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O advogado João Orlando Pavão foi reeleito provedor da Santa Casa de Piracicaba para liderar
a Instituição pelos próximos três anos. Mesário no período de 1996 a 1999, provedor de 1999 a
2011 e vice-provedor de 2011 a 2017, ele encabeçou a chapa única composta também por um viceprovedor, quatro diretores, seis mesários, seis suplentes e 12 integrantes do Conselho Consultivo.
Em seu discurso de posse, Pavão exaltou e agradeceu o apoio dos demais componentes da
Mesa Diretora e Administrativa e do corpo de médicos e funcionários, ao lado dos quais o provedor
pretende implementar seu plano de ações, priorizando a conclusão do prédio que abrigará o Plano
Santa Casa Saúde, reformulação do setor de Pronto Atendimento, continuidade do processo de
modernização tecnológica da Santa Casa e intensificação da campanha Adote um Quarto SUS e
Faça a Diferença.
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PALAVRA DO PROVEDOR:

João Orlando Pavão, provedor da Santa Casa de Piracicaba

O fim da imunidade fiscal para as filantrópicas
A reforma da previdência segue
em discussão e dentre as propostas de
reformulação está o fim da imunidade
fiscal para as entidades filantrópicas.
Diante desta questão, o SINDHOSFIL
– Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do
Estado de São Paulo e a FEHOSP- Federação das Santas Casas e Hospitais
Beneficentes do Estado de São Paulo
passaram a apoiar todos os movimentos contrários a esta resolução, uma
vez que sua aprovação seria bastante
prejudicial ao setor da saúde.
A tabela de procedimentos do

SUS está sem reajuste há 13 anos e a
inflação dos custos de saúde, apenas
em 2016, chegou quase a 20%. Portanto, sem a imunidade fiscal, não há
verba para manter os trabalhos dos
hospitais, que já acumulam dívidas
gigantescas advindas da defasagem da
tabela de preços que o Estado utiliza
para ressarcir as instituições parceiras
que trabalham para garantir assistência
médico-hospitalar pelo SUS.

A reforma da Previdência deve
acontecer, mas com cautela, pois,
retirar as imunidades fiscais do setor
filantrópico não resolve o problema
da Previdência no Brasil, mas cria outro, mais sério. Afinal, sem as isenções
fiscais, o setor de saúde não conseguirá
exercer seu trabalho por muitos anos.

As imunidades fiscais não trazem
ganho às filantrópicas; pelo contrário,
essas instituições investem mais do que
recebem. Estudos apontam que, a cada

Vale lembrar ainda que a imunidade tributária concedida às filantrópicas impacta em apenas 3% a receita da
Previdência Social. Ou seja, a desone-

R$ 1,00 obtido por isenções fiscais, a
instituição filantrópica retorna R$ 9,92
em benefícios para a sociedade.

MESA DIRETORA
Mesa Diretora: João Orlando Pavão (provedor), Alexandre Valvano Neto (vice-provedor), Diovaldo Ângelo Pizzinatto (1º secretário),
José Luis Alcarde (2º secretário), Adilson Toniolo (1º tesoureiro) e César Marcon Storer (2º tesoureiro)
Mesários: Adilson Zampieri, Antonio Orlando Bertholdi Piacentini, Evandro Luiz de Almeida Haddad, José Pino, Joaquim Marth,
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Diretor Técnico: Dr. Ruy Nogueira Costa Filho – CRM 39.044
Administração: Vanda de Carvalho Petean

ração concedida à filantropia é muito
pequena perto do que é devolvido
à sociedade. Além disso, o papel das
instituições filantrópicas está previsto
na Constituição de 1988, quando a
renúncia tributária se fez presente no
texto constitucional porque essas organizações estão presentes em lugares
onde o próprio Estado não está.
Caso percam suas imunidades,
milhares de organizações filantrópicas
correrão risco e milhares de pessoas
perderão o atendimento digno e humanitário, quadro que poderá levar a
uma calamidade social.
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Estado libera R$300 mil à Santa Casa
A convite do deputado estadual Roberto Morais, o provedor da Santa Casa de
Piracicaba, João Orlando Pavão, e o gestor
da Instituição, Márcio Caitano, participaram
de ato no Palácio dos Bandeirantes, sede
do governo do Estado, no último dia 11 de
abril, quando o governador Geraldo Alckmin
liberou verbas para entidades e municípios
com base na apresentação de emendas
parlamentares.
“À Santa Casa de Piracicaba, foi aprovado o repasse de R$300.000,00 provenientes
da emenda parlamentar apresentada por
Roberto Morais ainda em 2015”, disse Pavão,
exaltando a importância da iniciativa sobretudo às filantrópicas, que sofrem com a
defasagem de pelo menos 50% na tabela SUS.
Ele lembra que o valor será investido na
aquisição de monitores multiparâmetros de

Roberto Morais, Geraldo Alckmin, João Orlando Pavão e
Márcio Caitano durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes

transporte, bisturis elétricos, ultrasson portátil,
carrinho de anestesia e débito cardíaco para o
centro cirúrgico, além de um eletrocardiógra-

fo para as unidades de internação, ajudando
a promover a atualização tecnológica e a
melhora da assistência.“O deputado tem sido

um grande parceiro da Santa Casa, hospital de
referência para 25 cidades da região”, disse o
provedor ao lembrar que a Santa Casa realiza,
em média, 26.000 atendimentos/mês, 60%
deles destinados ao SUS.
Ao justificar a iniciativa, Roberto
Morais ressaltou seu compromisso com
a saúde e lembrou que, todos os anos, o
Estado libera verbas por seu intermédio a
diversas entidades e municípios da região.
“Sabemos das dificuldades enfrentadas
pelo país principalmente com relação às
áreas atendidas pelo Sistema Único de
Saúde”, disse o parlamentar evidenciando
seu comprometimento com as entidades
e instituições filantrópicas. “Elas são fundamentais à rede pública de saúde do
país, pois respondem por metade de todas
assistência SUS praticada no Brasil”, disse.

