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Santa Casa e Fastwork lançam
3ª etapa da Campanha Adote
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Fórum doa R$80 mil
em equipamentos ao
Hospital
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As duas primeiras etapas da Campanha para adoção de quartos SUS
na Instituição resultaram em 38 espaços remodelados
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apresenta resultados
inéditos no pósoperatório
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Depois de concluir as duas primeiras etapas da Campanha Adote Um Quarto SUS e Faça a Diferença, em
que 38 quartos foram adotados e reestruturados com apoio financeiro de empresas, associações e pessoas
físicas, a Santa Casa de Piracicaba retoma a mobilização contando agora com o apoio da Fastwork, especialista
na produção e fornecimento de peças e componentes para a indústria aeronáutica.
O objetivo é sensibilizar parceiros que permitam à Instituição gerar recursos adicionais para manter
a estrutura física do Hospital cada vez mais adequada às necessidades de acolhimento e bem estar do
paciente nas unidades de internação SUS. A iniciativa também contribui com a dinâmica de trabalho das
equipes multiprofissionais que, a exemplo dos pacientes e familiares, passam a desfrutar de um ambiente
mais moderno, prático e harmonioso, com reflexos no equilíbrio da assistência e no processo de recuperação.
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PALAVRA DO PROVEDOR:

João Orlando Pavão, provedor da Santa Casa de Piracicaba

Novo fôlego às filantrópicas
Recentemente, as Santas Casas e
hospitais filantrópicos receberam uma
notícia que as fizeram respirar mais
aliviadas: uma Medida Provisória que
abre linha de crédito com recursos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS foi recentemente assinada pelo
presidente Michel Temer.
O evento ocorreu no Palácio do Planalto, durante o 28º Congresso Nacional
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos promovido pela Confederação das
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais
e Entidades Filantrópicas (CMB).
Acompanhamos o acontecimento e
ressalto que as linhas de crédito de R$ 4,7

bilhões por ano não são a solução para a
essas entidades, mas é uma alternativa
viável aos hospitais por trazerem fôlego
financeiro para as instituições que atendem pelo SUS- Sistema Único de Saúde.
A taxa de juros não será superior à
cobrada na modalidade pró-cotista dos
financiamentos habitacionais. A medida
renova a esperança das entidades que,
há mais de 15 anos, sofrem com a defasagem da tabela SUS em mais de 50%. Não
acaba com o problema do subfinanciamento, mas nos ajuda a seguir.
Esta conquista é de cada um de
nós, comprovando mais uma vez que
a união faz a diferença; e a força. A par-

ticipação das entidades em congressos,
eventos e movimentos promovidos pela
Fehosp (Federação das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos) e pela CMB mostra às autoridades o valor do trabalho das
filantrópicas e sua representatividade no
cenário de atendimento à população,
em que respondem por 51% de toda
assistência SUS praticada no país.
Nossa mobilização em torno de
problemas e soluções que atendam às
necessidades de projeção, crescimento e
qualificação das filantrópicas evidenciam
a nossa força e deixa transparecer às autoridades e à população que, mesmo sem
recursos, buscamos nos especializar e ampliar nossos conhecimentos para prover
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atendimento cada vez mais qualificado.
Segundo o próprio governo, muitas instituições, especialmente as Santas
Casas de Misericórdia, estão em situação
insustentável e acumulam dívidas na
ordem de R$ 21 bilhões. Essas entidades
representam 31% do total dos leitos
do Brasil e são responsáveis por quase
metade das cirurgias do SUS. Dados do
Ministério da Saúde mostram ainda que,
em 968 municípios, a assistência hospitalar é realizada exclusivamente pelos
filantrópicos ou Santas Casas.
A MP vem como forma de amenizar
a situação dessas entidades e garantir o
atendimento de saúde à população.
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Pavão recebe Menção Honrosa em nome da FEHOSP
Federação foi representada pelo provedor da Santa Casa de Piracicaba, João Orlando Pavão
A Seccional Paulista da (OAB) Ordem
dos Advogados do Brasil entregou recentemente o 34º Prêmio Franz de Castro Holzwarth de Direitos Humanos como forma
de reconhecimento ao trabalho de organizações que lutam em defesa dos Direitos
Humanos no Brasil. A premiação fez menções honrosas ao Instituto Palavra Aberta, à
Comissão de Justiça e Paz de São Paulo e à
Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo),
que atua pelo direito à saúde, sobretudo, da
população mais carente.
“A missão da Fehosp é oferecer saúde
universal gratuita, de qualidade e de acesso
rápido à população; até porque a Constituição garante este direito”, disse o provedor
da Santa Casa de Piracicaba, João Orlando
Pavão, ao receber a honraria em nome da Federação como representante do presidente
Edson Rogatti.

João Orlando Pavão entre o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB,
Martin Almeida Sampaio; e o vice-presidente da OAB, Fábio Romeu Canton Filho

Ele acredita que, um dia, o SUS que
está no papel será reflexo da realidade. “Só
o Estado de São Paulo conta com 412 instituições filantrópicas entre Santas Casas e
hospitais beneficentes que destinam mais
de 30 mil leitos para o SUS”, disse. Segundo
Pavão, essas Instituições realizam anualmente mais de um milhão de internações e cerca
de 2 milhões de atendimentos ambulatoriais
e em prontos socorros.
A 34ª edição do Prêmio contou com
a coordenação de Martim de Almeida
Sampaio, a quem Pavão elogiou pela realização do evento, estendendo cumprimentos
também ao vice-presidente do Conselho
Seccional da OAB São Paulo, Fábio Romeu
Canton Filho. “Participar de premiações tão
importantes quanto esta nos traz mais fôlego
e entusiasmo para seguirmos com o nosso
trabalho. Este reconhecimento mostra que
estamos no caminho certo”, disse.

