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Santa Casa realiza cirurgia
inédita na Instituição
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A Santa Casa de Piracicaba realizou cirurgia inédita na Instituição. O procedimento,
denominado hepatectomia, foi feito por videolaparoscopia para a retirada de um tumor no fígado
em um paciente de 65 anos, que passa bem. Realizada por meio de pequenos orifícios na parede
abdominal com auxílio de uma câmera de vídeo e instrumentos especiais, a cirurgia promove
a retirada de parte do fígado e é realizada para tratamento de tumores primários no órgão e
metástases hepáticas de outros tumores em casos selecionados. Na maioria das vezes, esse tipo de
cirurgia é feita por via aberta e o ineditismo do procedimento está no uso da videolaparoscopia,
garantindo ao paciente uma recuperação muito mais rápida, com alta hospitalar em 48 horas.
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PALAVRA DO PROVEDOR:

João Orlando Pavão, provedor da Santa Casa de Piracicaba

Se você é usuário do Santa Casa Saúde, essas novidades são para você!
Quando a Santa Casa de Piracicaba investe na qualificação de suas
equipes, na aquisição de modernos
equipamentos e na implantação de
novos serviços, todos ganham. Médicos e profissionais da saúde passam a
desfrutar de ambientes cada vez mais
adequados à assistência humanizada,
enquanto os usuários que passam pelo
sistema hospitalar adquirem cada vez
mais segurança na Instituição que se
coloca à disposição para cuidar do seu
bem mais precioso, que é a saúde.
Mas quando a Santa Casa investe
na reformulação de setores e depar-

tamentos que atendem com exclusividade os usuários de seu plano de
saúde, o Santa Casa Saúde, ela externa
o reconhecimento a grandes parceiros;
pessoas que, ao optarem pelo plano
da Irmandade, reforçam a relação de
confiança e respeito que mantém com
a Instituição.
Por isso, poder atuar como esteio
para pessoas que procuram por nossas
estruturas de atendimento em momentos, muitas vezes, delicados de suas vidas,
é uma oportunidade que nos honra e nos
motiva a seguir, avançando sempre em
nossa capacidade de bem atender.

É com esse sentimento de gratidão e entusiasmo que, em nome da
Mesa Diretora e Administrativa da Santa Casa e da superintendência do Santa
Casa Saúde, anunciamos dois grandes
investimentos que prometem alterar o
conceito de plano de saúde na cidade e
região e proporcionar uma experiência
única quando o assunto é assistência
médico-hospitalar: a conclusão das
novas estruturas do Santa Casa Saúde
que, em breve, concentrará todos os
seus serviços em um local extremamente agradável e funcional; e o início
da reformulação do serviço de Pronto
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Atendimento, por onde passa boa
parte dos usuários do Plano que dão
entrada no sistema médico-hospitalar.
Estamos convictos de que o
comprometimento com este tipo de
ação atende à missão do Plano, que
desde sua criação, em 1991, atua para
oferecer assistência médica e hospitalar de qualidade, visando sempre
preservar a saúde e a qualidade de
vida dos nossos benefícios por meio de
um atendimento ético e humanizado.
Afinal, trabalhamos para que você tenha certeza de que “Sua vida é o nosso
maior compromisso”.
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Santa Casa conquista o Top of Mind

Prêmio, concedido pelo jornal Gazeta de Piracicaba, atesta que a Santa Casa é a
instituição que melhor traduz o conceito de hospital na cidade
“Ter o privilégio de estar no coração das
pessoas e ser reverenciada como a instituição
que melhor traduz o conceito de hospital em
Piracicaba é uma honra que divido com os
membros da Mesa Diretora e Administrativa
e com a equipe de médicos e funcionários da
Santa Casa”, disse o provedor João Orlando Pavão ao comemorar o recebimento do Prêmio
Top of Mind pela Irmandade desde a criação
da honraria, há 14 anos.
Segundo ele, a liderança neste ranking
se deve aos constantes investimentos que
têm garantido a modernização e a ampliação
do parque tecnológico do Hospital, sem perder de vista outro aspecto essencial, que é a
humanização da assistência. “São fatores que

O provedor João Orlando Pavão, reeleito recentemente, atribui a liderança da Santa Casa ao
preparo das equipes e ao alto nível da assistência, que gera credibilidade e confiança

revelam o comprometimento da Santa Casa
com a melhora constante de seus serviços e

com a preservação da confiança que Piracicaba e região depositam na Instituição e em

suas equipes multiprofissionais”, disse. Para
ele, esses fatores são essenciais e justificam
o forte posicionamento da marca e o alto
nível de credibilidade que moldam o perfil
da instituição há 162 anos.
Pavão lembra que a Santa Casa é referência em serviços de alta complexidade
para outras 25 cidades da região; mantém
cerca de 2.000 funcionários, entre colaboradores e médicos altamente qualificados;
realiza cerca de 25 mil atendimentos ambulatoriais/mês, cerca de 16 mil deles pelo
SUS; e algo em torno de 2.000 internações
mensais, movimento direcionado com base
na rotatividade de 319 leitos, 200 deles destinados ao SUS.

Nefrologia recepciona provedor com café da manhã
A Unidade de Nefrologia da Santa Casa de Piracicaba preparou café da manhã para recepcionar
o provedor João Orlando Pavão e membros da Mesa
Diretora e Administrativa do Hospital. Segundo os
médicos nefrologistas Alex Gonçalves (responsável
técnico pela Unidade) e João Carlos de Menezes, o
encontro serviu para cumprimentar e desejar êxito
a Pavão, que reassumiu a provedoria da Irmandade
recentemente. “A liderança de Pavão é, de fato, um
diferencial e estamos aqui hoje para agradecer o apoio
anuncio-santa-casa-3.pdf
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e reforçarmos nosso compromisso para que a assistência direcionada pela Santa Casa seja cada vez mais
qualificada”, disseram. Emocionado, Pavão ressaltou
que o resultado é fruto do trabalho em conjunto e da
determinação das equipes que compõem a Família
Santa Casa. “Estou lisonjeado”, disse o provedor. A
confraternização reuniu também os demais médicos,
funcionários e pacientes da Unidade, que transformaram o encontro em momentos de integração e
confraternização.