Pavão se mantém na diretoria da FEHOSP
O provedor da Santa Casa de Piracicaba, João Orlando Pavão, foi reeleito diretor
jurídico da Fehosp – Federação das Santas
Casas e Hospitais Beneficentes do Estado
de São Paulo, para o triênio de abril/2017 a
abril/2020.
A entidade, criada em 1959, está dividida em sete regionais - Piracicaba, Ribeirão
Preto, Grande São Paulo, Ourinhos, Vale do
Paraíba, Sorocaba e Votuporanga. A regional de Piracicaba é coordenada por Pavão
e é composta por 87 hospitais, dos quais 62

(71%) são filiados à Federação. Segundo o
último levantamento da Fehosp, o Estado
de São Paulo contabiliza 464 instituições
filantrópicas; 309 delas filiadas à Federação.
“A Fehosp é um elo importante entre os
hospitais e o poder público. Além disso,
oferece suporte jurídico gratuito, serviço
fundamental, já que muitas instituições não
têm condições de ter o departamento próprio”, explica o diretor jurídico.
Segundo ele, a Assembléia Geral Extraordinária para eleição da nova diretoria ocorreu
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no último 6 de março, em São Paulo, quando
foram eleitos também o Diretor-Presidente Edson Rogatti, o 1° Diretor Vice-Presidente David
Vieira da Costa, o 2° Diretor Vice-Presidente
José Carlos Rodrigues Amarante, o 1° Diretor
Administrativo Prof. José Carlos Cardoso, o 2°
Diretor Administrativo Murillo Antonio Moraes
de Almeida, o 1° Diretor Financeiro Milton Tédde, o 2° Diretor Financeiro Valdir Pereira Ventura
e a Diretora de Relações Institucionais Cecília de
Fátima Leal Neto.
Também foram eleitos os membros do

Conselho de Administração Zélia Therezinha
Lopes Mimessi, João Hildebrando Rodrigues,
José Cândido Chimionato, Antônio Luís C.
de Moraes Navarro, José Roberto Piccinin,
Alberto Luís de Mello Rosatto, Patrícia Innecco Silveira Prado Calil, Marcelo Rodrigo
Aparecido Netto e Luiz Fernando Góes Liévana. Integram o Conselho Fiscal Irmã Rosane
Ghedin, Lair Moura Sala Malavila Jusevicius
e Ivã Molina. São suplentes José Reynaldo
Trevizaneli, Pascoal Martinez Munhoz e
Amauri Elias Calil.
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Havan direciona ‘Troco Solidário’ à Santa Casa
A filial da Havan em Piracicaba,
uma das maiores lojas de departamentos do Brasil, fez a entrega de cheque
simbólico no valor de R$15 mil à Santa
Casa de Piracicaba, por intermédio do
Centro de Oncologia da Irmandade/
Cecan. O valor é resultado da arrecadação feita por meio da Campanha ‘Troco
Solidário’.
O cheque foi entregue ao diretor
do Hospital Diovaldo Ângelo Pizzinatto pelo gerente da Havan, Márcio dos
Santos, e pela líder Patrícia Camargo.
“Foi uma honra entregar este valor ao
hospital”, disse Márcio ao enaltecer o
empenho dos funcionários em arrecadar
as doações. “Ao pagar suas compras
com dinheiro, o cliente é convidado pelo
operador de caixa da loja a doar o troco”,

Funcionários se esforçam para arrecadar o maior valor possível
em doações voluntárias, beneficiando instituições

disse, lembrando que a cada seis meses
uma entidade diferente é contemplada.
Ele explica que a campanha Troco Solidário, lançada em 2010, é uma

iniciativa da Havan com participação
de seus clientes para a arrecadação de
valores expressivos doados à entidades
beneficentes das cidades onde a Havan

está presente. “Desde sua criação, o
Troco Solidário já arrecadou milhões
de reais, contribuindo não apenas para
a manutenção do trabalho social que
essas entidades realizam mas também
para investimentos que melhoram e
aprimoram sua performance”.
Segundo Pizzinatto, a Santa Casa
foi escolhida para ser beneficiada pela
Campanha devido ao caráter de referência regional do Hospital, parceiro
da Prefeitura na manutenção da rede
pública de saúde. “O valor doado foi
investido no custeio de ações direcionadas à assistência SUS que a Instituição direciona às comunidades mais
carentes de Piracicaba e das cidades da
região que integram a Direção Regional
de Saúde- DRS X”, disse.

Candura doa 324 litros de álcool para o Hospital
Parceira da Santa Casa de Piracicaba,
a Iplasa- Indústria e Comércio de Produtos
Domissanitários Ltda (Candura) doou ao
Hospital 324 litros de álcool etílico hidratado
com aroma de eucalipto.
De acordo com a coordenadora do
departamento de Farmácia da Instituição,
RosaineVillar, o produto está sendo utilizado
para limpeza de bancadas, dispensários de
medicamentos, cestos repositores e estantes de áreas administrativas dos 18 setores
que integram a Farmácia Hospitalar, que

consumirá o produto nos próximos nove
meses. “Isso representa uma economia de
R$1.170,00 apenas para a Farmácia”, explica.
Rosaine revela que a Farmácia conta
com a atuação de 107 funcionários, sendo
59 auxiliares de farmácia, 37 funcionários
que trabalham nas áreas de apoio, quatro
técnicos de farmácia e sete farmacêuticos.
Para os atendimentos, o Departamento de
Farmácia conta com oito Farmácias Satélites
e nove áreas de apoio, onde são dispensados diariamente cerca de 13 mil itens,

entre medicamentos e materiais médico
hospitalares, ação em que o processo de
higienização do ambiente é fundamental,
elevando a importância da doação.
Segundo a administradora Vanda Petean, a Candura é uma importante parceira
da Santa Casa. “No fim do ano passado, a
empresa doou 5.400 litros de amaciantes
que estão sendo utilizados para a lavagem
dos enxovais de pacientes internados,
sobretudo, pelo SUS (Sistema Único de
Saúde)”, disse.

Doação garantiu
nove meses de
economia para a
Farmácia
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UTI Neonatal institui “Despedida dos Valentes”
PEDRO PERMANECEU
90 DIAS NA UTI

Depois da alta hospitalar, um ‘corredor de profissionais’ é formado
para se despedir da mãe e do bebê e desejar-lhes êxito na nova etapa de suas vidas

Além do carinho e dos cuidados especiais que recebem de toda
a equipe multiprofissional da UTI
Neonatal da Santa Casa de Piracicaba, bebês internados por mais de
60 dias na Unidade e seus familiares
serão homenageados durante a alta
hospitalar. Batizada de “Despedida
dos Valentes”, a ação foi instituída para
criar um momento especial, quase
mágico, em que os profissionais se
despedem de forma diferenciada da
família e de seus bebês depois de um
longo período de internação hospitalar e convivência.
“É um período em que os laços
de confiança mútua se estreitam,
fazendo com que nos tornemos uma
família e vibremos com cada evolução
da criança, emoção que se expande e
ganha forma e plenitude com a alta
hospitalar”, disse a enfermeira coordenadora das UTIs Neonatal e Pediátrica
da Santa Casa, Maiby Marocco Parazzi.
Segundo ela, cada “Despedida”
é única pois, ao saírem da UTI, os bebês são recepcionados com uma música escolhida com base nos valores e
nas crenças dos pais e entoada pela
equipe que cuidou do recém-nascido.
“São bebês que passaram por diversas
lutas e batalhas para conseguirem