Santa Casa aumenta representatividade junto à CMB
Além de Pavão no Conselho de Administração, Confederação empossa Valvano junto ao Conselho Consultivo

Valvano é membro voluntário da Mesa Diretora
da Santa Casa de Piracicaba há 22 anos

O vice-provedor da Santa Casa
de Piracicaba, Alexandre Valvano Neto,
foi recentemente empossado membro
efetivo do Conselho Consultivo da CMBConfederação das Misericórdias do
Brasil, entidade sem fins lucrativos que
representa 2.172 hospitais filantrópicos
em todo o país.
Ele foi indicado pela Fehosp (Federação das Santas Casas do Estado de São
Paulo), ampliando a representatividade

da Santa Casa local, que já integra o Conselho de Administração da CMB desde
2015, com o ingresso do provedor João
Orlando Pavão.
“É uma honra compor o Conselho
Consultivo de um organismo que, desde 1963, atua para promover a união,
a integração e o desenvolvimento das
filantrópicas, bem como o permanente
aprimoramento da qualidade da assistência que essas entidades se propõem
a prestar, visando sempre o bem-estar
da sociedade”, disse Valvano, lembrando
que os 55 membros do Conselho não
recebem qualquer remuneração pelo
exercício da função.
Valvano, membro da diretoria da
Santa Casa de Piracicaba há 22 anos,
lembra que a CMB trabalha também
para proporcionar condições adequadas
ao desenvolvimento técnico-científico
da assistência médico-hospitalar às populações de baixa renda, cobertas pelo
Sistema Único de Saúde.
Ele revela que a CMB é a representante nacional dos movimentos em
prol do Setor Filantrópico, promovendo
a articulação junto a deputados, senado-

res, Casa Civil, Presidência da República
e outras lideranças para a apresentação
de pleitos e cobrança de soluções para
o financiamento da Saúde, sobretudo.
“As Santas Casas e hospitais filantrópicos

compõem a maior rede hospitalar do
país, ofertando 132.463 leitos SUS e mais
de 990.000 empregos diretos”, apontou.
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Fórum doa R$80 mil em equipamentos à Santa Casa
Verba é proveniente da prestação pecuniária e reforça o papel social do Poder Judiciário

O provedor da Santa Casa de Piracicaba, João Orlando Pavão, foi recebido
recentemente pelo juíz Ettore Avolio para
prestação de contas dos equipamentos
adquiridos pelo Hospital com a verba de
R$80 mil direcionada à Instituição pelo Fórum local. “A verba foi aplicada na aquisição
de equipamentos para as UTI Neonatal, UTI
Adulto, Serviço de Urgência e para a Maternidade do Hospital”, disse o provedor em
tom de reconhecimento e gratidão.
O juiz Ettore Geraldo Avolio, responsável pela inclusão do Hospital na relação
de entidades beneficiadas pelas verbas
provenientes do cumprimento pecuniário de
penas alternativas, explicou que a iniciativa é
respaldada por legislação específica e garante ao juiz a prerrogativa de escolher, dentre as

Ettore Avolio entre Alexandre Valvano Neto e João Orlando Pavão

Juiz Luiz Antônio Cunha
é Cidadão Piracicabano

penas alternativas a serem aplicadas a crimes
de menor potencial ofensivo, a chamada
prestação pecuniária, que é o pagamento
em dinheiro (pecúnia) de um valor fixado
em cada decisão judicial.
O pagamento pecuniário surgiu como
alternativa devido às dificuldades que algumas empresas apresentam em controlar a
presença e a execução adequada das atividades executadas pelo réu submetido à
prestação de serviços comunitários.
De acordo com o juiz Ettore Avolio,
a pena pecuniária reforça o papel social
do Poder Judiciário, ao permitir que ele
contribua efetivamente para que entidades assistenciais da cidade mantenham e
ampliem os serviços que prestam gratuitamente à comunidade.

Paciente do SUS doa fraldas ao Hospital
Para o casal (esq),
recebido pela
administradora
Vanda Petean,
pelo médico Perci
Buchidid Filho
e pelo diretor
Diovaldo
Pizzinatto, as
fraldas são
símbolo de
gratidão

A homenagem contou também com a presença da administradora Vanda Petean

O juiz Luiz Antônio Cunha, titular da
Vara do Júri e Execuções Criminais, recebeu
recentemente da Câmara de Vereadores o
título de Cidadão Piracicabano, de propositura do parlamentar Laércio Trevisan Júnior.
O homenageado atua como juiz há 19 anos,
sendo seis deles em Piracicaba.
A solenidade reuniu diversas autoridades municipais e contou também com a
presença da administradora da Santa Casa
de Piracicaba, Vanda Petean. “Temos uma
relação harmoniosa com o Fórum e um
imenso sentimento de gratidão pelo juiz
Luiz Antônio, que conhece a importância
da Instituição para o SUS, tendo auxiliado

o Hospital inclusive por meio da aprovação
de projetos elaborados com vistas à aquisição de equipamentos adquiridos com verbas provenientes do Poder Judiciário”, disse.
Nascido em São Paulo, Luiz Antônio
Cunha, tem 54 anos e, aos 10, mudou-se
para Piracicaba com sua família. Ele disse
que a homenagem foi recebida com muita
emoção, já que Piracicaba é parte importante de sua vida. Na cidade, ele conheceu
a esposa Renata Oliveira Barrichelo Cunha,
com quem tem três filhos. “Amo essa cidade
e hoje posso dizer que também sou filho
desta terra, mãe também do querido Esporte Clube XV de Novembro”, disse.

