
humanizado da instituição em oferecer o melhor atendimento a seus
pacientes recebem certificado de
reconhecimento de gratidão. O
título foi entregue recentemente
à Iplasa Indústria e Comércio de
Produtos Domissanitários Ltda

(Candura), que doou para o Hospital 450 caixas com seis galões
de dois litros de amaciantes, que
serão utilizados para a lavagem
dos enxovais de pacientes internados, sobretudo, pelo SUS (Sistema
Único de Saúde).
“Em nome da comunidade
hospitalar e dos pacientes benefi-

ciados pela iniciativa reforçamos
a convicção de que a Candura
é uma empresa amiga da Santa
Casa”, disse o provedor Adilson
Zampieri ao agradecer a iniciativa
da proprietária Carolina Zanotta.
Amaciantes doados serão
utilizados na lavagem de enxovais
dos pacientes internados
anuncio-santa-casa-final.pdf

Sesc é parceiro há 12 anos
Outro grande parceiro da Santa
Casa é o SESC Piracicaba que, por meio
do projeto Mesa Brasil, direciona mensalmente ao Hospital cerca de 3.000 quilos
de alimentos utilizados no preparo das
refeições. “Trata-se de um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, baseado
em ações educativas e de distribuição de
alimentos excedentes ou fora dos padrões
de comercialização, mas que ainda podem
ser consumidos”, explicam Fabio José Rodrigues Lopes e Daniela Cullen.
Responsáveis pelo Projeto, eles receberam recentemente o provedor Adilson
Zampieri e a coordenadora do Serviço de
Nutrição e Dietética do Hospital, Claudenide Sterdi, durante entrega de placa
de reconhecimento e gratidão pelos 12
anos de parceria. “O Mesa Brasil é uma
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A nutricionista Claudenice Sterdi e o provedor Adilson
Zampieri foram recebidos por Fabio José Rodrigues
Lopes e Daniela Cullen, do SESC Piracicaba
CMY
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rede nacional de bancos de alimentos
contra a fome e o desperdício criada com
o objetivo de contribuir para a promoção
da cidadania e melhora da qualidade de
vida, em uma perspectiva de inclusão
social”, disseram.
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Oftalmologista da Santa Casa aprimora técnica na Califórnia
O oftalmologista Felipe Piacentini Paes Almeida, especialista em retina da Santa Casa de
Piracicaba, retornou recentemente da cidade de
São Francisco, Califórnia (EUA), onde permaneceu
por duas semanas em estágio de aprimoramento
cirúrgico com um dos mais respeitados cirurgiões
dos Estados Unidos, o Prof. Dr. Jay M. Stewart, da
Universidade da Califórnia.
“O objetivo foi trazer a Piracicaba o que existe
de mais moderno no tratamento das doenças da retina, como a degeneração macular, descolamento de
retina e retinopatia diabética”, disse o oftalmologista.
Ele explica que a degeneração macular não
tem cura, mas tem tratamento. Em suas várias
formas de ocorrência, ela pode causar a perda do
centro do campo de visão, degenerar a retina e fazer
com que vasos sanguíneos com infiltrações cresçam
sob a retina. “A visão embaçada é um dos principais

Prof. Jay M. Stewart, Dra. Intira Sukpen e o oftalmologista Felipe, no
Hospital da Universidade da Califórnia, em São Francisco/EUA

sintomas e o tratamento correto pode reduzir a
progressão da doença”, explica o especialista.
O descolamento de retina é outra ocorrência
e, para identificar o problema, é preciso estar atento ao aparecimento de moscas volantes, clarões
súbitos de luz ou sombras no campo de visão. “Se
o tratamento for imediato, o paciente tem grandes
chances de salvar a visão do olho afetado”, explica
Piacentini.
Já a retinopatia diabética causa danos aos
vasos sanguíneos na parte posterior (traseira) do
olho, fazendo com que os sintomas surjam na forma
de moscas volantes, borrões e áreas escurecidas
na visão. Se não tratada corretamente pode causar
cegueira. “Casos mais leves podem ser tratados com
gerenciamento do diabetes. Outros mais avançados
podem precisar de tratamento a laser ou cirurgia”,
explica o médico.

Funcionários marcam presença no 15ºAUDHOSP
Os funcionários Othoniel Cavion e Juliana Furiam, do Santa Casa
Saúde; Jacqueline Tedesco, da Controladoria; Cleusa Fischer, Débora
Mendes, Eliane Arruda e Tânia Pacheco, do Faturamento; Thais Barbosa,
do Custos; Amanda Damasceno, da
Auditoria; Wellington Dias, da TI;
Bruna Ramos, da controladoria; e
Francine Zarbetti, da coordenação
administrativa, participaram do

15ºAudhosp (Congresso Nacional de
Auditoria em Saúde e Qualidade da
Gestão e da Assistência Hospitalar)
que, este ano, promoveu de forma
paralela o 1º AUDHASS Congresso
Nacional de Auditoria em Saúde e
Qualidade da Gestão e da Assistência
Hospitalar na Saúde Suplementar.
Tradicional, o evento foi realizado pela Fehosp em setembro, em São
Pedro, sob o tema “Navegar é preciso”