O vice-provedor Alexandre Valvano e o provedor João Orlando
Pavão foram recepcionados pelos médicos nefrologistas Alex
Gonçalves e João Carlos de Menezes
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Diagnósticos precisos e
confiáveis com alta tecnologia
e uma equipe técnica altamente
qualificada e atualizada!
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Audiometria Tonal • Audiometria Condicionada (infantil) • Audiometria Vocal
Imitanciometria • Avaliação Otoneurológica ( Vectonistagmografia)
Emissões Otoacústicas • Triagem Auditiva Neonatal (Teste da Orelhinha)
Pesquisa dos Potencias Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE / BERA)
Avaliação do Processamento Auditivo Central
Avaliação e Acompanhamento de Implante Coclear
e de Próteses Auditivas Implantáveis

(19) 3433.3639 • atendimento@exaudipiracicaba.com.br
Rua Gomes Carneiro, 1711 • Bairro Alto – Piracicaba - SP
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O adeus a Samir Tufic Arbex

Ele foi voluntário junto à Mesa Diretora da Santa Casa de 2002 a 2017
Piracicaba perdeu uma de suas
grandes referências na área da Odontologia e grande parceiro da Santa Casa
de Piracicaba, o professor doutor Samir
Tufic Arbex, que faleceu no último dia
2 de maio aos 78 anos de idade. Arbex
atuou como voluntário junto à Mesa
Diretora da Santa Casa de 2002 a 2017.
Ele foi conselheiro de 2002 a 2005,

período em que coordenou o projeto
Santa Casa 150 anos, e vice-provedor
de 2005 a 2008.
Seu nome também está eternizado como professor de farmacologia,
anestesiologia e terapêutica na Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP/
Unicamp), onde lecionou entre os anos
de 1971 a 1991, e na Associação dos Ci-

Equipe da Gazeta visita Santa Casa
A Mesa Diretora e Administrativa
da Santa Casa de Piracicaba teve a grata
satisfação de receber a visita do diretor
proprietário do jornal Gazeta de Piracicaba,
Lourenço Tayar. Acompanhado do gerente
comercial Wilson Tietz, dos editores Joacir
Cury e Angela Furlan e do fotógrafo Antônio
Trivelin, Tayar levou seu abraço e votos de
uma profícua gestão ao provedor João Or-

lando Pavão, que reassumiu o cargo recentemente. “Foi uma visita de reconhecimento
à Santa Casa, entidade forte e muito bem
dirigida por uma equipe comprometida
com uma assistência cada vez mais qualificada”, disse Tayar.
Ao recepcionar os visitantes, Pavão exaltou e agradeceu a parceria e a
proximidade que sempre marcaram a
relação entre as duas empresas.
“A Gazeta tem acompanhado e
ajudado a divulgar a trajetória
da Santa Casa”, disse Pavão, que
recepcionou os visitantes ao
lado do vice-provedor Alexandre
Valvano, dos diretores Adilson
Toniolo e Diovaldo Pizzinatto, da
administradora Vanda Petean, do
superintendente do Santa Casa
Joacir Cury, Ângela Furlan, Wilson Tietz, João Orlando Pavão, Saúde, Ruy Nogueira, e do gestor
Wagner Marrano.
Alexandre Valvano e Lourenço Tayar

rurgiões Dentistas - Regional Piracicaba,
entidade que presidiu e para a qual conquistou a aquisição da primeira sede.
O provedor da Santa Casa, João
Orlando Pavão, lembra que Arbex
deixou um legado muito maior e infinitamente mais importante que todos
os bens materiais conquistados com
muito trabalho e competência. “Ele nos

deixou exemplos de sapiência, numa
demonstração inequívoca de que é,
sim, possível transformar dificuldades
em oportunidades”, ressaltou Pavão
ao afirmar que a Instituição rende sua
homenagem a este grande homem
com a certeza de que seus exemplos
serão perpetuados por intermédio dos
reflexos de suas ações.

Museu exalta Jornal da Santa Casa
O diretor da Santa Casa de Piracicaba, dentes”disse Salvego, lembrando que, neste
Eduardo Paparotto Filho, representou a dia, os homenageados se confraternizam
Instituição durante homenagem concedida em um café da manhã. “A iniciativa reforça
à Irmandade pelo Museu de Odontologia a proximidade que a Santa Casa mantém
de Piracicaba. “A homenagem se deu pela com entidades imprescindíveis à cidade,
edição periódica do Jornal da Santa Casa, a exemplo do Museu Odontológico que,
publicação que tem enriquecido o acervo semelhante, à Irmandade, contribui para a
histórico da Biblioteca do Museu Odonto- preservação da memória histórica e cultural
lógico Dra. Grace H. C. Alvarez”, justificou de Piracicaba”, disse Paparotto.
o diretor do Museu, Reinaldo
Salvego.
Ele lembra que o Museu promove premiação anual
com entrega de Certificados de
Honra ao Mérito à empresas,
entidades e doadores que, de
alguma forma, colaboram para
o desenvolvimento do Museu
Odontológico. “O evento tem
ocorrido em 21 de Abril, data em O diretor Eduardo Paparotto Filho junto ao Prof. Dr. Márcio Ajudarte
Lopes, Sílvia Maria P. Lopes, Gustavo P. Lopes e Marina P. Lopes
que se comemora o Dia de Tira-
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Secretário Nacional de Saúde visita a Santa Casa
O encontro serviu para tratar também do aumento do teto do SUS para
procedimentos de média e alta complexidade, há anos defasado
O secretário nacional de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde, Rogério
Abdalla, esteve na cidade recentemente a
convite do poder Executivo para conhecer a real situação da saúde em Piracicaba.
Em visita à Santa Casa de Piracicaba, Abdalla, acompanhado do vereador Gilmar
Rotta e do secretário municipal de Saúde,
Pedro Mello, se reuniu com membros da
Mesa Diretora e Administrativa para tratar
de assuntos específicos da Instituição que,
nos últimos 12 meses, destinou 73% dos
atendimentos ao SUS (Sistema Único de
Saúde), em média.
De acordo com o vice-provedor
da Santa Casa, Alexandre Valvano Neto,
entre os assuntos debatidos estava à
questão da contratualização entre a
Instituição e a Prefeitura Municipal, uma
vez que o Hospital atende mensalmente
uma quantidade expressivamente maior
de pacientes SUS do que consta em
documento oficial. “Por conta desse excesso, temos valores a receber do poder