A história de Antônio Donizete Campos com a Santa Casa de Piracicaba começou
em 2016. Vítima de um câncer de estômago,
ele foi a óbito no último dia 08 de outubro,
aos 53 anos, depois de quase um ano e meio
de idas e vindas ao Hospital para tratamento
pelo SUS- Sistema Único de Saúde.
“Durante todo esse período, tivemos
do Hospital mais respaldo do que esperávamos”, disse Jairo Ribeiro Campos, irmão
de Donizete, ao elogiar a estrutura da Santa
Casa e a forma acolhedora com que as equipes multidisciplinares recebiam o paciente
e seus familiares. “Eles cuidavam de cada
detalhe, sem se esquecer do sorriso e das
palavras de conforto que nos fortaleciam a
cada dia”, disse.
Acompanhado pela esposa Sandra
Rosilene de Lima Campos, Jairo fez questão

de “retribuir a gentileza” – como ele mesmo
disse, doando 712 fraldas geriátricas ao
Hospital. “Nossa família é grande e todos
reconheceram o empenho da Santa Casa em
proporcionar a melhor assistência que nosso
irmão poderia ter tido em uma instituição de
saúde”, disse
A administradora Vanda Petean informou que o Hospital utiliza em média 1.800
fraldas/mês em atendimento às necessidades de pacientes carentes atendidos pelo
SUS. Segundo ela, este tipo de retorno é
muito importante e revela que a Instituição
está no caminho certo com relação à política
de humanização instituída há mais de 20
anos. “Estamos aqui para acolher o indivíduo não apenas como paciente; mas como
um ser humano que tem história, família e
sentimentos”, disse.
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CECAN recebe prêmio de reconhecimento da CDL
Honraria destaca a assistência humanizada e o acolhimento ao paciente com câncer
O CECAN- Centro do Câncer da Santa
Casa de Piracicaba foi a entidade indicada pela
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para receber
o “Prêmio Mérito Lojista” - categoria filantrópica.
A honraria, entregue no último dia 22 de novembro, no Teatro São José, reconhece a atuação diferenciada da Unidade com relação à assistência
humanizada e ao acolhimento que direciona
a pacientes com câncer de Piracicaba e região.
“O CECAN completou 25 anos com a marca
de 25 mil pacientes atendidos, 85% deles pelo
SUS”, disse o presidente da CDL, Reinaldo Pousa,
lembrando que a Unidade se destaca pela moderna estrutura de que dispõe para o tratamento
e pelos grupos instituídos para apoio a pacientes
e familiares.
Para o médico oncologista Fernando Medina, o reconhecimento coroa de êxito o trabalho
desenvolvido por uma equipe extremamente
qualificada que se sente lisonjeada e estimulada
por figurar entre instituições que atuam fazendo
a diferença na vida das pessoas. “Estamos honrados e dedicamos esse Prêmio, especialmente,
aos nossos pacientes; razão dos nossos esforços
diários”, disse.

APLAUSOS DA CÂMARA

O trabalho de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes com
câncer desenvolvido pelo CECAN foi “aplaudido” pela Câmara

“Não poderia deixar de me manifestar quando a Unidade Oncológica de
referência para a nossa cidade e região
completa 25 anos de excelentes serviços
prestados, contribuindo não apenas para
o tratamento de milhares de pessoas,
mas também para a conscientização
preventiva de uma doença que já se apresenta como a segunda causa de morte no
mundo”, justificou o vereador André Bandeira ao entregar ao CECAN- Centro do
Câncer da Santa de Piracicaba Moção de
Aplauso aprovada por unanimidade pela
Câmara de Vereadores. O evento reuniu
membros da direção, gestores, lideranças
e funcionários no salão de convenções da
Santa Casa. “São 25 anos de dedicação
e amor à vida”, disse o oncologista Fernando Medina, diretor do Cecan ao lado
dos oncologistas André Gemeinder de
Moraes e Mary Thereza da Silva.

Novembro Azul movimenta o Hospital

Em novembro, a fachada da Santa Casa ganha o tom azul da prevenção

Mais uma vez, a campanha Novembro Azul entrou em campo para
levar informações e estimular o rastreamento preventivo do câncer de
próstata, responsável pela morte de
pelo menos 13 mil brasileiros todos os
anos. Tem alta prevalência nos indivíduos mais idosos e é o segundo tipo

de câncer mais comum entre homens,
ficando atrás apenas do câncer de pele
não-melanoma.
Na Santa Casa, o movimento ganhou visibilidade através da fachada do
hospital, iluminada de azul, e das ações
coordenadas pelo CECAN- Centro do
Câncer por meio de atividades motiva-

A equipe da Radiologia também vestiu a camisa da prevenção

cionais e palestras de orientação.
RADIOLOGIA - Quem também se
movimentou foi o Instituto de Radiologia, que abraçou a causa dos meses de
prevenção Outubro Rosa e Novembro
Azul, vestindo literalmente a camisa
da prevenção à saúde da mulher e do
homem.