Prevenção é um ato de amor!
A Clínica de Vacinação CdVac
é um moderno centro de
imunização e vacinação com
infraestrutura so�sticada
e equipamentos de ponta.
Atendimento
personalizado com
con�abilidade

Pro�ssionais
capacitados
e atualizados

Av. Independência, 1432 - Piracicaba/SP
Entrada independente pela rua Riachuelo
(19) 3426-4000
(19) 9 9995-3322

www.cdvac.com.br

Ambiente
exclusivo para
vacinação

Rede de frio
segura com
no-break
de 48h

Santa Casa de Piracicaba enviou representantes de vários departamentos ao 15º Audhosp

para alertar que, em tempos de crise
, é preciso enfrentar os desafios com
cautela e ousadia, ancorados em
planejamento e informação. Como
novidade, o 15º AUDHOSP trouxe a
1ª edição do Congresso de Auditoria
em Saúde Suplementar, evento paralelo composto por mesas redondas e
palestras sobre regulação, auditoria,
faturamento, controle, avaliação e
legislação na saúde suplementar.
Outra novidade foi a realização de

cursos rápidos sobre Faturamento
Ambulatorial e Hospitalar SUS, Auditoria no SUS e SISAUD, Auditoria
em OPME na Saúde Complementar.
Para os participantes, o evento
revelou a importância do conhecimento técnico e da consolidação
da cultura de acompanhamento de
indicadores e de avaliação continua
como ferramentas imprescindíveis
ao desenvolvimento de um trabalho
de excelência.
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Encontro quer disseminar cultura de doação de órgãos
Evento ocorreu na Santa Casa com o registro de 1.264 doações efetivadas no Hospital
O transplante de órgãos é a tão esperada resposta para milhares de pessoas
com insuficiências orgânicas terminais
ou cronicamente incapacitantes. É, sem
dúvida, a esperança de uma nova chance
de vida; porém impossível de ser concretizada sem o consentimento de uma
população consciente da possibilidade, da
necessidade e da responsabilidade de ser
um doador ou de permitir a doação dos
órgãos de um familiar.
Com a missão de sensibilizar e refletir
sobre a importância da doação de órgãos,
a Santa Casa de Piracicaba promoveu, no
último dia 30 de setembro, o V Encontro de
Doadores e Receptores de Órgãos. Antes, porém, no sábado que antecedeu o evento (24),
os membros da Comissão Intra-hospitalar de
Doação de Órgãos, Tecidos e Transplantes
(CIHDOTT) estiveram na Praça José Bonifácio,
mobilizando a população das 8h às 12h com
a proposta de difundir informações que desmistifiquem e estimulem a doação.
Segundo Jacqueline Defavari Bonilha
de Morais, enfermeira da CIHDOTT e organizadora do evento, o Encontro teve como
ponto alto depoimentos que trouxeram a
público um pouco da experiência vivenciada
por familiares de quem já doou e de quem já

Evento trouxe a público um pouco da experiência vivenciada por familiares de quem já doou e
de quem já recebeu órgãos em doação, como forma de mostrar a importância deste ato

recebeu órgãos em doação, como forma de
mostrar a importância desse ato.
Ela explica que a proposta foi agradecer aos familiares pelas doações registradas
na Santa Casa, gesto que, segundo ela, ajuda
outras pessoas a sobreviverem e a melhora-

rem sua qualidade de vida ao mesmo em que
situa a doação como exemplo a ser seguido
pela sociedade. “A cada dez brasileiros abordados, quatro se recusam a doar os órgãos de
seus familiares e atribuem a negativa à falta
de manifestação da vontade de doação em

vida e ao baixo nível de informação sobre o
assunto”, disse Jacqueline.
Ela esclarece que, quando a pessoa
manifesta em vida o desejo de ser doador,
os familiares respeitam esta decisão quando são abordadas pela CIHDOTT para uma
possível doação de órgãos. Daí a necessidade
de fazer com que o tema ‘doação de órgãos’
faça parte do cotidiano das pessoas. “Apostamos na adesão da sociedade e no apoio
de profissionais de saúde e da mídia para
tornar a espera por um órgão menos longa
e dolorosa”, disse.
Jacqueline lembra que, para se tornar
um doador, é importante que a pessoa
comunique esta decisão à família, pois de
acordo com a legislação dos transplantes
no Brasil, a doação só se efetiva mediante
o consentimento de familiar de até 2º grau.
De acordo com o Ministério da Saúde, houve um aumento de doadores nos
últimos anos no Brasil, mas o número de
órgãos captados ainda é insuficiente para
atender à demanda. Atualmente, 41.236
brasileiros estão à espera de um órgão.
O rim é o órgão de maior demanda, com
25.077 pessoas na fila de espera por um
transplante renal. Em seguida, vêm as
córneas (12.686) e o fígado (2.193).