sobreviver, de forma que a homenagem é um encontro de despedida e,
ao mesmo tempo, de votos de saúde
e felicidade para uma nova etapa da
vida dessas crianças”, enfatiza Maiby.
Ela lembra que, para tornar o
processo de despedida inesquecível

para a família, vários setores do Hospital são envolvidos. “Mobilizamos funcionários para cuidar da decoração e
da organização do espaço, enquanto
outros tocam violão, conduzem a
música e promovem a filmagem e a
divulgação deste momento para que
tudo aconteça de forma acolhedora e
humanizada”, ressalta a enfermeira.
A psicóloga Paula Fernanda de
Abreu Maia explica que a ‘Despedida
dos Valentes’ é a etapa de finalização

do processo de acolhimento do
recém-nascido e de sua família, que se
inicia durante a internação hospitalar
com o projeto ‘Filhos Valentes’. “Independente do tempo de internação,
todas as famílias são integradas ao
projeto‘Filhos Valentes’, que se efetiva
com reuniões semanais da família
com a equipe multiprofissonal para
o esclarecimento de dúvidas e maior
entrosamento entre os envolvidos
no processo de assistência da UTI
Neonatal”, disse a psicóloga.
Segundo ela, o projeto Filhos
Valentes conta com a atuação de
profissionais de diversas áreas, qualificando ainda mais o nível da assistência direcionada ao recém-nascido
prematuro, com vistas à adequação
técnica e ao preparo emocional para
lidar com a dor e o sofrimento do
outro, conceitos que permitem a
concepção de um espaço mais sadio
e acolhedor para os pacientes, pais e
familiares.
“Estamos convictos de que,
além de uma equipe multidisciplinar
especializada e de tecnologia de ponta para oferecer a melhor assistência,
o acolhimento e a humanização são
fundamentais ao fortalecimento e à
recuperação dos prematuros”, disse.

Emocionada, Leila conta que precisou esperar
57 dias para pegar Pedro no colo pela primeira vez

Pedro Guimarães Santos foi o primeiro bebê
do projeto Filhos Valentes a receber a Despedida dos
Valentes. Ele nasceu no dia 21 de dezembro de 2016
e chegou ao mundo com 26 semanas (seis meses e
meio), pesando 800 gramas e medindo 34 centímetros. O parto precisou ser realizado após a mãe, Leila
Guimarães, ser diagnosticada com síndrome Hellp,
uma complicação obstétrica rara, pouco conhecida
e de difícil diagnóstico, que acontece durante a gravidez ou no pós-parto.
“Não imaginava que fossemos ter uma despedida assim”, disse Leila, lembrando que foi uma surpresa
inesquecível ver todas aquelas pessoas no corredor
quando ela deixava a UTI Neo com Pedro no colo. “Foi
um momento de muita emoção, um marco que, para
nós, representa o começo de uma nova história, cheia
de saúde, amor e uma vida feliz ao lado do meu filho,
da minha família”, disse Leila.
Ela revela que, por nascer prematuro, Pedro
venceu diagnósticos como a quilotórax (acúmulo
de linfa no espaço pleura), a pneumotórax (entrada
de ar dentro da pleura), parada respiratória, enterocolite (inflamação da mucosa do intestino. “Era uma
notícia ruim atrás da outra. Foram dias de angústia
e desespero, mas só tenho a agradecer essa equipe
maravilhosa que cuidou de cada etapa para que meu
filho não tivesse nenhuma complicação e ganhasse
mais força a cada dia”, ressalta.
Ela lembra que a primeira vez que pode pegar
Pedro no colo ele estava com 57 dias. “Foi a primeira
vez que toquei nele, que pude senti-lo. Para mim, ele
nasceu naquele momento”, disse a mãe emocionada.
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Pavão reassume Provedoria da Santa Casa
Ele substitui Adilson Zampieri, provedor da Irmandade no período de 2011 a 2017

O advogado João Orlando Pavão foi
reeleito provedor da Santa Casa de Piracicaba para liderar a Instituição pelos próximos três anos. Mesário da Instituição no
período de 1996 a 1999, provedor de 1999
a 2011 e vice-provedor de 2011 a 2017,
ele encabeçou a chapa única composta
também por um vice-provedor, quatro
diretores, seis mesários e seis suplentes,
além dos dez integrantes do Conselho
Consultivo da Instituição. A eleição se deu
por aclamação, durante sessão extraordinária realizada no último dia 17 de março,
nas dependências da Irmandade.

A composição da nova Mesa Diretora
teve poucas alterações. “A maioria aceitou
permanecer e assumir o desafio de determinar os rumos de uma instituição de
saúde imprescindível à manutenção da
rede pública de saúde”, disse o provedor,
lembrando que a rigidez orçamentária das
filantrópicas não permite erros, o que, segundo ele, faz com que as decisões partam
sempre de um colegiado. “Ponderamos
todos os aspectos de uma questão, analisando seus impactos diretos aos pacientes,
à comunidade hospitalar e ao equilíbrio
financeiro da Instituição”, disse.

Em seu discurso de posse, Pavão
exaltou e agradeceu o apoio que tem recebido dos demais componentes da Mesa
Diretora e Administrativa e do corpo de
médicos e funcionários, a quem ele creditou o mérito pela excelência dos serviços
prestados pela Instituição. “São eles os
responsáveis por garantir à Santa Casa a
prerrogativa de oferecer com exclusividade alguns serviços de alta complexidade,
consolidando a característica de hospital
de referência regional para 25 cidades”,
afirmou.
Ao justificar sua determinação em

prosseguir à frente de uma instituição
filantrópica sem fins lucrativos que há
162 anos tem como missão garantir
atendimento, sobretudo, aos mais carentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
Pavão mostrou-se comprometido com
valores que exaltam a amizade, o amor
ao próximo e o respeito às leis. “O sistema
público de saúde do país tem exposto
suas fragilidades e, como cidadãos, temos obrigação de contribuir com ações
que minimizem as diferenças e projetem
mais qualidade de vida, principalmente,
aos mais necessitados”, disse.