A iniciativa reforça o contexto
preventivo e alerta para a importância
de exames importantes ao rastreamento
e tratamento do câncer, a exemplo da
ressonância de mamas, mamografia,
ultrassom e ressonância de próstata
multiparamétrica, entre outros, com
diagnósticos rápidos e precisos.
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AMIGO DO TRANSPLANTE

Santa Casa é premiada como o Hospital que mais capta córneas no Estado
Honraria deveu-se à atuação da CIHDOTT- Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e
Tecidos Para Transplantes, que garantiu à Instituição também o prêmio de Hospital Amigo do Transplante

O provedor João
Orlando Pavão
e a enfermeira
Jacqueline
Defavari
receberam o
prêmio das
mãos da
coordenadora do
Sistema Estadual
de Transplantes,
Marizete
Medeiros

A Santa Casa de Piracicaba recebeu recentemente mais um prêmio
de reconhecimento da Secretaria de
Estado da Saúde (SES). Desta vez, a
honraria deveu-se à atuação de sua
CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar
de Doação de Órgãos e Tecidos Para
Transplantes), premiada como a
comissão que mais registrou notificações para captação de córneas
no Estado de São Paulo em 2017.
O resultado garantiu à Santa Casa
também o Título de Hospital Amigo
do Transplante.
A honraria foi entregue ao
provedor João Orlando Pavão e à enfermeira coordenadora da CIHDOTT,
Jacqueline Defavari Bonilha de Moraes, durante o I Encontro Estadual
das Comissões Intra-Hospitalares de

Transplantes do Estado de São Paulo,
que reuniu representantes de mais de
100 hospitais e diversas autoridades, a
exemplo da coordenadora de Regiões
de Saúde, Márcia Bevilaqua; do secretário adjunto da SES, Antônio Rugolo
Júnior; do secretário adjunto da Secretaria Municipal do Estado, Eduardo
Ribeiro; do coordenador da Fundação
Hospital do Rim, José Osmar Medina
Pestana; do presidente da ABTO- Associação Brasileira de Transplantes de
Órgãos, Paulo Pego; e do diretor da
DRS X- Direção Regional de Saúde,
Hamilton Bonilha de Moraes.
“A CIHDOTT da Santa Casa de
Piracicaba tem se consolidado como
referência na região para a doação
de órgãos”, disse a coordenadora do
Sistema Estadual de Transplantes,

Marizete Medeiros. Ela revela que os
prêmios foram instituídos como incentivadores da doação de órgãos no
Estado e que as Instituições premiadas foram apontadas com base nos
indicadores de doação de múltiplos
órgãos e tecidos (entre eles, a córnea).
Emocionada e grata pelo reconhecimento, a enfermeira Jacqueline
lembrou que a Comissão viabilizou a
doação de mais de 1.400 córneas e 54
órgãos múltiplos nos últimos 10 anos
e que a premiação foi resultado do
efetivo compromisso da equipe. Ao
cumprimentar a equipe, o provedor
lembrou que o diferencial está na
abordagem às famílias. “É importante
transmitir conhecimento, segurança e
o verdadeiro significado da doação”,
disse Pavão.

Médicos recebem homenagens

André Lourenço, Ruy Nogueira, Gilberto Pettan (Maternidade/Centro
Obstétrico), João Orlando Pavão, João Carlos de Menezes (Unidade de
Nefrologia), Vanda Petean e Alexandre Valvano Neto

Para homenagear os profissionais que
dedicam a vida para salvar vidas, a Santa Casa
de Piracicaba preparou café da manhã especial no Dia do Médico em reconhecimento e
gratidão aos 336 componentes de seu Corpo
Clínico.
Eles foram recebidos pelo provedor

João Orlando Pavão, pelo vice-provedor
Alexandre Valvano, pelos diretores Cesar
Storer, Adilson Toniolo, Celso Castilho e
Diovaldo Pizzinatto; pelo diretor técnico
Ruy Nogueira, pelo diretor clínico André
Gervatoski, pela administradora Vanda
Petean e pela coordenadora da Pastoral da

João Orlando Pavão, Sandra Noeli Sacht, Vanda Petean e Ruy Nogueira

Saúde na Santa Casa, Irmã Davina Bernardi.
“Exaltamos o empenho de profissionais
que aliam o conhecimento à tecnologia para
transformar o saber em assistência, amor e
vida”, disse o provedor João Orlando Pavão,
ao conceder placas aos médicos Gilberto
Pettan (Maternidade), João Carlos de Menezes

(Nefrologia) e Sandra Noeli Sacht (Pediatria),
indicados pela direção para receber a homenagem em nome de todos os colegas de
profissão. A reverência provocou emoção nos
homenageados e prosseguiu à noite, com
missa em Ação de Graças organizada pela
Pastoral da Saúde no Lar Franciscano.
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Santa Casa e Fastwork lançam 3ª etapa da Campanha Adote
A duas primeiras etapas da Campanha para adoção de quartos SUS na Instituição resultaram em 38 espaços remodelados
Depois de concluir as duas primeiras
etapas da Campanha Adote Um Quarto SUS
e Faça a Diferença, em que 38 quartos de
internação foram adotados e completamente
reestruturados com apoio financeiro de empresas, associações e pessoas físicas, a Santa
Casa de Piracicaba lança agora a 3ª etapa da
mobilização com apoio da Fastwork.
Implantada em Piracicaba há 20 anos
para a produção e fornecimento de peças e
componentes para a indústria aeronáutica, a
empresa aderiu à Campanha como forma de
contribuir socialmente, sobretudo, para amenizar o período de internação hospitalar de
pacientes pelo SUS- Sistema Único de Saúde.
“Soubemos da iniciativa por meio de
uma colaboradora, que acompanhou a mãe
durante o processo de cirurgia cardíaca ao