Conscientização na Praça
Falar sobre a importância da doação de órgãos e, desta forma, aumentar
a incidência de pessoas dispostas a doar
órgãos e tecidos foi a meta do evento
levado à Praça José Bonifácio pela Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos
e Tecidos para Transplante da Santa Casa
de Piracicaba (CIHDOTT) durante toda
a manhã do último dia 24 de setembro,
quando mais de 1.000 foram abordadas
com a distribuição de folhetos explicativos,
bexigas e coleta de assinaturas em favor
da doação.
“Aproveitamos o momento para
esclarece todas as dúvidas da população e
ainda conscientizá-la sobre a importância
deste ato; pois só mediante a doação vamos
mudar o cenário que obriga quase 42 mil
brasileiros a aguardarem na fila de espera
por um órgão que possa salvar suas vidas e
restituir-lhes mais saúde e bem estar”, disse
a enfermeira Jacqueline Defavari Bonilha de
Morais, membro da CIHDOTT e organizadora
do evento.
Ela lembra que o papel da Comissão
é crucial pois, além da busca ativa por

doadores de órgãos, elaboração do diagnóstico e da notificação de morte encefálica,
a CIHDOTT é a responsável também pela
abordagem à família para orientar sobre a
possibilidade da doação mediante os óbitos
ocorridos no Hospital. “A Comissão reúne
profissionais preparados para esclarecer
dúvidas quanto ao aspecto da doação e o
resultado tem sido muito positivo”, disse a
enfermeira.
Os médicos Moisés de Oliveira Lara e
Wilson Balassini, que também integram a
CIHDOTT da Santa Casa, explicam que, para
que ocorra a doação de múltiplos órgãos, é
preciso que haja a confirmação de morte encefálica do paciente, momento em que não
há mais atividade cerebral, mas os órgãos
continuam em funcionamento com a ajuda
de aparelhos.
“A constatação de morte encefálica
segue a rígidos protocolos do Sistema
Nacional de Transplante, com a execução
de exames clínicos específicos, além do
exame apropriado para a complementação
diagnóstica, com a participação de dois médicos para confirmação inequívoca da morte

Mais de mil pessoas foram abordadas pela CIHDOTT com a distribuição de
folhetos explicativos, bexigas e coleta de assinaturas em favor da doação

encefálica”, esclarecem.
Dados da Comissão revelam que essas
ações permitiram à Santa Casa registrar 1.264
doações nos últimos 10 anos, sendo 49 doações de múltiplos órgãos e 1.215 doações de
córneas. “Cada doador de múltiplos órgãos

ajuda até dez pessoas, enquanto um doador
de córneas possibilita que duas pessoas
voltem a enxergar”, afirmam os médicos,
indicando o site oficial da ABTO (http://www.
abto.org.br) para mais informações sobre
como se tornar um doador.
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Outubro Rosa ganha programação especial na Santa Casa
Outubro é conhecido em todo
mundo como o mês de conscientização e
prevenção ao câncer de mama. A data, que
nasceu nos Estados Unidos na década de
90, extrapolou as fronteiras e, desde estão,
tem estimulado a população no controle
do segundo câncer mais comum entre as
mulheres no Brasil e ao redor do mundo.
Dados da DRS-X (Direção Regional de
Saúde de Piracicaba) estimam que, até o
final deste ano, 495 novos casos da doença
devem ser registrados na região e 15.570
em todo Estado de São Paulo.
Como forma de alertar a população
e reforçar a importância da prevenção e do
auto exame, o Centro de Oncologia (Cecan)
da Santa Casa de Piracicaba preparou uma
programação especial durante todo o mês
de outubro. O lançamento ocorreu no dia
30 de setembro quando, ao lado do vice-provedor João Orlando Pavão, o diretor
da unidade Fernando Medina recebeu

Em alusão ao Outubro Rosa, os prédios da Santa Casa e do Cecan
permanecerão iluminados de rosa durante todo o mês

Programação contou também com o “bolo da prevenção”, momento que enaltece a força dos
pacientes e a conduta impecável de médicos e funcionários envolvidos na assistência

funcionários, clientes e convidados para
a palestra proferida pela máster coach
Renata Donegá Passos, que ampliou a
abordagem do tema, lembrando que às
vezes é preciso “Perder para ganhar”.
Em seguida, homenagem póstuma
à fundadora da “Associação Viva a Vida”,
Wilma Godoy de Almeida, e à mulheres
que venceram a doença, com posterior
acionamento da iluminação que concedeu
cor rosa ao prédio do Cecan.
No dia 5 de outubro, palestra proferida pela doutora em Fisiologia pela
Unicamp e professora titular do curso
de Fisioterapia da Unimep, Maria Silvia
Mariani Pires de Campos, que falou sobre
“Prevenção e tratamento do linfedema
pós-mastectomia”. Em seguida, a nutricionista Fabiana Millani Gomes, responsável
pelo ambulatório de Quimioterapia do
Hospital da PUC Campinas e nutricionista
do Centro de Oncologia Campinas, falou
sobre “Nutrição e qualidade de vida”.