Abdalla garantiu que fará todo esforço necessário para atender as demandas da cidade

Executivo referentes aos anos de 2015,
2016 e 2017, pois os pagamentos feitos
pela Prefeitura estão aquém da produção realizada, gerando acúmulo de valor
a receber pela Santa Casa”, disse Valvano.
Segundo ele, a Prefeitura informou
que, para quitar essa dívida, aguarda
verba do governo federal.“Aproveitamos

a presença do secretário nacional como
representante oficial do governo federal
para nos ajudar nesta questão”, afirmou
o vice-provedor, mostrando-se otimista
com a disposição de Abdalla.
O encontro serviu para tratar
também do aumento do teto do SUS
para procedimentos de média e alta

complexidade, que há anos está defasado ocasionando sérios prejuízos às
filantrópicas. Dados do Conselho Federal
de Medicina revelam que a defasagem
dos valores pagos pelo Ministério da
Saúde a hospitais que atendem ao SUS
chegam a 434% nos últimos seis anos,
em comparação com a inflação oficial
acumulada no período. De 1.500 procedimentos hospitalares previstos na
tabela SUS, 74% não tiveram os valores
atualizados de acordo com os índices de
aumento de preços.
Diante da exposição, Abdalla informou que vai levar as demandas a Brasília.
A visita do secretário se deu após várias
demandas terem sido encaminhadas a
seu gabinete, em março, pelo secretário
Pedro Mello. “Essas demandas estão
sendo atendidas por meio de recursos
destinados via emendas parlamentares
para aquisição de equipamentos para
hospitais. Outras ainda estão em estudo”,
garantiu Abdalla.

CIPA empossa novos membros
Os novos membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção a Acidentes) da
Santa Casa de Piracicaba foram empossados pela Instituição por intermédio do
Sesmt (Serviço de Engenharia, Segurança
e Medicina do Trabalho), no último dia 8
de junho.
Pelos próximos 12 meses, os 30 profissionais escolhidos conforme a norma
regulamentadora NR 5 (15 deles eleitos
pela comunidade hospitalar e 15 indica-

dos pela Instituição) coordenarão os trabalhos voltados à segurança no ambiente
hospitalar. Para esta gestão (2017-2018),
a coordenadora administrativa Franceli
Eliana Lima de Souza foi indicada para
presidir a Comissão. “Sinto-me honrada
e sei da imensa responsabilidade que
teremos pela frente; afinal, vamos atuar
com o objetivo de identificar e eliminar
situações de risco em benefício de toda
comunidade hospitalar”, disse.

Os diretores Adilson Toniolo e César Storer (esq.) acompanharam a posse dos cipeiros

Mãe doa aparelhos à UTI Neonatal

O casal Edgar e Carina Tezotto, Vanda Petean e Maiby Parazzi

A UTI Neonatal da Santa Casa de Piracicaba recebeu
a doação de quatro extratores elétricos de leite materno
das mãos de Carina de Campos Parise Tezotto, que deu à
luz no último dia 8 de maio no Hospital. Sua filha, Catarina, nasceu com atresia de esôfago (anomalia congênita
que causa estreitamento ou completa obstrução do
lúmen esofágico). Submetida a cirurgia quatro dias após
o nascimento, Catarina permaneceu na UTI Neonatal.
“O tratamento que recebemos aqui foi excepcional e queríamos agradecer a equipe de alguma forma”,
relatou Carina. Segundo ela, a gratidão veio em forma de

doação; pois, durante a permanência hospitalar de sua
filha, ela e o esposo perceberam que uma quantidade
maior de aparelhos extratores de leite poderiam ajudar
outras mães.
A administradora da Santa Casa, Vanda Petean,
acompanhou e agradeceu a doação dos aparelhos,
salientando que a iniciativa auxiliará outras mães a extraírem o leite materno para ofertá-lo posteriormente a seus
bebês durante o período de internação na UTI. O agradecimento foi reforçado pela enfermeira coordenadora
da UTI Neonatal e UTI Pediátrica, Maiby Marroco Parazzi.
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Santa Casa adere ao Junho Vermelho
A data foi instituída em 2015 com a proposta de estimular a doação de sangue durante o inverno, quando pode haver redução de até 30% nos estoques
Durante todo o mês de junho, o
prédio da Santa Casa de Piracicaba permanecerá iluminado de vermelho, em
alusão ao movimento “Junho Vermelho”,
instituído em 2015 com a proposta de
estimular a doação de sangue durante o
inverno, quando pode ocorrer redução de
até 30% nos estoques.
“Parceira do Hemonúcleo Regional
nesta iniciativa, a Santa Casa aderiu ao
movimento e, pela primeira vez, iluminou
seu prédio de vermelho para conscientizar
as pessoas sobre a importância da doação,
três vezes ao ano”, disse a administradora
Vanda Petean, que é doadora regular. Ela
lembra que, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a recomendação
é que pelo menos 5% da população seja
doadora assídua. “No entanto, no Brasil,
essa porcentagem não chega a 2%”, disse.
Segundo a assistente social Kelly
Cristina Borges, o Hemonúcleo atende
vários municípios e, para atingir a meta,

Fachada da Santa Casa foi iluminada de vermelho em apoio à Campanha

precisa manter uma média de 60 a 70 doações por dia. “Nosso objetivo é incentivar
novos doadores e fidelizar os que já são do-

adores”, disse Kelly. Segundo ela, para isso,
várias ações são realizadas regularmente,
como o envio de cartas e sms digitais,

divulgação na mídia, convocações, campanhas, trabalhos educativos, palestras
e parcerias com empresas, instituições e
grupos de voluntários.
Segundo ela, todos os tipos sanguíneos são necessários e importantes. Os mais
utilizados, entretanto, são O+ e A+ e os
mais raros são os tipos com fator RH negativo. A falta ocorre quando a demanda por
determinado tipo aumenta e as doações
não acompanham o ritmo de transfusões
durante cirurgias, acidentes e em determinadas doenças. “É um trabalho árduo, pois
infelizmente não temos o hábito de doar
sangue e, por esta razão, o apoio da Santa
Casa é imprescindível”, completou.
Serviço - As doações podem ser
realizadas de segunda a sexta, das 7h30
às 13 horas, no Hemonúcleo, que funciona
em área anexa à Santa Casa, na Avenida
Independência, 953. Informações pelo (19)
3422-2019 ou na página do Hemonúcleo
Piracicaba no Facebook.