qual foi submetida na Santa Casa pelo SUS.
Ela se impressionou com a estrutura da assistência, em quartos mais amplos, arejados
e confortáveis que traziam na porta a placa
da empresa responsável por aquela benfeitoria”, disseram Mauro Matta e Carla Matta,
diretores da Fastwork.
Ao agradecer o apoio e adesão da
Fastwork a esta etapa da Campanha, o provedor João Orlando Pavão lembrou que o
intuito é sensibilizar parceiros interessados
em auxiliar financeiramente a Instituição na
reestruturação dos 12 quartos da Pediatria
Menino Jesus (PMJ), que mantém 31 leitos
destinados exclusivamente à internação de
crianças de zero a doze anos.
“Somos gratos à direção da Fastwork, nas
pessoas dos senhores Mauro e Carla Matta, que

assumiram não apenas o processo de remodelação do quarto, mas também a doação dos
equipamentos utilizados em cada um dos três
leitos que compõem o espaço adotado”, disse
Pavão em tom de reconhecimento e gratidão.
Ele antecipa que, em seguida, a Instituição pretende lançar a quarta etapa da
Campanha, dando início ao processo de
adoção para remodelação também dos dez
quartos SUS da Maternidade, onde 35 leitos
dão retaguarda para os mais de 200 partos e
1.300 atendimentos realizados mensalmente
pela Unidade.
“Aí teremos completado a reforma de
todos os 72 quartos que a Instituição direciona para internação SUS na Santa Casa”, disse
o provedor, explicando que o Sistema Único
de Saúde não direciona verbas específicas

para reformas e construções nas filantrópicas.
Ele lembra que a Campanha foi instituída em dezembro de 2011, justamente, com
o desafio de criar medida alternativa para a
geração de receitas adicionais com vistas à
completa reformulação desses espaços; pois
além de ampliar o nível de conforto e bem
estar dos pacientes, as melhorias dinamizam
o trabalho da equipe multiprofissional.
“Não conseguiríamos sem o apoio da
comunidade, que atendeu ao chamamento
da Santa Casa, beneficiando as mais de sete
mil pessoas que já passaram por um dos
quartos SUS reformados”, disse o provedor.
Segundo ele, quem se interessar em contribuir com o esforço da Santa Casa, poderá
obter informações detalhadas da Campanha
pelos telefones (19) 3417.5001 e 3417.5002.

O que muda com a adoção?

Segundo a administradora Vanda Petean, 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.

Destaque para a instalação de TVs
e troca das camas, que deixam de ser
acionadas manualmente para ganhar
controle elétrico, ampliando a autonomia
do paciente e o trabalho da equipe multidisciplinar.

Ela revela que, além do compromisso social, a empresa que aderir ao
investimento terá uma placa com o seu
nome afixada na porta de entrada do
quarto adotado. “O valor pode ser pago
em até dez vezes”, explicou Vanda, infor-

mando que há duas opções de custo para
a Pediatria: R$35 mil, para empresas ou
pessoas físicas que optarem apenas pela
remodelação do quarto, sem os equipamentos; ou R$75 mil com os monitores
a beira leito.

Quem já adotou?
Adotaram quartos SUS as empresas
Pollo Engenharia, Grupo Supricel, Cavalinho
Agropecuária, Laboratório Previlab, Candura /
Iplasa, Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho/3 Fazendas, Lubrasil Lubrificantes, Grupo
Bom Jesus , Honda Aversa Motos, Lions Inde-

pendência, Caterpillar do Brasil, Rede Drogal
Piracicaba, Relojoaria Scarpari / Friso de Ouro,
Frigorífico Angelelli, Manetoni, Construtora
Adolpho Lindenberg, Uniodonto Piracicaba, CJ
do Brasil Piracicaba, Grupo Falando da Vida, Ecoterra, Associação ReUna, Arcelor Mittal, Projeto

Superação e Help Móvel.
Também integraram esse esforço coletivo
em prol da Santa Casa as entidades ACIPI – Associação Comercial e Industrial de Piracicaba,
Simespi e Fundação Mário Dedini; além das
pessoas físicas Alcione Moya Aprilante, Joaquim

Mário Pires Ferreira, Maria Christina M. C. Seifarth
de Freitas, Família Marth, Família Ronsini e famílias Antônio Angeleli e Donato Miori. “A todos
eles, os nossos agradecimentos e nossa eterna
gratidão”, disseram o provedor João Orlando
Pavão e a administradora Vanda Petean.
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Encontro reúne familiares e prematuros na Santa Casa

Iniciativa promove a qualificação profissional e reforça a integração entre equipe multiprofissional, familiares e crianças que passaram pela Unidade
Para reverenciar o Novembro Roxo,
mês da prematuridade, a Santa Casa de Piracicaba realizou o II Encontro de Familiares e
Prematuros que passaram pela UTI Neonatal
da Instituição, com palestras direcionadas
sobretudo à equipe multiprofissional. O Encontro, realizado nos dias 9 e 10, foi contagiante e
provocou emoção.
“Nosso intuito é apresentar o serviço aos
familiares e aprimorar o conhecimento dos
profissionais”, explica o neonatologista Antonio
Ananias Filho, coordenador da UTI Neo e presidente da Sociedade de Pediatria do Estado
de São Paulo/Piracicaba, parceira na iniciativa.
“Contamos com a presença de 34 bebês
que precisaram utilizar os recursos disponíveis
na UTI Neo para sobreviver”, disse a enfermeira
coordenadora Maiby Marocco Parazzi, ressaltando que os laços que unem bebês, familiares
e equipe interdisciplinar são fortes. “Rever as
crianças saudáveis, dando continuidade à vida,

Membros da equipe multiprofissional que coordena a UTI Neonatal
da Santa Casa de Piracicaba, familiares e crianças assistidas

concede ânimo para o constante aperfeiçoamento da assistência”, disse.