Complementando a programação, dicas
concedidas pelas pacientes Isabela Carrara
e Ivana Arruda sobre as inúmeras maneiras
de amarrar lenços na cabeça.
No sábado, dia 8, o Cecan promoveu
o tradicional Brechó Outubro Rosa com
a venda de roupas, calçados, acessórios,
brinquedos e utilidades domésticas doados pelos próprios pacientes e funcionários com renda revertida para as confraternizações e campanhas que a Unidade
direciona aos pacientes.
No dia 11, terça, às 8h30, palestra
com a psicóloga do Centro de Oncologia de
Campinas, Fabiana Marthes Molli Caron, para
falar sobre o “Meu eu feminino convivendo
com o câncer de mama”. Em seguida, às 10h,
Workshop de maquiagem com a diretora de
vendas da Mary Kay, Ivonete Oharomari, e
a supervisora Jaqueline Trevizan. Às 10h30,
oficina de reflexão com a contadora de histórias Carmelina Toledo Pizza.
A programação prossegue às 8h30
do dia 19, quando a micropigmentadora
Ana Savoi falará da aplicação da técnica
em sobrancelhas e aréolas dos seios. Em
seguida, apresentação de música e dança
pelo grupo “Amigas da Onça”, formado
por pacientes e ex-pacientes oncológicos.
Às 9h30, abordagem sobre “A saúde da
mulher no Programa de Saúde da Família”,
com a enfermeira Juliana Baldan de Barros,
do Posto de Saúde do Bairro Monte Líbano.
A programação chega ao fim no dia
27 de outubro quando, a partir das 8h30,
as enfermeiras supervisoras do setor de
Quimioterapia do Cecan, Ana Lúcia de
Souza e Andressa Rocha Jeremias abordam “Mitos e verdades sobre a quimioterapia para o câncer de mama na visão
do enfermeiro”. Às 10h, o educador físico
especialista em prescrição de exercícios
para grupos especiais, Ronaldo Baggi,
conversa sobre Educação Física em Prol
da Qualidade de Vida.

Saúde Inteligente também tem ações especiais para o Outubro Rosa
O câncer de mama é o tipo mais
comum de câncer entre as mulheres no
Brasil e no mundo, sendo a primeira causa
de morte no sexo feminino. Com o intuito
de divulgar e alertar sobre a doença e as
formas de prevenir ou, ainda, detectá-la em
estágio inicial, o Plano Santa Casa Saúde,
por meio de seu Centro de Prevenção e
Promoção de Saúde - Saúde Inteligente,
promoverá um mês todo voltado à conscientização com foco no combate à doença.

Para isso, no último dia 3 de outubro,
a equipe do Saúde Inteligente entregou
laços rosas para funcionários da Santa Casa
com o propósito de conscientizá-los sobre a
prevenção e reforçar a importância da avaliação anual das mamas, junto ao seu médico
ginecologista, possibilitando o diagnóstico
precoce da doença e seu tratamento efetivo.
A programação prossegue no dia 13,
com palestra aberta à população às 15h, no
Salão de Convenções do Hospital, onde a

mastologista Tânia Fabíola Navarro Altamirano falará sobre Prevenção do Câncer de
Mama por meio de um bate-papo informal
e esclarecimento de dúvidas.
No dia 19, Dia Internacional de Luta
Contra o Câncer de Mama, funcionários do
Plano Santa Casa Saúde e do Saúde Inteligente estarão vestidos de rosa, lembrando
que a doença existe, assim como ações
preventivas capaz de evitá-la e tratamentos
curativos avançados.

O superintendente do Santa Casa
Saúde, Ruy Nogueira, lembra que, além das
ações práticas, a equipe multiprofissional
do Centro de Prevenção e Promoção da
Saúde - Saúde Inteligente incluiu na programação dos grupos de Apoio ao Paciente
Diabético e Hipertenso (GADH), Bem Estar,
Saúde em Equilíbrio e no Programa de Pré
e Pós-Cirurgia Bariátrica abordagens para
disseminar a conscientização e reforçar a
importância da prevenção.
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Secretariando Emoções é tema de Encontro na Santa Casa
O Dia da Secretária é comemorado em 30
de setembro em todo o país e, neste ano, além
do tradicional encontro realizado pela Santa Casa
de Piracicaba como forma de reconhecimento
ao trabalho dessas profissionais, as secretárias
do Hospital tiveram uma semana especial, com
esmaltação, design de sobrancelhas, cabelo e
maquiagem, atividades que contaram com apoio
da Lolla Cosmético.
Para encerrar a programação, dinâmica,
reflexão, sorteio de brindes e uma calorosa confraternização na noite do último dia 30 de setembro,
quando a empresária e profissional de RH Michelle
Piazza encerrou o 8º Encontro de Secretárias falan-

do sobre o perfil desta profissional antigamente,
incumbida basicamente de servir café, atender
ao telefone e cuidar da agenda. “A secretária dos
novos tempos é o braço direito do gestor, processo
que exige postura pró-ativa e ampla visão das
situações vivenciadas no ambiente de trabalho”,
disse Michelle.
Para a secretária da Administração, Maria
Estela Silva, organizadora da Semana, além de lidar
com todas essas mudanças, a secretária atual também precisa saber administrar a própria emoção e
compreender a emoção das pessoas com as quais
convive diariamente.
A administradora Vanda Petean comple-

menta lembrando que a profissão de secretária
se modifica e se reestrutura de forma constante e
dinâmica. “Por isso, a Santa Casa incentiva e apoia
iniciativas como este Encontro, que agregam
conhecimento para que as mudanças e avanços
se efetivem com ética, dedicação e disciplina”,
salientou Vanda, que homenageou as secretárias
Estela Silva, Rosângela Pereira Barbosa e Rosemeire
de Moura Cruz em reverência ao trabalho desempenhado por todas as secretárias da Instituição.
A secretária Maria Estela durante
homenagem concedida pela administradora
Vanda Petean, incentivadora do Encontro