Novo provedor é recepcionado com café da manhã
O Cecan, Unidade de Oncologia da
Santa Casa de Piracicaba, promoveu café da
manhã com diretores, gestores e funcionários
para recepcionar o novo provedor da Instituição, João Orlando Pavão. O oncologista
Fernando Medina, diretor do Cecan, justificou
a homenagem lembrando que há mais de 20
anos, Pavão dedica sua vida e sua liderança à
Santa Casa.
O médico exaltou o trabalho realizado
pela Mesa Diretora e Administrativa e disse
que a saúde é um processo de alto custo e
que, por conta disso, a incidência de dificuldades também aumenta.“No entanto, diante da
experiência do provedor, a expectativa é que
a Santa Casa enfrente mares menos revoltos”,
salientou ao enfatizar ainda que, a Instituição é
o esteio da medicina praticada em Piracicaba

Fernando Medina, Cesar Marcon Storer, João Orlando Pavão,
Adilson Toniolo, André Moraes e Alexandre Valvano Neto

devido à estrutura tecnológica e aos exemplares serviços que a Instituição oferece.
O provedor João Orlando Pavão se
emocionou com a homenagem e disse que
reassumir a provedoria é um grande desafio
aceito por ele devido à interação e apoio que
a Instituição tem de seu corpo de médicos e
funcionários. Ciente das dificuldades ele disse,
porém, que os obstáculos não serão problemas. “Trabalharemos mais e venceremos”.
Como exemplo, ele exaltou o trabalho
do Cecan, unidade de referência regional e
nacional no tratamento do câncer e disse
que o serviço é motivo de orgulho para a
Instituição desde que foi implantado, há 23
anos. Com relação à crise instaurada no país,
Pavão voltou a afirmar que “a capacidade de
trabalho da equipe é maior que a crise”.

Tecnologia e humanização marcam a gestão de Zampieri
O provedor eleito, João Orlando Pavão,
acompanhou a apresentação feita para
elencar as principais ações empreendidas
pela Mesa Diretora durante a gestão anterior,
de Adilson Zampieri, no período de 2011 a
2017, quando ele foi vice-provedor. Em 2011,
foram destaques a reforma da recepção
do Hospital Santa Isabel, implantação do
Centro de Cirurgias Plásticas, ampliação da
Unidade Respiratória, reestruturação física da
Farmácia Central, da Maternidade, do Centro
Obstétrico e do setor de Pronto Atendimento, além da modernização do parque tecnológico com a aquisição de equipamento de
radioteparia e dez novas máquinas para a
Unidade de Hemodiálise.

Em 2012 destaque para a Campanha
Adote Um Quarto do SUS e Faça a Diferença,
inauguração da Unidade Coronariana (UCO),
implantação de nova sede para o EMCOR,
aquisição de equipamentos de tomografia
computadorizada, ressonância magnética e
microscópio para neurocirurgia e inauguração
de área de descanso para os funcionários.
Em 2013, a Instituição inaugura novo
prédio para o Departamento de Urologia
Clínica, reestrutura o Instituto de Imagenologia e a Central de Esterilização de
Materiais, adquire quatro novas máquinas
de hemodiálise, reforma salas do centro
cirúrgico, cria mais uma UTI com 12 leitos e
dá inicio à construção da nova sede para o

Santa Casa Saúde.
Em 2014, registra-se a implantação de
novo sistema de climatização para o centro
cirúrgico e lavanderia hospitalar, conclusão
da troca de piso de toda a área externa do
Hospital, instalação de Sala para Coleta de
Leite Humano, aquisição de equipamento
para radiocirurgia e inauguração do Ambulatório Médico do Santa Casa Saúde.
Em 2015, destaque para a aquisição
de aparelho de ultrassom 3D e 4D e equipamento de ressonância magnética, ampliação
de dois leitos semi-intensivos para a UTI Neonatal ereforma da recepção da Maternidade
com implantação de Sala Vip. Em 2016, ano
em que a Instituição conquistou o título de

hospital de referência no tratamento do AVC,
é inaugurado novo espaço para o Instituto de
Radiologia e instalado novo sistema de tratamento de água na Unidade de Hemodiálise.
Em março de 2017, Zampieri encerrou
sua gestão promovendo café da manhã para
prestação de contas da campanha Adote Um
Quarto SUS e Faça a Diferença, iniciativa que
resultou na adoção de 37 dos 72 quartos
que a instituição disponibiliza para internações pelo SUS. Outra ação de impacto foi
o início do processo de conclusão de novo
prédio para o Santa Casa Saúde. Ele exaltou
também os investimentos direcionados à
humanização da assistência e à capacitação
profissional das equipes.
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Provedor acredita na força do trabalho para vencer a crise

Para Pavão, a tradição da Santa Casa e o
profissionalismo de médicos e funcionários
vencerão qualquer obstáculo

O provedor da Santa Casa de Piracicaba,
João Orlando Pavão, empossado no último dia
17 de março, se reuniu com gestores, lideranças e coordenadores dos setores do Hospital
para uma primeira reunião de trabalho em
equipe.
Durante o encontro, Pavão, que há 21
anos atua como voluntário na Instituição,
expôs ideias e projetos, enalteceu o trabalho
realizado em equipe pelos profissionais da
Instituição e apresentou os membros da nova
Mesa Diretora, que o auxiliarão em sua gestão.
Neste primeiro encontro, ele lembrou que o
país atravessa um dos momentos mais difíceis
dos últimos 20 anos devido à grave crise que
assola o país. “Além da crise política, econômica e institucional, enfrentamos também uma
crise de valores, que é a pior de todas”, disse.
Mesmo diante desse cenário, em que
todos os setores do país passam por extrema dificuldade, Pavão acredita na força de

trabalho como instrumento para retomada
do crescimento. Neste aspecto, ele conclama
a Mesa Diretora e Administrativa, médicos e
funcionários para que, juntos, empreendam
esforços que garantam resistência à Santa
Casa. “Juntos, formamos uma equipe coesa
com mais de 2050 pessoas entre diretores,
médicos e funcionários bem intencionados
e determinados a manter a Santa Casa nos
trilhos, como tem ocorrido ao longo dos 162
anos de história da nossa Instituição”, disse o
provedor.
Pavão disse ter consciência de que a
recessão contribui para o aumento do atendimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e
que isso resulta automaticamente em déficit
financeiro para o hospital. “Dos 340 leitos do
complexo hospitalar, 60% são destinados para
o atendimento SUS”, revelou o provedor, exaltando a luta das filantrópicas pela atualização
da tabela, que é padrão de referência para

o pagamento dos serviços prestados. “Hoje,
porém, recebemos menos da metade do valor que o hospital efetivamente gasta com os
procedimentos necessários à manutenção da
assistência médico hospitalar às comunidades
de Piracicaba e região”, explica.
Convicto, entretanto, de que os problemas não vão paralisar nem engessar a
Instituição, Pavão traçou metas e projetos
para os próximos três anos. Entre eles estão
a conclusão do prédio que abrigará o Plano
Santa Casa Saúde, que tem como foco a medicina preventiva; a reformulação do setor
de Pronto Atendimento, que funciona como
‘porta de entrada’ do Hospital; continuidade
do processo de modernização tecnológica
da Santa Casa e intensificação da campanha
Adote um Quarto SUS e Faça a Diferença, que
já resultou na completa reestruturação de 37
quartos dos 72 que a Santa Casa disponibiliza
para internação hospitalar pelo SUS.