De acordo com a psicóloga Paula Maia,
o evento celebra a vida e a luta destes bebês,

seus familiares e profissionais. “Queremos
proporcionar a essas famílias, antes reunidas
em torno da incubadora, um reencontro em
um ambiente tranquilo e alegre”, disse.
A UTI Neonatal da Santa Casa tem 14
leitos e mobiliza uma equipe com mais de 40
profissionais que se revezam na assistência
mensal a cerca de 20 recém-nascidos que
permanecem em média 13 dias internados,
período que pode se estender por até três
meses ou mais.
“Um dos nossos diferenciais são os programas voltados à humanização da assistência”,
revelam, apontando o Mãe Canguru, que mantém o recém-nascido prematuro“grudadinho”
à mãe até que seus órgãos amadureçam; o
Filhos Valentes, com reuniões semanais com
os pais para acolhimento e escuta; o Caminho
dos Valentes, em que toda a equipe comemora
com música a alta hospitalar do bebê; e o projeto Polvo, com o intuito de acalmá-lo”, disseram.

EM PIRACICABA-SP

LOTEAMENTO FECHADO

SEM COMPARAÇÃO
* Fiação
500m2 a 8do min
Ótica Subterrânea
centro
Lotes a partir de

Estrada do Bongue

Fibra

*

No Residencial Vitória-Régia, você tem mais espaço com o menor investimento, numa região
privilegiada de Piracicaba por sua natureza exuberante, além de lazer com praças inspiradas
nos 4 elementos da natureza.

Realização

Compare e escolha o Residencial Vitória-Régia!

19 3432.1636

cemara.com.br

Decreto de fechamento nº 17.542. Loteamento aprovado pelo GRAPROHAB (certificado nº 049/2013) e pela Prefeitura Municipal de Piracicaba/SP (alvará 73/2014), registrado no 1º Oficial de Registro de Imóveis Local em 19/03/2015 às margens da matrícula 86.600 (R7/86.600). As ligações de energia, esgoto, água, internet via fibra ótica e telefonia
domiciliares são de responsabilidade do proprietário e devem ser solicitadas às prestadoras de serviços. Os ramais de água e esgoto serão disponibilizados até a testada do lote. As praças denominadas “Água”, “Terra”, “Ar” e “Fogo” estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. O sistema de lazer será implantado em áreas comuns do loteamento com
permissão de uso para a Associação dos Moradores. Mobiliários, utensílios e equipamentos não estão contemplados no projeto, ficarão a cargo dos moradores. Os dutos para as redes de energia, esgoto, água, internet via fibra ótica e telefonia destas obras serão instalados *Inclusas apenas obras civis. As obras de superestrutura (Portaria, Central de
Resíduos, Lazer e Fechamento) indicadas nas imagens divulgadas serão iniciadas após a emissão do TVO e da aprovação dos respectivos projetos dessas obras. O prazo estimado de conclusão é de 24 meses a partir de seu início. Imagens meramente ilustrativas. Novembro de 2018.

Pág. 9

NOVEMBRO/DEZEMBRO • 2018

SANTA CASA SAÚDE ALERTA:

50% dos diabéticos do Brasil não sabem que têm a doença

Equipe multiprofissional do Saúde Inteligente

Você sabia que uma em cada duas
pessoas com diabetes permanece sem
diagnóstico? Para ajudar a mudar essa estatística e conscientizar a população sobre a
importância do controle dos níveis glicêmicos, o Santa Casa Saúde, por intermédio do
Saúde Inteligente, organizou programação
especial que incluiu Campanha de Prevenção de Complicações do Diabetes Mellitus,
IV Concurso de Culinária Saudável e VII
Simpósio de Diabetes. As ações ocorreram

Pratos saudáveis e deliciosos fizeram sucesso
no IV Concurso de Culinária

durante a Semana Mundial do Diabetes, de
10 a 14 de novembro, com o tema ‘A Família
e o Diabetes’.
De acordo com a enfermeira Roberta
Libardi, responsável pelo grupo de diabéticos do Saúde Inteligente, o Diabetes
Mellitus é uma doença crônica que, se não
tratada corretamente, pode levar a complicações de saúde, como amputações de
membros inferiores, retinopatia diabética,
insuficiência renal crônica e aumento da in-

VII Simpósio do Diabetes tratou da importância do apoio familiar

cidência de complicações cardiovasculares.
“O cenário do diabetes no Brasil é desafiador; não apenas pela grande incidência
da doença, mas sobretudo pela falta de adesão ao tratamento por parte dos próprios
portadores da doença”, disse Roberta. Ela
explica que 50% dos diabéticos no Brasil
desconhecem o diagnóstico. “É muito alto
o número de pessoas não diagnosticadas
corretamente”, disse.
Dados da OMS (Organização Mundial

da Saúde) estimam que um em cada 11
pessoas no mundo tem diabetes e esses
números só crescem. Estudo divulgado
recentemente pela universidade britânica
King’s College, em parceria com a Universidade de Gottingen, da Alemanha, revela
que os custos do diabetes no Brasil vão
dobrar até 2030, chegando a US$ 97 bilhões,
em estimativas mais conservadoras, ou até
US$ 123 bilhões (R$ 406 bilhões), em um
pior cenário.