UMA FUNDAÇÃO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO

EEP
Escola de

Engenharia
de Piracicaba

Colégio Técnico
de Piracicaba

(19) 3412-1100 • w w w. f u m e p. e d u. b r

Centro de Educação
Profissional
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Santa Casa Saúde leva atenção à 3ª idade
Automassagem na terceira idade,
orientações para atividades cotidianas e
vôlei de lençol integraram as atividades
que o Santa Casa Saúde direcionou a
pessoas com idade acima dos 60 anos
durante toda a manhã do último dia 20
de setembro, na área de lazer da Santa
Casa.
As atividades, orientadas pela terapeuta ocupacional Ângela Barreira, pela
educadora física Denise Campacci e pelo
fisioterapeuta Adriano Astolfi, estavam
inseridas na programação da 8ª edição
do Cultura e Movimento na Terceira
Idade, desenvolvida pela Prefeitura de
Piracicaba no período de 30 de Agosto

Depois da caminhada de 1,5 km, com saída da estação da Paulista até a Praça José
Bonifácio, profissionais do Santa Casa Saúde recepcionaram os participantes com
aferição da pressão arterial e orientação médica e multiprofissional

à 1º de Outubro para reverenciar o Dia
Internacional do Idoso.
As atividades ocorreram em diversos pontos da cidade com apoio do Santa
Casa Saúde, Conselho Municipal do
Idoso, Lar Betel, Lar dos Velhinhos, Sesc,
Rede Drogal, Senac, Clube de Campo,
Casa Bonsai e CLAP (Centro de Longevidade e Atualização de Piracicaba) que,
juntos, coordenaram ações esportivas e
de saúde, espetáculos musicais e teatrais,
ginástica cerebral, concurso de miss e
mister terceira Idade, palestras, sarau,
dança e caminhada entre gerações;
todos voltados gratuitamente para essa
faixa da população.

Grupos de Saúde para mais qualidade de vida
Ao justificar o envolvimento do
Santa Casa Saúde, o superintendente
Ruy Nogueira, lembrou que, por meio
do Saúde Inteligente, o Plano já atua de
maneira efetiva na promoção da qualidade de vida na terceira idade. “Temos
clientes cadastrados no Grupo de Atividade Física, Grupo de Apoio aos Clientes
Diabéticos e Hipertensos (GADH), Grupo
Saúde em Equilíbrio e no Grupo de Pré
e Pós-Cirurgia Bariátrica”, disse.
Segundo ele, de maneira geral, o
objetivo desses programas é melhorar

a saúde dos portadores de doenças
crônicas e promover maior sociabilização e bem-estar através de exercícios
físicos elaborados e acompanhados por
equipe multidisciplinar especializada
com vistas à adequação do estilo de
vida de forma a minimizar os efeitos
das patologias já existentes e estimular
a prevenção de doenças.
Para isso, o Plano oferece sessões
de hidroginástica, alongamento e fortalecimento muscular, caminhada e orientações para atividades físicas, orientação

multiprofissional em grupo, dinâmicas,
monitoramento dos parâmetros glicêmicos e pressão arterial, orientações
para uma alimentação adequada e equilibrada, técnicas de relaxamento e respiração, acompanhamento nutricional
e oficinas que auxiliam a memorização
e controle emocional.
“São ações que permitem à equipe acompanhar o tratamento proposto
pelo médico responsável, orientar
sobre as necessidades específicas de
cada cliente, avaliar e promover o

acompanhamento nutricional e orientar para realização de atividade física
mediante solicitação médica”, explica
Ruy Nogueira.
Ele garante que, além da série
de atividades práticas, os programas
ainda proporcionam informações
interdisciplinar sobre o tratamento da
patologia, conscientização do cliente
quanto a responsabilidade com cuidados preventivos e estímulo à mudança
de hábitos para melhoria da qualidade
de vida.
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Cantinho do Funcionário

Nos passos da bailarina
Todos os dias depois do expediente de
trabalho, ela troca o sapato por sapatilhas e o
uniforme de trabalho por roupas de dançarina. Isso por que, há cinco anos, a secretária do
AP3 do Hospital Santa Isabel, Karina Daniela
Barboza, se dedica todos os dias a sua grande
paixão: o balé.
O mundo da dança entrou em sua vida
somente aos 15 anos, quando ela começou
a ter aulas na igreja em que freqüenta. Mas
foi somente aos 18 que ela procurou uma
escola profissional, fez o teste e conseguiu
uma bolsa de desconto para que pudesse
se desenvolver. “Comecei a dançar balé
tarde, pois meus pais não tinham condições
de pagar aulas quando eu era criança. Na
adolescência meu desejo em vivenciar essa
arte ficou ainda mais forte e comecei a correr
atrás do meu sonho”, disse.
Karina é técnica de finanças e auxiliar