Piracicaba vence o Challenge Day com apoio da Santa Casa
A equipe do Saúde Inteligente, do
Santa Casa Saúde, agitou os setores e as
unidades da Santa Casa de Piracicaba na
última edição do Challenge Day (Dia do
Desafio). A atividade é anual e coordenada
em nível mundial para conscientizar o planeta sobre os benefícios da prática regular
de atividade física, garantindo vitória à
cidade que conseguir mobilizar o maior
número de pessoas durante, pelo menos,
15 minutos de atividade.
“Com a ajuda da Santa Casa, que
movimentou 904 funcionários, Piracicaba
registrou uma participação de 65,82%,
vencendo a cidade de São José dos Campos, que conseguiu mobilizar 42,82% de
sua população”, disse a enfermeira Terezinha de carvalho, que esteve à frente da
organização do evento no Hospital, que

liang gong, ginástica laboral e alongamento à comunidade hospitalar.
“Foi uma participação extremamente expressiva; mas nossa meta é fazer com
que nossos funcionários adquiram hábitos
saudáveis com a prática regular de exercícios físicos e alimentação equilibrada”,
salienta.
O Challenge Day surgiu em 1983,
quando a temperatura chegava aos 20
graus negativos e o prefeito de uma cidade
canadense sugeriu uma ação que necessitava da colaboração de todos. Ele propôs
que, às 15 horas de um determinado dia,
todos apagassem as luzes, saíssem de casa
e caminhassem durante 15 minutos ao
redor do quarteirão mais próximo. Era um
convite ao exercício do corpo, difundido
mundialmente.

Cerca de 900 funcionários de várias unidades e departamentos participaram das atividades

Santa Casa sedia cursos de especialização
Se você é profissional da saúde
e deseja aprimorar conhecimentos,
inscreva-se para o curso de MBA em
Gestão Hospitalar e Serviços de Saúde
ou para o curso de Especialização em
Auditoria dos Serviços de Saúde que
serão oferecidos a partir de agosto

na Santa Casa de Piracicaba por iniciativa do SINDHOSFIL em parceira
com a Universidade Cruzeiro do Sul,
mediante formação de turma com, no
mínimo, 25 alunos.
Os cursos terão duração de 20
a 22 meses e serão realizados em

um final de semana por mês, sempre
de sexta-feira, das 19 às 22 horas; e
no dia seguinte, sábado, das 8 às 17
horas. O investimento é de R$200,00
para a matrícula, mais 18 parcelas
de R$550,00. Inscrições e informações pelos telefones (11) 3085.3332,

(11) 3105.7637, (11) 3113.2525, (11)
9.7391.8197 ou (19) 3417.5081; ou
ainda pelos e.mails fabianasarro@
inesaude.com.br, inescursos@uol.
com.br, eventos@sindhosfil.com.br
ou giovana.granato@santacasadepiracicaba.com.br.
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Santa Casa realiza cirurgia inédita na Instituição

Irmandade registra primeira cirurgia de hepatectomia videolaparoscópica para retirada de tumor no fígado
A Santa Casa de Piracicaba realizou
mais uma cirurgia inédita na Instituição.
O procedimento, denominado hepatectomia, foi efetuado por videolaparoscopia
para retirada de um tumor no fígado em
um paciente de 65 anos, que passa bem.
De acordo com os médicos responsáveis
pelo procedimento, os cirurgiões oncológicos Douglas Daniel Vilela (CRM 134.462)
e Eduardo Ruzante Pinheiro (CRM 124.820)
e o cirurgião do aparelho digestivo Henrique Cesta (CRM 144.216), a cirurgia foi
um sucesso e exames realizados após o
procedimento constataram a retirada total
da lesão.
Explicam que a hepatectomia videolaparoscópica, realizada por meio de
pequenos orifícios na parede abdominal
com o auxílio de uma câmera de vídeo e
instrumentos especiais, promove a retirada
de parte do fígado e é realizada para tratamento de tumores primários no órgão e
metástases hepáticas de outros tumores
em casos selecionados. “Na maioria dos
casos, esse tipo de cirurgia é feita por via
aberta”, disseram, lembrando que o ineditismo do procedimento está no uso da
videolaparoscopia, garantindo ao paciente
uma recuperação muito mais rápida, com
alta hospitalar após 48 horas.
Os cirurgiões revelam que o procedimento coloca a Santa Casa em patamar
diferenciado, pois ao investir em tecnolo-

ta identificação da localização dos nódulos
durante a cirurgia, assim como a relação
que esses nódulos mantém com os vasos
sanguíneos do órgão. Eles revelam que o
procedimento permite a retirada de até
75% do fígado, que começa a apresentar
aumento compulsório do órgão residual
em 48 horas após a cirurgia, atingindo o
tamanho próximo ao normal no período
de quatro a seis semanas e restabelecimento das funções normais do órgão em
até oito semanas.

VANTAGENS DA
VIDEOLAPAROSCOPIA

O procedimento foi realizado pelo cirurgião do aparelho digestivo Henrique Cesta
e pelos cirurgiões oncológicos Douglas Daniel Vilela e Eduardo Ruzante Pinheiro

gia de ponta, o hospital garante aos seus
pacientes processos semelhantes àqueles
praticados pelas melhores instituições
hospitalares do país. “Na Santa Casa,
os investimentos para aprimoramento
científico e modernização de seu parque
tecnológico são constantes, ampliando a
gama de benefícios aos pacientes, que ga-
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nham também em segurança e agilidade”,
enfatizam.
Segundo os médicos, a videolaparoscopia pode ser utilizada em casos
semelhantes, dependendo da localização
e do tamanho do nódulo a ser retirado. A
utilização de ultrassonografia transoperatória, entretanto, é fundamental para a exa-

A cirurgia videolaparoscópica
apresenta cada vez mais vantagens
em relação à cirurgia convencional.
Isto porque esse tipo de procedimento reduz as perdas sanguíneas
devido à menor necessidade de
transfusões de componentes hemáticos. O procedimento por vídeo é mais
vantajoso também por apresentar
menor incisão, geralmente de cinco a
dez milímetros, reduzindo a dor pós-operatória e o tempo de recuperação
dos pacientes, que permanecem por
menos tempo hospitalizados e apresentam menor índice de morbidade.