Ação da Fisioterapia apresenta resultados inéditos no pós-operatório
Pacientes submetidos à cirurgia abdominal, a exemplo da bariátrica, podem
apresentar complicações pulmonares
no pós-operatório, como pneumonia
ou fechamento de algumas áreas do
pulmão. São as chamadas atelectasias,
que prejudicam a oxigenação podendo
levar a complicações ainda mais graves.
Para prevenir essas complicações,
a coordenadora do Departamento de
Fisioterapia da Santa Casa de Piracicaba, Maura Rocha, desenvolveu estudo
inédito em que realizou duas intervenções no pós-operatório imediato
à cirurgia bariátrica. Neste estudo, um
grupo utilizou uma máscara acoplada
a um equipamento que gerava uma
pressão dentro do pulmão, com o
intuito de melhorar a sua expansão;
enquanto o outro realizou exercícios
por meio de um aparelho que promovia uma resistência na inspiração.
Ambos os grupos também realizaram
fisioterapia, composta por exercícios

respiratórios, exercícios com os braços
e caminhadas pelo hospital.
Após avaliações, Maura constatou que ambos os grupos tiveram
tratamentos eficazes, porém o grupo
que realizou os exercícios com carga
inspiratória conseguiu manter a força e
a resistência respiratória, auxiliando ainda mais na prevenção de complicações
pulmonares no pós-operatório. “Esses
resultados foram inéditos na literatura
e são bastante promissores, pois apontam para a importância da realização
da fisioterapia no pós-operatório, principalmente quando associada a exercícios que estimulam precocemente o
diafragma, contribuindo para o sucesso
da cirurgia”, explicou.
Fisio na UCO – A coordenadora
do Departamento de Fisioterapia Maura
Rocha também esteve na UCO (Unidade
Coronariana da Santa Casa) para ministrar aula sobre a associação do diabetes
com o desenvolvimento de cardiopatias

Aula abordou o diabetes e sua forte associação com
o desenvolvimento de cardiopatias

e outros fatores de risco como hipertensão e obesidade. Ela falou sobre como a
fisioterapia, por meio de recursos específicos, auxilia no processo de prevenção

dessas complicações, assim como na
reabilitação desses pacientes, principalmente os que foram submetidos a
procedimentos cirúrgicos.

Informativo da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba

Pág. 10

Sindhosfil premia RH da Santa Casa
Depois de concorrer com entidades
de pequeno, médio e grande portes do
Estado de São Paulo, a Santa Casa de Piracicaba conquistou a 3ª colocação no 1º
Prêmio de Boas Práticas de Gestão de RH
concedido pelo SINDHOSFIL (Sindicato
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos/
SP) durante o seu 3º Congresso, ocorrido
recentemente em Águas de Lindóia para
debater “Inovação Tecnológica e Avanços
da Legislação: Impactos na Gestão de RH e
nos Resultados Econômicos das Instituições
Filantrópicas de Saúde”.
O Prêmio foi entregue oficialmente
no último dia 21 de novembro, pelo presidente do Sindhosfil, Edison Ferreira da
Silva; recebido pela Mesa Diretora e Administrativa do Hospital, médicos, gestores,
coordenadores e lideranças de setores,
que acompanharam a homenagem feita
à Instituição.
“Estamos convictos que administrar
colaboradores passa pela criação de ambientes propícios à aprendizagem, possibilitando mecanismos que operacionalizem

Recebido pela Mesa Diretora e Administrativa da Santa Casa,
Edison Ferreira da Silva entrega placa em homenagem à Instituição

efetivamente a formulação de estratégias
para as entidades”, disse Edison Ferreira ao
enaltecer a proposta apresentada pelo RH
da Santa Casa por intermédio das funcionárias Camila Fernanda Ferreira dos Santos

e Andressa Sanseverino de Carvalho. Elas
foram premiadas pelo gerenciamento da
“Ferramenta de Clima Organizacional”,
instituída no Hospital por meio de pesquisa
aplicada anualmente junto à comunidade

hospitalar para avaliar de forma sistêmica
todo o ambiente de trabalho da empresa.
“A própria ferramenta evoluiu, passando a ser informatizada, o que trouxe
maior agilidade para a tabulação dos resultados e participação cada vez mais efetiva
dos funcionários que, ao expressarem seus
reais sentimentos e expectativas, nos ajudam a traçar planos de ação condizentes
com a realidade da Instituição”, disse o
gestor de pessoas, Ricardo Fedrizzi, coordenador do setor de Gestão de Pessoas/GP
da Santa Casa.
Ao agradecer a homenagem, o provedor João Orlando Pavão lembrou que
os atuais processos de gestão passam
necessariamente por programas de intensa
capacitação e a contribuição da Santa Casa
de Piracicaba em um cenário de grandes e
constantes inovações tecnológicas no segmento, com sistematização de processos
comuns ao dia a dia do ambiente hospitalar,
mostra que as mudanças na gestão de RH
ajudam a entidade a definir caminhos favoráveis às atividades da Instituição.