administrativo e, agora, dedica-se à dança.
Este ano, durante a abertura da SMAM (Semana Mundial do Aleitamento Materno) realizada pela Santa Casa de Piracicaba, ela fez
uma apresentação solo, interpretando uma
mulher com seu filho em alusão à importância da amamentação, e foi calorosamente
aplaudida pelo público.
“A dança é capaz de expressar sentimentos por meio de movimentos. É algo
gerado internamente, que já está dentro
da gente e pode ser colocado para fora por
meio da expressão corporal”, salienta Karina,
que afirma externar gratidão quando dança.
“È um momento dedicado ao que mais amo
fazer e tento despertar esse sentimento no
publico, mostrando o quão importante é
poder fazer o que se ama”, disse.
A dedicação da bailarina é diária.
Ela treina de segunda à sexta-feira por três

horas e meia e, aos sábados, por cinco horas
seguidas. “Faço aulas diariamente e, e breve,
vou me apresentar junto ao meu grupo com
números de balé contemporâneo, jazz, balé
fittnes e neoclássico”, disse.
A dança deixou há algum tempo de ser
apenas um hobbie para Karina, que hoje encara
o balé como uma segunda profissão.“Pretendo
dançar até não conseguir mais, quero me especializar e estudar sempre. A dança é muito
difícil e tem que ser aprimorada todos os dias,
ela não é apenas um hobbie mas uma profissão
que desejo seguir”, salienta.
Para a bailarina, além de ser bom para
o corpo, a dança também traz paz e descanso.
“A gente se desliga da rotina diária, alivia o
estresse e ainda mexe com toda a parte de
coordenação motora. Como se não bastasse,
a dança me inspira e me traz a sensação de
realização”.

O mundo da dança encanta a secretária do
AP3, que pretende se profissionalizar

Corpo em movimento e alimentação saudável na mira da SIPAT
De 4 a 7 de outubro, a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da
Santa Casa de Piracicaba realizou a 30ª SIPAT
(Semana Interna de Prevenção a Acidentes
de Trabalho) que, nesta edição, teve como
desafio estimular a movimentação do corpo
e adesão a uma alimentação mais saudável.
A programação contou não apenas
com a colaboração dos membros da própria Cipa; mas de todos os funcionários
do Hospital, que puderam se manifestar

por meio de urna colocada em frente ao
refeitório da Instituição para votação de
temas considerados de maior relevância
pela comunidade hospitalar.
“Foi a maneira que encontramos de
envolver ainda mais os funcionários, estimulando a participação ativa e efetiva de todos
na 30ª Sipat”, disse Maicon Jeferson da Silva,
atual presidente da CIPA. Segundo ele, tudo
foi cuidadosamente preparado para mostrar
que, com gestos simples de amizade e cola-

boração, é possível criar um ambiente de trabalho mais agradável e harmonioso, prezando
sempre pela segurança e qualidade de vida.
A Semana começou no dia 4 de
outubro, às 14h, no Salão de Convenções,
quando a Associação Sorria ou Sorria utilizou de recursos lúdicos para falar sobre o
estresse no mundo moderno. No dia 5, foi
dado o alerta sobre a importância da atividade física por meio da palestra “Exercite-se
gritando, ham!”, com a educadora física,

nutricionista e professora de artes corporais
chineses, Patrícia Shil, que deu dicas importantes para uma vida mais equilibrada.
No dia 6, direção defensiva e segurança
ao volante, com o especialista em trânsito
Agnaldo César Pedroso. No encerramento, dia
7, o tradicional concurso de parodia musical,
na Área de Lazer da Santa Casa, colocando à
prova a criatividade dos funcionários que, este
ano, compuseram letras inéditas com temas
relacionados à saúde e bem estar.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
01/10 - Rosemeire de Campos
01/10 - Elaine Cristina do Prado Ramos
01/10 - Raimunda G. dos Santos Oliveira
01/10 - Alessandra Marcuz de Souza Campos
01/10 - Ivaneza Camila Camelo Pereira
01/10- Adilson Toniolo
01/10- Dr. Atahualpa de Mello Ferracciu
01/10- Dr. Ricardo Cunha Aprilante
02/10 - Sonia Esteves Mota
02/10 - Luciane Elisa Barroso Sampaio
02/10 - Maria Cristiane da Silva Ferreira
02/10 - Ronaldo Raspante
02/10 - Marcio Jose Florentino da Silva
02/10 - Alessandra Martins Miranda
02/10 - Dircelene Fernandes
02/10 - Caren Cibele Lisboa
02/10 - Nacisa Moreira dos Santos
02/10 - Dr. Antônio Sergio Aloisi
02/10 - Maria Angelica Nogueira Rossi
02/10 - Dr. Orlando Guidetti Júnior
03/10 - Geisa das Neves Souza
03/10 - Dilson Alves dos Santos
03/10 - Isis Priscila de Moraes Oliveira
03/10 - Valdir Luiz
03/10 - Maria Angelucia Santos Nabas
03/10 - Jose Carlos Salvian
03/10 - Maria Terezinha Queiroz de Carvalho
03/10 - Dr. Edy Walter de Souza
03/10 - Dr. Wadih Neira Selios
03/10 - Veronica Maria de Abreu
04/10 - Marta Regina Canha Teles
04/10 - Giovana Elisabete Granato Frank
04/10 - Isabel Aparecida Franco Bueno
04/10 - Isadora Fiamoncini
04/10 - Fernanda Lopes Futi
04/10 - Dr. Itamar Curti
04/10 - Dr. Danilo Roberto Rodrigues Biegas
04/10 - Dr. Rafael Luis Sakai
04/10 - Diogo Santos Coelho
05/10 - Katia Felicia da Silva
05/10 - Neuza Maria Zitto Ferrari
05/10 - Bruna Cristina Jaime