SEGUROS COM CONDIÇÕES EXCLUSIVAS PARA MÉDICOS
E FUNCIONÁRIOS DA SANTA CASA DE PIRACICABA
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17º Encontro do Serviço Social atrai profissionais da região
Evento já é tradicional e contou com a participação de profissionais de outras instituições. Destaque para o lançamento da ‘Banda Dubem’
“Lidamos com situações críticas
todos os dias no ambiente hospitalar e o
evento é uma forma de levar descontração
e consolidar a integração entre os profissionais da área, que mantém contato diário e
permanente com pacientes e familiares”.
Com esta frase, a coordenadora do Serviço
Social da Santa Casa de Piracicaba, Adaltiva
Alves Gama, justificou a motivação da equipe em organizar e promover o 17º Encontro
de Assistentes Sociais da Instituição.
O evento, que aconteceu no último dia 19 de maio, na Área de Lazer do
Hospital, reuniu profissionais de diversas
instituições de saúde de Piracicaba e
região durante missa em ação de graças

Na Santa Casa, as assistentes sociais somam nove profissionais empenhadas em planejar e
promover ações para orientar clientes e familiares

Coordenadora do
Serviço Social é
homenageada na Câmara
A coordenadora do
Serviço Social da Santa Casa
de Piracicaba, Adaltiva Alves
Gama, foi homenageada
no último dia 15 de maio
pela Câmara de Vereadores
da cidade em evento que
reverenciou o profissional
da assistência social. A homenagem oficializou o reconhecimento aos 27 anos
de atuação profissional de
Dalva na Santa Casa.
“Sinto-me honrada
por ter sido escolhida em
nome da Santa Casa, dentre
tantas profissionais competentes que fazem a diferença na vida das pessoas.
Este momento faz com que
eu me sinta cada vez mais
comprometida com a profissão, com o ser humano”,
salientou Dalva que, durante
a homenagem, pediu um
minuto de silêncio para homenagem póstuma à colega
de profissão Aparecida Luzânia Albino, conhecida como
Cidinha, do Cesac.

celebrada pelo Frei Maurício José Silva dos
Anjos e palestra ministrada pela pedagoga
e educadora física do Saúde Inteligente
da Santa Casa Saúde, Rosana Durazzo,
que deu dicas para os interessados em
“Aprender a Viver Bem”.
A programação trouxe também
momento dedicado a homenagens, sempre esperado pelas profissionais da área,
e almoço de confraternização. Destaque
para o lançamento oficial da ‘Banda Dubem’,
grupo musical formado por funcionários da
Santa Casa. “Uma idealização do Serviço
Social que deu certo, fortalecendo a cada
dia o vínculo entre as equipes de trabalho”,
enfatizou Adaltiva.

Atividade torna visível
‘sujidade’ das mãos

Caixa de luz negra evidencia se as mãos foram higienizadas corretamente

Adaltiva atua há 27 anos na Santa Casa

Para alertar sobre a importância da correta lavagem das mãos, o Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH) da Santa Casa de Piracicaba realizou atividade de conscientização
junto à comunidade hospitalar, com apoio dos Vigilantes de Controle de Infecção Hospitalar,
no Dia Mundial de Higienização das Mãos (05 de maio).
De acordo com a enfermeira coordenadora do SCIH, Liliana Coelho, uma caixa de luz
negra, desenvolvida pelo Hospital Albert Einstein para tornar visível a “sujidade” das mãos
foi disponibilizada na atividade proposta. As pessoas foram convidadas a higienizar as mãos
e, em seguida, colocá-las na caixa onde era aplicada uma substância que, refletida sob a luz
negra, indicava se o procedimento foi executado corretamente. “Caso contrário, a pessoa
recebia a devida orientação, pois a correta higienização das mãos não é uma opção, é uma
obrigação”, afirmou.
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24ª Semana de Enfermagem leva especialistas à Santa Casa
Evento reuniu especialistas na área com intuito de promover qualificação profissional
A tradicional Semana de Enfermagem, realizada em maio pela Santa Casa,
transformou-se em um momento de reflexão
e aprendizado. Durante quatro dias, profissionais de enfermagem do Hospital tiveram a
oportunidade de refletir sobre temas relevantes à atuação dos cerca de 900 profissionais
da área que atuam na Instituição. “A proposta
foi trazer especialistas que agreguem informações importantes aos nossos profissionais,
empenhados em exercer suas atividades com
foco na humanização da assistência”, disse a
enfermeira e gerente do departamento de
Enfermagem, Denise Lautenschlaeger.
Na programação, palestra sobre ‘O
Show do Milhão 3M’, ministrada pela enfermeira Juliana Oliveti Constantino e pela
biomédica Livia Meletti, executivas de vendas
da 3M.‘A Mídia e as Redes Sociais’foi o assunto
da palestra do enfermeiro Alessandro Rocha,
membro da Comissão de Ética do Coren/
SP. A enfermeira Sabrina Petrini, especialista
em gestão de qualidade, abordou o tema

A gerente de enfermagem Denise Lautenschlaeger (centro) entre enfermeiros coordenadores de setores

‘Qualidade na Assistência’; e a enfermeira
Michele Brasileiro, especialista em oncologia
e terapia intensiva, trouxe aos participantes
informações atualizadas sobre‘Segurança do

Enfermeira recebe
homenagem na Câmara
A enfermeira coordenadora
da UTI Adulto da Santa Casa, Jacqueline Defavari Bonilha de Moraes,
que também é coordenadora da
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos, Tecidos e Transplante
(CIHDOTT), foi homenageada pela
Câmara de Vereadores no último
dia 12 de maio, Dia Internacional da
Enfermagem, em reconhecimento
ao trabalho que desempenha no
Hospital desde 1998.
“Fiquei muito feliz, pois a
homenagem representa o reconhecimento da Instituição em que
trabalho e de minha liderança,
que dentre tantos profissionais
capacitados, escolheu a mim para
representar o Hospital”, disse Jacqueline. Para ela, a enfermagem é
uma profissão exercida não só por
vocação, mas por amor e respeito
à pessoa humana em suas necessidades, tendo como pilar a ética
e a responsabilidade. “Sinto-me
realizada em exercer uma profissão
da qual tenho orgulho”, disse.