DIA INTERNACIONAL DO HOMEM

Funcionários são presenteados com dia especial
A Santa Casa de Piracicaba ofereceu
um dia repleto de ações especiais a seus funcionários para reverenciar o Dia Internacional
do Homem, comemorado em 19 novembro.
Eles puderam desfrutar de almoço exclusivo e
cortes de cabelo oferecidos em parceria com

a Vikings Barbearia, além de massagem relaxante e limpeza facial com a equipe da Lolla
Cosméticos. A iniciativa foi da CART- Comissão
de Atração e Retenção de Talentos, com apoio
da Mesa Diretora e Administrativa.
Michelle Piazza, da Lolla Cosméticos,

Funcionários aproveitaram os “mimos” oferecidos pela Santa Casa e aprovaram
o almoço especial, o corte de cabelo, limpeza de pele e massagem relaxante

disse que essas ações valorizam o funcionário
e permitem a quebra de paradigmas.“Muitos
nunca haviam feito uma limpeza facial e ao
saírem da sala puderam perceber o quanto o
cuidar de si faz bem “, disse.
Para Lucas Moraes, da Vikings Barbea-

ria, propiciar momentos assim é o que faz a
vida valer a pena. “Prezamos pela verdadeira
essência do barbeiro raiz, aquele que se torna
amigo do cliente, que acompanha sua vida e
passa a atender toda uma geração da mesma
família”, disse.
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Eles completaram 20 anos de casa
Histórias de vidas e depoimentos
emocionantes marcaram a homenagem
concedida pela Santa Casa de Piracicaba aos 17 funcionários que, este ano,
completaram 20 anos de trabalhos
ininterruptos na Instituição. Eles foram
recebidos durante jantar no Restaurante
Pavanelli, onde receberam certificado
de reconhecimento e gratidão, um bóton
e fotografia instantânea, perpetuando
aquele momento.
“Afinal, nem todo trabalhador tem
a oportunidade de completar 20 anos de
casa em uma mesma empresa, pois este
é o tipo de situação que, além de ética,

conhecimento e habilidade para execução de suas funções exige, sobretudo,
comprometimento do funcionário para
com a Instituição”, considerou o provedor
João Orlando Pavão ao agradecer o amor
o comprometimento de cada um para
com a Santa Casa.
Funcionários da Santa
Casa recebem jantar
especial em homenagem
aos 20 anos de Instituição

Homenagem aos aposentados

Reconhecimento às Vicentinas

Cesta de Natal aos funcionários

Este ano, 12 funcionários serão homenageados pela Santa Casa de Piracicaba pela conquista da
tão sonhada e merecida aposentadoria, resultado
de muitos anos de trabalho e de contribuição. Eles
serão recepcionados às 8h30 do próximo dia 05 de
dezembro, no salão de convenções, onde receberão
os cumprimentos e um presente da Instituição como
extensão do reconhecimento e da importância do
trabalho desempenhado no Hospital.
De acordo com o provedor da Santa Casa, João
Orlando Pavão, essa homenagem é a forma de externar gratidão a profissionais que contribuem para
o engrandecimento não apenas da Santa Casa, mas
da própria cidade e do país já que, ao cumprir exemplarmente suas funções, eles ajudam a consolidar o
processo de cidadania. “Somos eternamente gratos
a todos eles”, disse.

“Elas são merecedoras do nosso mais profundo respeito e admiração pelos anos de dedicação e trabalho voluntário dedicado aos que mais
precisam”, disse o provedor João Orlando Pavão
ao justificar a homenagem que a Mesa Diretora
e Administrativa da Santa Casa de Piracicaba fará
às mulheres integram o Grupo de Vicentinas do
Hospital.
Voluntárias, elas completam 37 anos de
atuação no Hospital, onde se encontram todas as
quartas-feiras para costurar enxovais completos
para serem doados aos recém-nascidos de mães
carentes que dão à luz no Hospital. Para isso, todas as quartas-feiras, elas se reúnem em espaço
cedido pelo Hospital, dedicando horas à ações
de voluntariado e amor ao próximo que fazem a
diferença na vida das pessoas.

Tudo pronto para a entrega das 1.848 cestas de natal
que a Santa Casa de Piracicaba fará a seus funcionários,
numa iniciativa que revela o respeito e reconhecimento da
Mesa Diretora e Administrativa da Irmandade ao trabalho
prestado pela comunidade hospitalar ao longo de 2018.
“Nossos funcionários são nosso maior patrimônio”, disse o
provedor João Orlando Pavão, aproveitando para desejar
boas festas e um 2019 de muito sucesso a todos.
A coordenadora do Setor de Gestão de Pessoas, Rafaela Dafavori, lembra que os ticketes da cesta devem ser
retirados até o dia 21 de dezembro no GP, de segunda a
sexta-feira, das 7 às 9h30 e das 12h30 às 15h. “Para maior
comodidade, a cesta também poderá ser retirada na Santa Casa entre os dias 12,13, e 14 de dezembro, das 6h30
às 18h30, próximo à Descansoteca”, disse. A partir desta
data, a cesta deverá ser retirada na sede da Nutricesta, na
avenida Armando Salles de Oliveira, 2241.
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AGORA COM TRÊS UNIDADES ESPECÍFICAS DE ATENDIMENTO

Teste Ergométrico
Ecocardiograma Bidimensional
Colordoppler
Eletrocardiografia Dinâmica (Holter/Looper)
Tilt Test | Ecocardiograma Transesofágico
Medida Ambulatorial Arterial (Mapa)
Rua Visconde do Rio Branco, 1.765,
com acesso também pela Santa Casa

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

Dr. Walter Checoli - CRM: 49748

Dr. Norio Ikari - CRM: 24789

Unidade de Exames