05/10 - Lucimara Garcia Baltieri
05/10 - Marilda Pereira de Almeida Silva
05/10 - Dr. Augusto Muzilli Júnior
05/10 - Dr. Frederico Gomide Sandoval
06/10 - Danilo de Souza Oliveira
06/10 - Danilo Paes da Silva
06/10 - Rita Ramos Coelho
06/10 - Ivania Aparecida Steffe Victor
06/10 - Patrícia Oste Januario
06/10 - Liliane Lourenco de Freitas
06/10 - Luis Guilherme Schnor
06/10 - Dr. Rodrigo Ribas Dias dos Reis
06/10 - Dra. Ana Cláudia de Oliveira
07/10 - Ana Cabral de Souza
07/10 - Gisele C. de Lima V. Martins
07/10 - Luiz Celso Zanotto Manfio
07/10 - Beatriz Fernanda Ferreira
07/10 - Jacye da Silva Delesposti
07/10 - Edilma Arcanjo Barbosa
07/10 - Ronaldo Raspante
07/10 - Dr. Alexandre Anéfalos
07/10- Dr. Luiz Celso Zanotto Manfio
08/10 - Ruthi dos Santos Costa
08/10 - Ivanete Aparecida da Silva Dantas
08/10 - Alessandra Martins Souza
08/10 - Alex Rodrigo Brito Leite
08/10 - Dr. Antonio José Pádua
08/10 - Dra. Sílvia Cezaretti Diniz de Petta
09/10 - Luis Fernando Alves da Silva
09/10 - Valeria Ibarrola
10/10 - Fernanda Sousa Fernandes da Silva
10/10 - Regiane Batista Caetano
10/10 - Evelise Cristina Camargo
11/10 - Fernanda Ap. Granuzzio Martins
11/10 - Rosilene Oliveira Nunes
11/10 - Sonia Aparecida Geronimo Ferreira
11/10 - Luciana Aparecida Grande
11/10 - Dr. Miguel Duarte Dias
11/10 - Dra. Tânia Fabila Navarro Altamirano
12/10 - Marcia Aparecida Soares
12/10 - Maurina de Jesus Bispo Araujo
12/10 - Aline Renata Baesteiro Barros

12/10 - Emanuelle H. de Souza Teixeira
12/10 - Dra. Rachel de C. Franceschi
13/10 - Pamela Movio
13/10 - Angela Santina Fernandes
13/10 - Danila da Silva Martins
13/10 - Tatiane dos Santos de Assis
13/10 - Aparecida Joceli de Campos Tot
13/10 - Claudia Aparecida Godoy
13/10 - Lucilene Conceição F. Garcia
13/10 - Samia Vohlk Medeiros da Silva
13/10 - Jacinta Mendes Vieira
13/10 - Shirlei Aparecida Correa Rodrigues
14/10 - Eliana Cristina Cardoso de Jesus
14/10 - Antonia Natalia Oliveira Guerra
14/10 - Breno da Luz Maciel
14/10 - Edna Rosa Miranda
14/10 - Dr. Evandro Adriani Pessotti
15/10 - Sandra Rosana Domiciano
15/10 - Mayara Tabai Pronto
15/10 - Fernanda de Gois
15/10 - Yanara Soave Lima
15/10 - Marilaine Cristina Nunes Stenico
15/10 - Fernanda Brito de Souza
15/10 - Dra. Mayara Tabai
16/10 - Sonia Souza da Silva
16/10 - Caroline Bartier
16/10 - Uelio Pereira Fernandes
16/10 - Durci da Silva Matos
16/10 - Virginia Barbosa dos Santos
16/10 - Isabela Rabelo de Oliveira
16/10 - Lusmira de C. B. Figueiredo Joaquim
16/10 - Andreza Aparecida Risso
16/10 - Maria de Lourdes da Silva
16/10 - Denise dos Santos Campacci Beccari
16/10 - Naline Cristiane do Nascimento
16/10 - Dr. André Luis Gervatoski Lourenço
17/10 - Cristiana Aparecida dos Santos
17/10 - Cleonice da Silva Pereira
17/10 - Maurinho de Souza Oliveira
17/10 - Cristiane Silva do Nascimento
18/10 - Suelen Fabiana Camargo Araujo Bissoli
18/10 - Aline Bortolussi