Paciente’. Os integrantes tiveram ainda a oportunidade de participar da palestra da colching
e psicóloga Fabi Ribeiro, que apresentou ‘Os
14 Passos para o Sucesso’.

Além das palestras, a Semana também trouxe dinâmicas de grupo, dia de
beleza em parceria com a Lolla Cosméticos,
gincana entre setores, café da manhã para o
plantão noturno e bingo. “Nossa profissão
requer atenção, cuidado e excelência em
sua prática; portanto precisamos nos atualizar a todo instante. Ao mesmo tempo, a
tensão precisa ser aliviada de alguma forma
e as dinâmicas em grupo propiciam isso”,
enfatizou Denise.
A administradora do Hospital Vanda
Petean complementou, lembrando que, a
exemplo da Santa Casa, toda instituição
precisa desenvolver estratégias e proporcionar qualificação profissional para seus
funcionários. “Neste contexto, trabalhamos
com reflexões motivacionais, revisões periódicas de procedimentos operacionais
e treinamentos constantes das equipes
multiprofissionais, processo estimulado por
eventos técnico-científicos, como a Semana
de Enfermagem”, enfatizou.

Sesmt direciona treinamento
anual à Enfermagem

Equipe treina os profissionais de enfermagem todos
os anos para garantir segurança e qualificação

Gratidão foi o sentimento de Jacqueline ao
saber que seria homenageada

De 15 a 24 de maio, a equipe de
Segurança do Trabalho da Santa Casa
de Piracicaba realizou treinamento
direcionado aos profissionais de enfermagem do Hospital. De acordo com o
engenheiro de segurança do trabalho,
César Acconci, os treinamentos incluem
temas voltados à Prevenção de Acidentes do Trabalho, Descarte Correto de
Resíduos Hospitalares, Mapa de Risco
e Rota de Fuga, Uso dos Equipamentos

de Proteção Individual e Ergonomia no
Ambiente de Trabalho.
Os treinamentos foram realizados
pela equipe de Segurança do Trabalho
que, além de manter os trabalhadores
capacitados, têm por objetivo fazer
cumprir a Norma Regulamentadora 32,
do Ministério do Trabalho e Emprego,
para implementação de medidas de
proteção à segurança e à saúde dos
trabalhadores.

Informativo da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba
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Dia Mundial Sem Tabaco com reflexão e almoço desintoxicante
Iniciativa foi da Comissão de Saúde Ambiental, que atua como propagadora de informações que promovam saúde e bem estar
Uma história de superação

Membros da Comissão de Saúde Ambiental conversaram com funcionários e distribuíram folhetos

A Comissão de Saúde Ambiental da
Santa Casa de Piracicaba comemorou o
Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, com
almoço desintoxicante preparado pelo
Setor de Nutrição e Dietética do Hospital e
distribuição de receitas de sucos naturais
e folhetos educativos aos funcionários.
A proposta foi levar otimismo e reflexão
sobre os benefícios de parar de fumar.
“Visitamos setores do Hospital para
falar dos aspectos positivos associados
à qualidade de vida de quem toma a
decisão de parar de fumar”, disse a coordenadora da Comissão, Luciana Zambon,
ao lembrar que o tabagismo é a principal

causa de morte evitável em todo o mundo. “São 4,9 milhões de óbitos anuais no
mundo; 200 mil delas só no Brasil, onde
25 milhões de pessoas são fumantes, segundo a OMS (Organização Mundial de
Saúde)”, disse.
Ela revela que durante a visita a
setores, membros da Comissão tiveram
contato com funcionários que fumam ou
que convivem com fumantes. “Se cada um
conseguir multiplicar essas informações e
atingir alguém que queira parar de fumar,
garantiremos nosso sucesso como propagadores de saúde e bem estar às pessoas”,
disse Luciana.

Um Portal de

Oportunidades

GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO CURSOS TÉCNICOS
CURSOS PROFISSIONALIZANTES ENSINO MÉDIO

EEP

Escola de Engenharia
de Piracicaba

Colégio Técnico
de Piracicaba

Centro de Educação
Profissional

Uma Fundação a serviço da educação

Na Santa Casa, uma das
histórias de superação é da
funcionária do Setor de Nutrição e Dietética, Almerita Alves
da Silva, que trabalha há 22
anos no Hospital. Ela tem 67
anos, começou a fumar aos 20
anos e há um ano conseguiu
largar o vício. A decisão surgiu depois de muita conversa
com colegas de trabalho e do
alerta de seu cardiologista, de
que a nicotina do cigarro traria
ainda mais complicações a sua
hipertensão.
“Foi uma decisão difícil,
afinal foram 46 anos de dependência do cigarro. No entanto,
em 12 meses longe do vício,
notei melhoras significativas
em minha vida: minha pressão
está controlada, voltei a ter fôlego para caminhar, minha respiração melhorou e deixei de
Dona Almerita deixou o vício há um ano
ficar tão doente e resfriada como
antes. Cada dia é uma luta e uma vitória ao mesmo tempo. Estou feliz em dizer que
não sou mais fumante e tento convencer outros fumantes a largar o vício”, ressalta.
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Santa Casa Saúde recebe clientes durante festa junina
Por intermédio do Saúde Inteligente, o Santa
Casa Saúde recebeu clientes participantes dos
programas de prevenção durante sua tradicional
festa junina. O evento realizado no último dia 9 de
junho, na área de lazer da Santa Casa de Piracicaba,
atraiu dezenas de pessoas.
De acordo com as assistentes sociais do Saúde Inteligente, Karina Peruch Botini e Luciana Scavassa , além dos tradicionais petiscos como pipoca,
cuscuz e cachorro quente, os clientes participaram
de sorteios de brindes e bingo, dois dos momentos
mais esperados da festa. “Os frequentadores dos
programas do Saúde Inteligente já esperam pelo
evento, repleto de alegria e interação entre clientes

e profissionais”, disseram.
De acordo com as organizadoras, a programação da festa junina contou também com
apresentação do coral formado pelos profissionais
do Saúde Inteligente e por clientes que participam
dos programas Saúde em Equilíbrio, GADH (Grupo
de Apoio aos Diabéticos e Hipertensos), Grupo de
Pré e Pós-Cirurgia Bariátrica, Grupo de Cuidadores,
Atividades Físicas e Grupo Bem Estar.
O evento já é tradicional por
promover diversão, integração e
descontração