A nova Mesa Diretora

Nova mesa diretora determinará os rumos da Santa Casa pelos próximos três anos

Além do provedor João Orlando
Pavão, integram a Mesa Diretora da Santa
Casa de Piracicaba, eleita para o triênio
2017/2020, o vice-provedor Alexandre
Valvano Neto; os diretores Diovaldo Ângelo
Pizzinatto (1º secretário), José Luis Alcarde

(2º secretário), Adilson Toniolo (1º tesoureiro) e Cesar Marcon Storer (2º tesoureiro); os
mesários Adilson Zampieri, Joaquim Marth,
Evandro Luiz de Almeida Haddad, Samir
Tufic Arbex, Antônio Orlando Bertholdi
Piacentini e José Pino; os suplentes Eduar-

do Paparotto Filho, Jenival Dias Sampaio,
Leandro Desuó, Antônio Carlos Copatto,
Luis Guilherme Schnor e Cezário de Campos Ferrari.
Integram o Conselho Consultivo da
Instituição Wander Pereira Rossete Júnior,

Ettore Geraldo Avolio, Aldo Evandro Zulini, Ary Marconi, José Rosário Losso Neto,
João Baptista de Souza Negreiros Athayde,
Salvador José Cassano, Valter Manoel Maroço, Waldemar Romano, Wolney Luis Stolf,
Rinaldo Puia e Claudio Amary.
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Santa Casa entrega certificados de gratidão

A primeira etapa da campanha Adote Um Quarto SUS e Faça a Diferença foi encerrada com 37 quartos adotados
Mais de 80 pessoas, entre representantes de empresas, associações e pessoas
físicas que adotaram um dos quartos que a
Santa Casa de Piracicaba disponibiliza para
internações pelo SUS- Sistema Único de
Saúde participaram do café da manhã organizado pela Mesa Diretora e Administrativa
da Instituição para prestação de contas e
agradecimento.

Adilson Zampieri, que estava à frente
da Provedoria durante o evento, em 10 de
março, disse que a intenção foi promover a
entrega de certificados de reconhecimento
e gratidão aos parceiros da Campanha Adote um Quarto SUS e Faça a Diferença, instituída em dezembro de 2011 com o desafio de
atrair parceiros dispostos a contribuir para
a completa reformulação desses espaços.

“Piracicaba atendeu ao chamamento
da Santa Casa, fazendo com que 37 quartos
SUS, de um total de 72, fossem adotados e
completamente reformulados”, disse Zampieri. Ele lembrou que o processo permitiu
dotar esses espaços de uma estrutura capaz
de ampliar o nível de conforto e bem estar
dos pacientes durante o período de internação hospitalar.

Segundo ele,“a Santa Casa é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que
pertence à comunidade e, neste contexto,
a campanha abre a perspectiva de estreitar
laços com essa mesma comunidade, contando com o apoio e respaldo de pessoas
e empresas conscientes da importância do
trabalho que a Instituição realiza na área da
saúde pública.

Gabriel Duarte, Waldomiro Scarpari, Luiz Carlos Furtuoso,
Euclides Libardi, Joacir Cury, Adilson Zampieri e Evaldo Vicente

Paulo Sérgio Boscariol de Toledo, Dudo Lungatto, Adilson Zampieri,
José Luis Alcarde e Denilson Roberto Santim

Reginaldo Bicin, Rodrigo Santos, Adilson Zampieri, João Orlando
Pavão, Salvador Marth, Joaquim Marth e Antonio José Rodrigues Jr.

Valéria Aversa, Ana Lucia Scagnolato, Sidney Aldo Granato,
Adilson Zampieri, Marcos Martines e Wagner Codinhoto

Renato Ronsini, Alexandre Costa, Adilson Zampieri,
Alcione Moya Aprilante, Newman Simões e Hélio Angelelli

Domingos Peixoto, Cesário Ferrari, Luis Guilherme Schnor,
Adilson Zampieri, Marcia Dedini e Fernanda Guidotti

José Carlos Rodrigues de Assis, José Fernando Sampaio,
João Quartucci, Adilson Zampieri, Vivian Menichetti e
Maria Christina Marton Correia Seifarth de Freitas

José Pino, Marcelo Cançado, André Bandeira, Adilson Zampieri,
Alcione Moya Aprilante e José Carmignani

Salvador Marth, Adilson Zampieri e Joaquim Marth
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Parceiros adotam 37 quartos SUS
Remodelados, novos quartos ampliam o nível de conforto e bem estar dos pacientes durante o período de internação hospitalar
Adilson Zampieri lembrou que, quando
adotados, os quartos passam por melhorias
que permitem a troca de todos os móveis
e reforma estrutural com a remodelação de
piso, pintura, tubulação de gases medicinais
e reforma do banheiro.Sensibilizado, ele agradeceu o apoio das empresas Pollo Engenharia,
Laboratório Previlab, Grupo Supricel, Grupo
Bom Jesus, Candura, Aversa Automóveis,
Tatuzinho / 3 Fazendas (dois quartos adota-

dos), Cavalinho Agropecuária, Rede Drogal,
Lubrasil, Frigorífico Angelelli, Construtora
Lindenberg, Lions Independência, Manetoni,
Uniodonto, Caterpillar, Arcelor Mital, Ecoterra,
Fundação Mário Dedini, Grupo Falando da
Vida, Associação Re-Una (dois quartos adotados), CJ do Brasil, Projeto Superação, Help
Móvel e as entidades Acipi e Simespi.
Quartos foram adotados também
por grupos de empresas cotizadas. O

primeiro reuniu a Comercial Hidráulica
Piracicaba Limeira, Alcance Veículos, Andorinha Parafusos, Bazar Santos, Buldrinox
Metalúrgica, Cerba Destilaria de Álcool,
Elepira Eletricidade, Galvanização ISL e Lutha Ferramentas. O segundo grupo reuniu
as empresas Marth Engenharia e Projetos,
Marth Imóveis, Nutricesta, SL Par, Super Ligas Metais, TID Soft Informática, TM Papéis
e Embalagens, Torcane Peças Agrícolas,

Itapuan Batatas e Rotisserie Bom Gosto.
Relojoaria Scarpari e Friso de Ouro também
se uniram na adoção de um quarto.
A campanha sensibilizou também
pessoas físicas, a exemplo de Joaquim Mário Pires Ferreira, Alcione Moya Aprilante,
Maria Christina Marton Correia Seifarth de
Freitas, Antonio Carlos Angelli e Donato
Antonio Camilo Miori, Família Ronsini e
Joaquim Marth.