18/10 - Jose Roberto de Novais Rocha
18/10 - Dra. Lenira Cristina Stella
19/10 - Marilia Puertas J. Leal de Moraes
19/10 - Tatiane Alves de Almeida Amorim
19/10 - Marli da Silva Lima
19/10 - Manoelito Ferreira Guimaraes
19/10 - Dirce Pessoa dos Santos
19/10 - Ana Luisa Ferraz de Camargo
19/10 - Dr. Heitor Nanni Tupinambá
19/10 - Dr. André Martins Rosetti
19/10 - Dra. Lawrence A. Rodrigues Gomes
20/10 - Patricia Fabiana da Silva
20/10 - Cesar Acconci
20/10 - Alex Sandra Guilhermina da Silva
20/10 - Dr. Ricardo Fabião Moreira da Silva
20/10 - Diovaldo Ângelo Pizzinatto
21/10 - Liliana Maria Seroto Rocha Coelho
21/10 - Valnei Silva dos Santos
21/10 - Alzira Milani
21/10 - Celia Cabanha
21/10 - Felipe Ricardo Dilio
21/10 - Kelen Cristina Correia
21/10 - Dr. Enrique Crispin Insaurralde Costa
21/10 - Dra. Julia Cabral Martuscello
22/10 - Elaine Cristina Ferreira Fernandes
22/10 - Leomar Conceicao de Almeida
22/10 - Dr. Bernardo Aguiar Jordão
22/10 - Dr. Sérgio Bruno Barbosa
23/10 - Clarice Gomes Martins
23/10 - Marilene de C. Negreziolo Queiroz
23/10 - Thais Rodrigues Vilaca
23/10 - Karina Aparecida Galvao de Oliveira
24/10 - Sergio Gomes Pereira
24/10 - Ana Carolina Camargo Ramos
24/10 - Daniela Buzelli de Oliveira
24/10 - Keli Cristina Felisberto
24/10 - Denise Conceição Ap. Bonifacio Santos
24/10 - Dr. Antonio José de Moraes Olivetti
25/10 - Darci Rodrigues de Oliveira
25/10 - Gelsa Roberta Toledo Parede
25/10 - Roseli Gonzaga Martins
25/10 - Maria Aparecida Souza Oliveira

25/10 - Adriana Santos Silva Classere
25/10 - Karina Nazatto
25/10 - Juliana Bortolazzo
25/10 - Dr. Rogério Amalfi
26/10 - Fernanda de Carvalho Vital
26/10 - Rafaela Defavori
26/10 - Adriana Rodriguez Menezes
26/10 - Juliana Cristina Tobias
26/10 - Ana Paula Guimaraes da Silva
26/10 - Dr. Eliel Wagner Faber
26/10 - Dra. Celise A. Sobral Denardi
27/10 - Alexandra B. da Silva Andreoni
27/10 - Leonice Oliveira Arcanjo
27/10 - Patricia Storel Reis
27/10 - Ana Paula Nery
27/10 - Gabriela Pereira Spinosa Quadrado
28/10 - Elizabete Alves dos Santos
28/10 - Wanessa Muller
28/10 - Valquiria Vieira de Lima
28/10 - Vinia Sandrs
28/10 - Dr. Paulo Arthur M. Padovani
28/10 - Dra. Márcia Cesar Pesce Rabello
28/10 - Dra. Keila Miriam M. de Carvalho
29/10 - Cristiano Santos Gimenez
29/10 - Priscila Gislaine da Silva
29/10 - Marcio Antônio de Lima
29/10 - Dr. Isadora Ramos Tozoni Zotelli
30/10 - Cibele Maria Galvani
30/10 - Gustavo de Avila Cizotto Barbosa
30/10 - Kelly Fernanda Martha
30/10 - Direne da Silva Santos
30/10 - Cleide Batista Davanzo
30/10 - Dr. Rodrigo Azevedo de Oliveira
31/10 - Debora Cristina de Meira Soares
31/10 - Fernanda Silvestre
31/10 - Maria de Lourdes C. Rodrigues
31/10 - Gilsa Aparecida Neri
31/10 - Valeria Aparecida Polizel
31/10 - Roberta Pires do Prado Libardi
31/10 - Antônio Carlos Vasconcelos
31/10 - Elisangela de F. Pires de Camargo
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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.

• 45 anos oferecendo resultados precisos
• Qualidade certificada
• Vacinas
• 19 unidades (distribuídas em 9 cidades)
NEUZETI ROSA VIEIRA
UNIDADE PREVILAB PIRACICABA

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

Atendimento ao Cliente
Piracicaba: (19) 3429-6900
Demais localidades: 3003-6336
previlab.com.br

AGORA COM TRÊS UNIDADES ESPECÍFICAS DE ATENDIMENTO

Para atendimento de urgência
Rua Silva Jardim, 1.786,
com acesso também pela Santa Casa

Dr. Norio Ikari - CRM: 24789

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

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

Telefone (19) 3428.4030
www.emcor.com.br

Dr. Walter Checoli - CRM: 49748

Unidade de Exames

Consultoria em
Direito Médico e da Saúde
Assistência Técnica
Dr. Rubens Cenci Motta
Diretor Técnico - CRM 58.539

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
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