Tudo pronto para mais uma Festa Julina da Santa Casa
A tradicional Festa Julina da Santa Casa
de Piracicaba já tem data marcada e acontecerá no próximo dia 22 de julho, a partir
das 18 horas, na Área de Lazer do Hospital.
O evento, que chega a sua 21ª edição, é organizado pela Caixa Beneficente e aberto a

todos os funcionários e seus familiares.
De acordo com o organizador Aparecido Guerrero, muitas atrações estão sendo
preparadas para fortalecer a relação de trabalho que, quando bem cultivada, contribui
para consolidar um ambiente cada vez mais

saudável e harmônico. “Esperamos receber
cerca de 800 pessoas, que poderão adquirir
seus ingressos no início de julho”, disse.
Entre as atrações previstas estão pista
de dança, foto na hora, barracas-surpresa,
jogo de argolas, pescaria e chute ao gol.

A quermesse terá prendas, frango e leitoa
assados, além de quentão, vinho quente,
cerveja, refrigerante, pipoca, doces típicos,
amendoim, cuscuz, pastel, espetinho, e,
para animar, show com a dupla sertaneja
Claudemir & Moisés.

ANIVERSARIANTES DO MÊS
01/07 - Isabel Alves Bento Festa
01/07 - Caroline Gonsalves de Almeida
01/07 - Dr. Ludmar Navajas Machado
01/07 - Dra. Camila A. do Amaral Kruzich
01/07 - Othoniel Roberto Cavion
02/07 - Eliane de Abreu
02/07 - Dr. Bernardo Dias Aguiar Júnior
02/07 - Dr. Rodrigo Gonçalves
02/07 - Ana Carolina Leon Santos Torres
02/07 - Juliana Camila da Silva
03/07 - Maria Coelho Pereira
03/07 - Gisele Vilarinho de Menezes
03/07 - Roberto Aleixo de Oliveira
03/07 - Luciana Ziviani
04/07 - Marilene de Fatima Batista Oliveira
05/07 - Vanessa Gregorio Domingos Oliveira
05/07 - Amanda Fernanda Teofilo Galdino
05/07 - Dr. Luís Fernando Gomes
05/07 - Sueli Rocha Mendes
05/07 - Andreia Vilanova
05/07 - Tatiana Aparecida Bellin De Castro
05/07 - Karen Prezzotto Lopes
05/07 - Lucimara Bueno dos Santos Cruz
06/07 - Carolina Pozar Godtsfriedt da Silva
06/07 - Andressa Helena da Silva Pereira
06/07 - Jessica Leite Tome Ribeiro Bueno
06/07 - Marcela de Oliveira
06/07 - Vitoria Leticia dos Santos
06/07 - Joelma dos Santos Santana
06/07 - Katiuscia Fernanda Brito Grecco
06/07 - Cintia Nonis Siqueira
06/07 - Gisele Alves Ribeiro
06/07 - Rosemeire Ap. Baptistella Trevisan
07/07 - Terezinha de Jesus de Paula da Cruz
07/07 - Dra. Ana Lúcia Leistner
07/07 - Luciane Aparecida dos Santos Teixeira
07/07 - Gabriela Terezinha B. Correa Chagas
08/07 - Dr. Osvaldo Bertolini Chaves
08/07 - Simone Andrea Machado
08/07 - Bertile Teresinha Lorenzon Maisano
08/07 - Rosiani Carla Paduani Caetano
09/07 - Teresa Cristina Bilancieri
09/07 - Debora Matos de Oliveira Printes
09/07 - Alessandra Angelica Degulin Feriani
09/07 - Elisabete Aparecida Castello Munhoz
09/07 - Ricardo Santos Coelho

09/07 - Anita Domingues Petito Soares
09/07 - Tatiane Cristina Ferraz Cabral
09/07 - Paulo Sergio Goncalves
09/07 - Maria Cicera Gomes dos Santos
09/07 - Rosamaria Alves Emidio
10/07 - Monique Noelle Costa Perdiza
10/07 - Ana Claudia Aparecida Ferreira
10/07 - Arlete Ferreira de Oliveira Neto
10/07 - Andreia Luciana Leite Miguel
10/07- Joaquim Marth
10/07 - Andreia Luciana Leite Miguel
10/07 - Joao Carlos de Oliveira
10/07 - Carmen Alice Granata
11/07 - Socorro Araújo Lima
11/07 - Claudvania Soares das Chagas
11/07 - Leila Cristina Bento Correa da Silva
11/07 - Adriana da Silva
11/07 - Lucilene Prudente
12/07 - Adriana Aparecida Capello Galdi
12/07 - Caroline Amorim
12/07 - Mario Henrique Bordignon Mariottoni
12/07 - Bruno Alexandre Bonifacio
12/07 - Lucilene Maria Lopes Batilani
12/07 - Roberta Cristina Andrade Augusto
12/07 - Lucimeire Bombach Lara
12/07 - Rosangela Aparecida Sampaio Alves
12/07 - Marília Souza Ferreira do Nascimento
13/07 - Inez Antunes de Souza
13/07 - Pamela Larissa de Oliveira
13/07 - Ivonete Aparecida Rosa de Oliveira
13/07 - Adélia Conceição Liberato
13/07 - Nilva Cristina Fornazaro
13/07 - Jonas Emídio dos Santos
13/07 - Edileusa Maria da Silva Lins
14/07 - Valdirene Moreira de Oliveira
14/07 - Denise Aparecida de Toledo Rissato
14/07 - Jacqueline Pereira Barbosa
14/07 - Mileni Mussato Leopoldino
15/07 - Rafaela Camolezi
15/07 - Juliana Aparecida das Dores
15/07 - Iracelis Pino Rubia
15/07 - Hertz Vanderlei Maceu Junior
15/07 - Juliana Pedra Rezende da Silva
16/07 - Alda Polegario Silva Matos
16/07 - Dr. José Carlos M. Ferreira da Silva
17/07 - Aline Yoko Santos Shimomura