João Orlando Pavão, Adilson Zampieri, Cezário Ferrari, Alexandre
Valvano Neto, Orlando Piacentini, César Storer, Adilson Toniolo, José
Pino, Joaquim Marth e Diovaldo Ângelo Pizzinatto

João Orlando Pavão, Vanda Petean, Maria Christina e
José Fernando Freitas, José Pino e Luis Guilherme Schnor

Adriana Ricciardi, Márcia Dedini, Elisabeth Simões,
Vanda Petean e Fernanda Guidotti

Márcio Caitano, Wagner Codinhoto e Paulo Pitanga

Juarez Esteves e José Carlos Rodrigues de Assis

José Carlos Rodrigues de Assis e João Orlando Pavão

Regina Pozar, Luciana Zambon, Ricardo Fedrizzi,
Marilele Lemos, Francine Zarbetti e Adaltiva Gama

Vanda Petean, Raquel de Almeida,Maria Marreiro, Adilson Zampieri,
Regina Pozar, Wilker Seawright e André Belardi

Ricardo Fedrizzi, Vanda Petean,Vanessa Vitti, Adilson Zampieri,
Nilma Moratori, Adaltiva Gama, Fernanda Moraes,
Evilane Borges Alves e Márcio Caitano
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Santa Casa Saúde propõe mudança de estilo de vida
‘Da saúde cuidamos juntos’. Este foi o tema da campanha proposta pela ANS
e encampada pelo Saúde Inteligente para combate à obesidade e depressão
Aulas de zumba, lian gong,
aferição da pressão arterial, teste de
bioimpedância (glicemia e diabetes),
exposição e degustação de suplementos alimentares e produtos sem
açúcar movimentaram a população
na manhã do último dia 8 de abril, no
Parque da Rua do Porto.
A iniciativa foi do Saúde Inteligente, da Santa Casa Saúde, que em
parceria com a Rede Drogal, Naturiza
e Delta Supermercado, encampou o
movimento deflagrado pelo Ministério da Saúde, por meio da Agência
Nacional de Saúde, em reverência ao
Dia Mundial da Saúde, comemorado
em 7 de abril, e ao Dia Nacional de

Prevenção e Combate à Hipertensão,
lembrado em 26 de abril.
Com este desafio, médicos,
enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos do Saúde
Inteligente se uniram a orientadores
de lian gong e de zumba para coordenar as atividades que, segundo
a enfermeira Terezinha Carvalho,
uma das organizadoras do evento,
reuniram mais de 300 pessoas, entre
beneficiários do Saúde Inteligente e
público em geral.
Segundo ela, a mobilização
aconteceu em âmbito nacional durante todo o mês de abril em combate à
depressão e à obesidade, dois temas

que têm sido muito debatidos nacionalmente e internacionalmente.
“O objetivo da campanha foi
trabalhar com ações que colaborem
para a redução dos percentuais de
sobrepeso e de obesidade”, disse a
enfermeira, ressaltando que, por
meio de práticas e orientações que
motivem mudanças de hábitos e de
estilo de vida, é possível promover
mais saúde e qualidade de vida na
sociedade, pois a atividade física
regular promove efeitos fisiológicos
importantíssimos, como aumento
do metabolismo, redução da pressão
arterial e do peso corporal, proporcionando saúde e bem estar”, disse.

Ações como as realizadas no Parque da
Rua do Porto estimulam hábitos saudáveis de vida

Obesidade e depressão são combatidas com atitude
Na análise do diretor técnico da Santa Casa e superintendente da Santa Casa
Saúde, Ruy Nogueira Costa Filho, as ações
coordenadas em Piracicaba pelo Saúde
Inteligente evidencia o comprometimento da Instituição e de seu plano de saúde
com o bem estar da população e de seus
beneficiários.
Com relação aos dois temas propostos
pelo Ministério da Saúde para a campanha
deste ano, depressão e obesidade, Ruy
Nogueira lembra que, segundo a OMS- Organização Mundial de Saúde, o número de

pessoas com depressão está aumentando e
as mulheres são mais afetadas que os homens.
“Mais de 300 milhões de pessoas de
todas as idades no mundo sofrem com essa
patologia”, disse o médico. Ele revela, inclusive, que a depressão é a principal causa de
incapacidade e contribui para a carga global
de doenças.
Segundo ele, embora existam tratamentos eficazes conhecidos para depressão, menos da metade dos afetados no
mundo recebe tais cuidados. “Os obstáculos
incluem a falta de recursos, carência de
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profissionais treinados e o estigma social
associado aos transtornos mentais”, disse
Nogueira, ressaltando a importância de se
diferenciar a tristeza da depressão. “É uma
doença, muitas vezes, silenciosa e devastadora quando não tratada”, enfatizou.
A OMS também aponta a obesidade
como um dos maiores problemas de saúde
no mundo. Levantamentos apontam que
mais de 50% da população está acima do
peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade, mal que atinge 15% das crianças.
anuncio-santa-casa-3.pdf
1
21/04/17
O consumo
alimentar foi apontado
como

indicador importante para identificar os
indivíduos em risco e nortear o desenvolvimento de ações de promoção ou recuperação da saúde.
Segundo Ruy Nogueira, no enfrentamento dessas duas patologias, destaque
para uma dieta saudável e para o combate
ao sedentarismo por meio da prática regular
de atividade física, elementos importantes
na promoção da saúde e qualidade de vida
conforme preconizam os programas de
promoção de saúde e prevenção de doenças
09:42
disponibilizados
pelo Plano.
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Funcionários são imunizados contra a Influenza
Com a proposta de investir na saúde
e na qualidade de vida de seus funcionários, a Santa Casa imunizou a comunidade
hospitalar contra a gripe Influenza. A ação
foi coordenada pelo Sesmt (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho), que montou uma
força tarefa para que o maior número
possível de profissionais fosse vacinado.
De acordo com e enfermeira Maria
Lucia Frederici, as 2.100 doses utilizadas
para atender o Hospital foram cedidas
pelo município, por meio da Divisão de
Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica. “A imunização é uma das
formas de cuidar do nosso funcionário
e, consequentemente, estender esse
cuidado aos clientes que se utilizam do
Hospital”, salienta.
Ela revela que, somente para o Esta-

Equipe do Sesmt, em parceria com o Departamento de Enfermagem,
coordena as ações de imunização no Hospital

do de São Paulo, foram destinadas 12 milhões de doses para imunizar profissionais
da saúde, crianças de seis meses a cinco
anos, pessoas com 60 anos ou mais, povos

indígenas, gestantes, puérperas, população privada de liberdade, funcionários do
sistema prisional e pessoas portadoras de
doenças crônicas não transmissíveis.

O médico do trabalho André Gusmão lembra que o objetivo é evitar os
casos mais graves da doença e os óbitos.
Ele esclarece que a influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema
respiratório e que pode se disseminar
com facilidade por meio de secreções das
vias respiratórias da pessoa contaminada
ao falar, tossir ou espirrar, ou ainda pelas
mãos após contato com superfícies contaminadas.
“A vacina protege contra os três
subtipos do vírus da gripe (H1N1, H3N2 e
influenza B) que, segundo a OMS, acomete anualmente de 5 a 15% da população
mundial com a ocorrência de até 5 milhões
de casos graves e 500 mil mortes”, disse
Gusmão, lembrando que, ano passado, o
Estado de São Paulo registrou 5.311 casos
com 829 óbitos.

Santa Casa institui voto eletrônico para eleição da Cipa
O processo de inscrição dos candidatos e eleição dos novos integrantes da
Cipa (Comissão Interna de Prevenção à
Acidentes) da Santa Casa, tem novidade
para o pleito deste ano. O voto será eletrônico, permitindo que os funcionários
elejam os cipeiros pelo computador, em
seus postos de trabalho. O software foi
criado e desenvolvido pela equipe do
setor de TI (Tecnologia da Informação) do

Hospital, garantindo agilidade e ainda mais
segurança à votação.
De acordo com o técnico Alan Souza,
no período de inscrição, que prossegue até
o dia 5 de maio, e durante a eleição nos dias
11 e 12 de maio, o relógio ponto exibirá
um convite incentivando os funcionários
a participarem do processo eleitoral, coordenado pelo Sesmt (Serviço Especializado
em Engenharia de Segurança e Medicina

do Trabalho).
Segundo Alan, para se inscrever, o
candidato deve informar o número de seu
CPF e a senha do cartão ponto (ou biometria) para efetivação da inscrição e emissão
de comprovante. O processo de votação é
semelhante e, através do relógio ponto, os
funcionários têm acesso a uma página com
a foto e o nome dos candidatos inscritos.
De acordo com o engenheiro de

segurança do trabalho César Acconci, para
que o processo seja válido é necessário que
50% + 1 dos funcionários votem. “Antes, o
processo era burocrático e muitos tinham
dificuldade de sair do setor em busca das
urnas para votação. “Na eleição de 2016,
56% dos funcionários participaram por
meio do voto. Com o novo sistema, a
expectativa é que esse número seja consideravelmente maior”, disse.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
01/05 - Denise Cristiane dos Santos
01/05 - Leia Goncalves de Arruda Nascimento
01/05 - Marcio Aparecido Liscio
01/05 - Celia Regina Siqueira
01/05 - Lilian Aparecida da Silva
01/05 - Makyson Roberto Pivetta
02/05 - Dr. Humberto Magno Passos
02/05 - Ana Paula Mariano da Silva Tamborim
02/05 - Cristiane Belluco Resende
02/05 - Jose Ribamar Santos de Toledo
03/05 - Aline Ferreira Botelho
03/05 - Dr. Adib Cury Júnior
03/05 - Lais Basso Trancolin
03/05 - Anderson Gomes da Cunha
03/05 - Marcia Cristina Munhoz Pinazza
03/05 - Norberto Beltran da Silva
03/05 - Armando Batista de Almeida
03/05 - Antonio de Padua Floriano dos Santos
03/05 - Maria Elza Barreiros de Souza
03/05 - Eva Gomes Campos
03/05 - Marizete Novello de Campos Mello
04/05 - Dr.Francisco Leal de Castro Lima
04/05 - Dr Fabiano Santarém Gomes Dignani
04/05 - Roberto Aparecido de Oliveira
04/05 - Vanessa Dias Cardoso de Brito
04/05 - Eridenia do Nascimento Melo
05/05 - Dr. Tufi Chalita
05/05 - Juliana Espessoto Furiam
05/05 - Paula Fernanda de Abreu Maia
05/05 - Daniela Zarbetti
05/05 - Eide Aparecida Segura Martins
05/05 - Angela Maria Teles De Oliveira Bovi
06/05 - Dra Lia Yumi Ikari
06/05 - Tania Fernanda Goia
06/05 - Lazara Aparecida Vilanova Coral
06/05 - Camila Maschieto
06/05 - Fiama Murieli Diogo
06/05 - Lucas do Nascimento Barbosa
06/05 - Sonia Aparecida Dalosta
06/05 - Isabela Guastalla
06/05 - Jose Ricardo Barramansa

06/05 - Aparecida Cinira de Oliveira
06/05 - Raquel Regina Leite
07/05- Dr. Nelson de Castro Mendes Filho
07/05 - Walter Ovidio Costa Filho
07/05 - Thiago Melquiades Nunes
07/05 - Murilo da Silva Peroto
07/05 - Walter Ovidio Costa Filho
07/05 - Veronica Caroline Campos da Silva
07/05 - Priscila Domingues de Oliveira
07/05 - Erika Santos Mariano
07/05 - Eunice de Moraes Chagas
08/05 - Beatriz Aparecida de Paula Costa
08/05 – Maria Goreti Gonçalves de Jesus
08/05 - Noeme Oliveira Sousa Ribeiro
08/05 - Leandro Ricardo Tronco Martins
08/05 - Marcia Adriana Freitas Gomes Brunharo
09/05 – Vânia Donizete Machado
09/05 - Cintia Pereira da Cunha
09/05 - Dr. Rogério Sabino Bacchi
09/05 - Ariane Cardozo Rodrigues
09/05 - Merciana Cristina Salvador
09/05 - Gisele Aparecida Semmler Inouye Elias
09/05 - Michele da Silva Ferreira
09/05 - Aline Morena Camargo Francelino
10/05 - Luciano Gomes de Freitas
10/05 - Francislene Aparecida Faria da Silva
10/05 - Michelle Sturion
11/05 - Ana Paula Dorta
11/05 - Wolney Luis Stolf – Diretoria
11/05 - Camila Aparecida Guerrero
11/05 - Dr. Felipe de Barros Camargo Oshiro
11/05 - Regina De Fatima Grechi
11/05 - Marcia Aparecida Rando
11/05 - Valdete de Almeida Arruda
11/05 - Valeria Campion Paulino
11/05 - Flavia Jeniffer Yokota Mariano
11/05 - Rosineide Luiz dos Santos
12/05 - Marcela Fernanda Trevisan
12/05- Cássia Apda Simão de Freitas
12/05 - Fernanda de Cássia Moraes
12/05 - Valeria Luciana de Souza Rosa