17/07 - Christian Martins Monteiro
17/07 - Lilian Candida Pires da Fonseca
17/07 - Valquiria Gomes da Silva
17/07 - Glauco Totti de Almeida
17/07 - Adriana Pires Cardoso
17/07 - Luciana Cristina dos Santos Conceição
17/07 - Vicentina Carmen Baptista da Silva
17/07 - Márcia Zatarim Casagrande
17/07 - Dr. Manoel Julio Ruas de Moraes
17/07 - Dr. Luiz Fernando da Silva Boccato
18/07 - Raphaela Aparecida Alves
18/07 - Dirceu Ureck
18/07 - Fernanda do N. Santos Piaseck
18/07 - Dr. Ernesto Valvano
18/07 - Dr. Paulo Tadeu Falanghe
19/07 - Luana Maria Rodrigues Amaral
19/07 - Micael Martins da Costa
19/07 - Dr. Thomaz Arruda
19/07 - Dra. Consuelo M. S. de A. Nascimento
19/07 - Dra. Dulcelena Ledo de Oliveira
20/07 - Franciele Karina Boni Arruda
20/07 - Sonia Aparecida Nazini Araujo
20/07 - Daiane da Silva Nogueira
20/07 - Evandete Souza Alves Ribeiro
20/07 - Joselia Caravante Melega
20/07 - Heloise de Paula Fidelis Souza
21/07 - Maristela Monteiro Chaddad
21/07 - Bruno Silva Costa
21/07 - Dr. Francisco José Teixeira Mendes
21/07 - Dr. João Antonio Graziato Marcuz
22/07 - Thiago Rodrigues de Oliveira Leite
22/07 - Maria Elaine Stefan da Silva
22/07 - Denise Paula da Silva Costa
22/07 - Marlene Tozzi Gallani
22/07 - Dr. Marcos Roberto Cavalcante Mendes
23/07 - Claudia Maria da Silva Matos
23/07 - Nayara Gabrielle Pereira
23/07 - Márcia Cristina Garavazo
24/07 - Ariane Cristina Martello
24/07 - Genival da Cunha Pereira
24/07 - Vanderleia Conceição dos Santos
24/07 - Karina Monique Pereira Mendes
24/07 - Dr. Paulo Gusmão
24/07 - Dr. João Vicente de Aguiar Secamilli
24/07 - Eliane Romualdo
24/07 - Dr. Rafael Ângelo Tinelli

25/07 - Francisco Pessoa Braga
25/07 - Vedenilvam Aparecida Bellini
26/07 - Dalvilene Lima da Silva Caetano
26/07 - Thaisa Camila dos Santos Almeida
26/07 - Geni Aparecida de Lima
26/07 - Juliana Santos Kuraba
26/07 - Elisangela Regina da Silva Vianna
26/07 - Fabia Martins
26/07 - Dra. Daniela Angeli Spinetti Sibila
26/07 - Marlene Stenico
27/07 - Anna Thereza Prado de Almeida Carvalho
27/07 - Silmara Camillo de Toledo
27/07 - Patrícia Helena Pasqual Barreira
27/07 - Conceição Bosco Rufino
27/07 - Simone dos Santos Assem de Góes
27/07 - Walquiria Maristela Cardoso
27/07 - Anielle Paula Piratelli de Souza
27/07 - Dr. Jair Antonio Leite da Silva
27/07 - Dr. Waldemar Romano
28/07 - Maria Jose Gualberto da Silva
28/07 - Ana Paula Noni
28/07 - Ana Paula Mendes de Oliveira
28/07 - Aline Fernanda Biazon Nasato
28/07 - Marcelo Jose Camargo Barbosa
28/07 - Rosimara Fernanda Sacco Fuzato
28/07 - Dra. Gilda Pitta Annichino de Freitas
29/07 - Sandra Aparecida Zangirolamo Diniz
29/07 - Adenir dos Santos Ballestero
29/07 - Adriane Cafalcante Costa
29/07 - Lucia Maria Hidalgo de Carvalho Rodrigues
29/07 - Aline Alves Tinelli
29/07 - Monick Goncalves Silva
29/07 - Inara Bombo Correa
29/07 - Fernanda Viciano
29/07 - João Orlando Pavão
29/07 - Dra. Eneida de Andrade Sant´Ana
29/07 - Dr. Marcelo Túlio Tricca
30/07 - Miriam Martins
30/07 - Rosana Aparecida Bachega Cardoso
30/07 - Jessica Godoy Evangelista
30/07 - Maria Raquel Tiburcio
30/07 - Rosana Aparecida de Sa Lourenco
30/07 - Dr. Walter Martinelli Júnior
30/07 – Dr. Luis Henrique Penteado Gullo
31/07 - Thais Rafaela Mantoni
31/07 - Dra. Mary da Silva Thereza
31/07 - Rita de Cássia Machado Pereira
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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. Walter Checoli - CRM: 49748

Unidade de Exames

Agende suas consultas dentro das especialidades
médicas colocadas à sua disposição no
AMBULATÓRIO MÉDICO da Santa Casa Saúde
pelo 0800 771 9900

Agende suas consultas dentro das especialidades médicas

• Alergologia
• Cardiologia
• Cirurgia Geral
• Cirurgia do
Aparelho Digestivo
• Cirurgia
Bariátrica

colocadas à sua disposição no AMBULATÓRIO MÉDICO

• Cirurgia
Oncológica
• Mastologia
da Santa
Casa Saúde pelo
0800 771 9900
• Clínica Médica
• Neurocirurgia
• Dermatologia
• Neurologia
• Endocrinologia
• Neuropediatria
• Geriatria
• Ortopedia
• Ginecologia e
• Otorrinolaringologia
Obstetrícia
• Pediatria