12/05 - Amanda Helena Gomes
12/05 - Nivea Cleonia Rodrigues da Silva
13/05 - Erika de Fatima Catarino Batista
13/05- Milena Lopes de Souza
13/05 - Dr. Marcelo Ferreira Ventosa
13/05 - Dr. André Augusto Jr. G. de Moraes
13/05 - Flavia Pereira Charif
14/05 - Heloise Ernesta Maria Lavorenti
14/05 - Dra. Arlete Sandra de Souza Franco
14/05 - Roseli Rodrigues
14/05 - Mirian Fernanda da Silva Barbosa
14/05 - Luana Martins Firmino
14/05 - Sandra Maria Cardoso da Silva
14/05 - Jair Gentil Villar
14/05 - Maria Aparecida Martins de Souza
14/05 - Luis Roberto Vidal
14/05 - Nair Souza Nascimento
14/05 - Jaqueline Tavares
15/05 - Caroline Domingues Marangon
15/05 - Dra Junia Cabral Marques
15/05 - Valéria da Costa
15/05 - André Pinto Figueiredo
16/05 - Simone Maria Cremonesi
16/05 - Dr. Gilberto Pettan Filho
16/05 - Dr. Michael Siqueira
16/05 - Dr. Geraldo Ferreira Borges Júnior
16/05 - Dr. José Nilton de Oliveira
16/05 - Maria Lúcia Frederici
16/05 - Daniela Lyrio Gonçalves
16/05 - Vanessa Mirian Vieira da Silva
16/05 - Bruno Leandro Alves
16/05 - Silvio Teixeira Dias
17/05 - Dr. Antonio Máximo da Silva Neto
17/05 - Manoela Marques Munhoz dos Santos
17/05 - Franciele Patricia Suzigan
17/05 - Vivia Laurinda da Silva Gonzaga
18/05 - Catarina Vanda Stankevicius
18/05 - Franciele Nocete Teixeira
18/05 - Maria Goreti Goncalves de Jesus
18/05 - Dr. Ary Marconi Júnior
18/05 - Katia Milena Maria

18/05 - Silvia Martins Rodrigues Oliveira
18/05 - Eliane Eurene Fernandes da Silva
18/05 - Marcia Regina Soledade dos Santos
19/05 - Elizeu Vasconcelos de Abreu
19/05 - Sabrina da Cruz Fornazin Falasca
19/05 - Raquel Cristina de Moraes
20/05 - Magda da Silva
20/05 - Vanessa Cristina Jaime
21/05 - Mauricio da Silva Campos
21/05 - Vanda de Carvalho Petean
21/05 - Dr. Eduardo Lúcio Nicolela Júnior
21/05 - Dr. Luiz Fernando Coimbra
21/05 - Dra. Mari Carmem B. Nieto Cançado
21/05 - Eduardo Alves Sanches Alexandre
22/05 - Thayna da Silva Amorim
22/05 - Edileusa Paes de Souza Sabino
22/05 - Lilian Pires de Campos Previtalli
22/05 - Erica Christofoletti Burghi
22/05 - Lais Maiara de Gois Botao Bombem
22/05 - Thamires Cezarano Guerra
22/05 - Aciza Claudia Barbosa Custodio
22/05 - Manoel Lopes de Souza
23/05 - Fernanda Cristina Silva Neves
23/05 - Leandro Francisco Mendes
23/05 - Regiane Santos de Souza Oliveira
23/05 - Thais Barbosa Melega
24/05 - Dra Lucília Italo da Silva Weltson
24/05 - Dr. Atílio Garrafoni
24/05 - Dulcelena Marini
24/05 - Renan Bini Giroto
25/05 - Fabiana Amorim Mollinari
25/05 - Dione Aparecida Pires Da Silva
25/05 - Dr. Antonio Carlos Brunelli
25/05 - Elisabete Regina Theodoro Costa
25/05 - Márcio Francisco Caitano
25/05 - Dr. Marcelo Garcia Arona
25/05 - Marcos Antonio Zimiani da Silva
25/05 - Jorge Alberto Miguel
25/05 - Keury Candido Ramalho Dias
25/05 - Vanuza Marques da Silva
26/05 - Dr. João Carlos Japur Sachs

26/05 - Adriana Peretti
26/05 - Dr. Marcelo Martinelli Durante
26/05 - Daniela de Castro Merlin da Cunha
26/05 - Elisama De Oliveira
26/05 - Adriana Peretti
26/05 - Fernanda Rafaele Esteves Amaral
27/05 - Jaqueline Ketelim Fernandes
27/05 - Elaine Cristina A. Leite Souza Pereira
27/05 - Nayara Fernanda Moura de Lima
27/05 - Rosangela Maria Schiavinato
27/05 - Simone Vieira Ferreira
27/05 - Dayane Aline Fernandes
28/05 - Lucas Esteves Amaral
28/05 - Eliane Aparecida de Arruda Leite
28/05 - Joice Ariane Carvalho Barbosa
28/05 - Juliana Moreira Bastos
28/05 - Karen Aprigio da Silva
28/05 - Simone de Sousa Santos Vicente
28/05 - Tatiana Barros Galluce Germano
28/05 - Flavia Regine de Jesus Silva
28/05 - Thalita Andreia Ferreira
28/05 - Dr. Neilor Teófilo Aráujo Rabello
28/05 - Dr. Danilo Dressano
28/05 - Fernanda Aparecida Scarpa
29/05 - Cinira Polezi Formagio
29/05 - Maria de Lourdes Silva Moises
29/05 - Antonio Orlando Bertholdi Piacentini
29/05 - Célia Regina de Oliveira
29/05 - Maíra Pompermayer
29/05 - Celia Regina De Oliveira
30/05 - Lucas Werly de Oliveira
30/05 - Wagner Miranda de Moura
30/05 - Dra. Grasiela Joly
30/05 - Dra. Daniela Armelin
30/05 - Daniela Armelin Pronto
31/05 - Jessica dos Santos Domingues
31/05 - Antonia Neide Grigorio de Souza
31/05 - Margarida de Sousa Cavalcante
31/05 - Itamara Ap.da Silva Lima de Arruda
31/05 - Aline Almeida Bomfim
31/05 - Lucia Mara Simoes
31/05 - Janaina Felippe dos Santos
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AGORA COM TRÊS UNIDADES ESPECÍFICAS DE ATENDIMENTO

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

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

AMBULATÓRIO MÉDICO
MAIOR
AGILIDADE NO
AGENDAMENTO
DE SUAS
CONSULTAS

Dr. Pedro Arnô Coelho Barbosa - CRM: 20913

Agende suas consultas dentro das especialidades médicas colocadas à sua
disposição no AMBULATÓRIO MÉDICO da Santa Casa Saúde pelo 0800 771 9900
• Alergologia
• Cardiologia
• Cirurgia Geral
• Cirurgia do
Aparelho

Digestivo
• Cirurgia Bariátrica
• Cirurgia
Oncológica
• Clínica Médica

• Dermatologia
• Endocrinologia
• Geriatria
• Ginecologia e
Obstetrícia

• Mastologia
• Neurocirurgia
• Neurologia
• Neuropediatria
• Ortopedia

Dr. Walter Checoli - CRM: 49748

Unidade de Exames

