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UTI Neonatal implanta  
grupo de escuta aos pais

Com a proposta de amenizar as dificuldades que pais e familiares têm de estabilizar 
sentimentos ao se depararem com a internação de seu bebê em uma UTI Neonatal, a Santa Casa 
de Piracicaba implantou o grupo Filhos Valentes, cujo conceito permite a concepção de um espaço 
mais acolhedor e humanizado. A iniciativa é do Serviço de Psicologia Hospitalar e da coordenação 
da UTI Neonatal com vistas ao acolhimento, acompanhamento, compartilhamento de experiências 
e esclarecimento de dúvidas.

Pág. 7

“Filhos Valentes” surgiu para acolher e tirar dúvidas de pais de bebês prematuros
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Longe da apologia político-par-
tidária, compartilho com a sociedade 
brasileira o sentimento cidadão de 
que o Brasil precisa voltar a caminhar; 
ser reconduzido por um caminho 
tranqüilo e seguro, longe das agruras 
causadas por percalços que lhe tira-
ram do trilho.

Compartilho também a certeza 
de que esse caminho será aquele dese-
jado e esperado pela população brasi-
leira apenas se essa mesma população 
mantiver o foco, direcionado ao bem 
estar coletivo. Neste processo, é funda-
mental repensar o papel do Estado, o 
modelo de desenvolvimento e o lugar 

da saúde e das demais políticas sociais.

A construção deste debate como 
parte do projeto de transformações 
sociais e ampliação de direitos, se 
faz mais do que necessária. Afinal, a 
conjuntura nos exige uma resposta à 
altura, estabelecida com base na estru-
turação de uma frente política ampla, 
com um programa unitário que aponte 
para as reformas estruturais necessá-
rias ao país, entre elas a reforma da 
previdência, a trabalhista, a tributária 
e a reforma política, sem as quais o 
país continuará por um longo período 
nesta inércia, sem conseguir equilibrar 
as contas públicas, tão importantes no 

combate à inflação e a volta do cres-
cimento do PIB, gerando empregos, 
renda e investimentos.

É o que espera a Santa Casa de 
Piracicaba e entidades como a Fehosp 
(Federação das Santas Casas e Hos-
pitais Beneficentes do Estado de São 
Paulo) e a CMB (Confederação as San-
tas Casas do Brasil), empenhadas em 
retomar e ampliar o debate sobre as 
necessidades prementes dos hospitais 
filantrópicos brasileiros que, juntos, 
respondem por metade de toda assis-
tência SUS praticada no país.

O fato é que, desde as manifesta-
ções de junho de 2013, ocorreu uma 

alteração no cenário prioritário das 
lutas sociais no Brasil, que voltaram às 
praças e avenidas depois de intensos 
períodos nos corredores institucionais.

Se por um lado, essa movimen-
tação externa a grave crise político-
-institucional na qual o país se encon-
tra; por outro, me parece estabelecer 
também o desejo de mudanças em 
meio a um cenário de crise que pode 
ser profícuo ao aprofundamento de 
discussões prioritárias, capazes de 
elevar o nível da saúde praticada no 
país a médio prazo.

Não é à toa que o velho ditado 
já preconiza: em época de crise, crie!
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Adilson Zampieri, provedor da Santa Casa de Piracicaba

A saúde em meio à crise
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Unificar informações e melhorar 
resultados. Este foi o objetivo central do 
curso de capacitação de faturamento de 
convênios realizado recentemente na 
Santa Casa de Piracicaba pela enfermeira, 
administradora hospitalar e auditora da 
Fehosp (Federação das Santas Casas e 
Hospitais Beneficentes do Estado de São 
Paulo), Sueli Friosi Lopes.

O evento trouxe a Piracicaba profis-
sionais de instituições de saúde de Araras, 
Conchal, Valinhos, Espírito Santo do Pinhal, 
São João da Boa Vista, Dois Córregos e 
Pirassununga. “A ideia foi trazer para os 
hospitais filantrópicos credenciados à 
Fehosp informações atualizadas sobre as 
novas regras da ANS (Agência Nacional 
de Saúde), que mudam sistematicamente”, 
disse Sueli.

Ela lembra que, no período das 8 

às 17 horas do próximo dia 11 de maio, a 
Santa Casa de Piracicaba sediará também 
o curso “Faturamento Hospitalar SUS”, so-
bre as novas regras de contratualização e 
sistemas de informação do SUS (Sistema 
Único de Saúde).

“Os interessados poderão se capa-
citar sobre o Conjunto Mínimo de Dados, 
nova diretriz do Ministério da Saúde que 
tem como base o CNES (Cadastro Nacional 
dos Estabelecimentos de Saúde) e o SAI/
SUS (Sistema de Informação de Comunica-
ção de Atendimento Horizontal e Ambula-
torial), que vai impactar nas certificações 
de filantropia e no processo de liberação 
de verbas”, adiantou.

Serviço - A Fehosp disponibilizará 40 
vagas para o curso “Faturamento Hospita-
lar SUS”. As inscrições devem ser feitas com 
antecedência pelo www.fehosp.com.br

Fehosp oferece cursos de capacitação na Santa Casa

Usuária propõe aplausos à Unidade de Hemodiálise 

Fehosp traz informações atualizadas sobre as novas regras da ANS

Autora da propositura entre a Mesa Diretora e Administrativa, 
funcionários da Santa Casa e o vereador Gilmar Rotta

A Unidade de Nefrologia da Santa 
Casa de Piracicaba reuniu médicos, fun-
cionários e a Mesa Diretora e Administra-
tiva da Instituição para receber a Moção 
de Aplausos entregue pelo vereador 
Gilmar Rotta.

Entretanto, diferente da maioria das 
honrarias, geralmente concedidas por ini-
ciativa dos parlamentares, a homenagem 
ao serviço de Hemodiálise foi resultado 
do reconhecimento e gratidão de uma 
das pacientes da Unidade: a assessora 
parlamentar Célia Turi. “Queria mostrar 
para o mundo o excelente nível e a se-
riedade do trabalho desenvolvido pela 
equipe, desde a recepção até a assistência 
médica”, justifica.

Hoje, aos 63 anos e com a saúde já 
estabilizada, Célia lembra que quase foi 
vítima de sua “própria displicência”, como 
ela mesma afirma. Isso porque, 20 anos 
atrás, depois de ter o diabetes agravado 
devido ao estresse, Célia permaneceu por 
13 longos anos sem tomar as providências 
necessárias a sua qualidade de vida.

Foi assim até 2009, quando ela 
acordou literalmente cega dos dois olhos. 
“Entrei em pânico e, ao recobrar a visão 
depois de procurar um oftalmologista, 
fui então, encaminhada para um nefrolo-
gista, que constatou minha insuficiência 
renal crônica e me indicou sessões de 
hemodiálise”, conta Célia.

Passados cinco anos, Célia retornou 

ao trabalho, mas não às sessões de he-
modiálise, conforme indicação médica. 
“Em agosto de 2014, ao analisar meu 
histórico e compreender que minha 
resistência devia-se ao medo e à insegu-
rança que aquela situação desencadeou, 
o nefrologista João Carlos Menezes, da 
Unidade de Nefrologia da Santa Casa, 
fez com que eu me submetesse à diálise 
peritoneal, aquela feita em casa”, conta 
Célia.

Sincera, ela admite que, de novo, 
não levou o tratamento a sério; até que, 
em outubro de 2015, um edema pulmo-
nar agudo a forçou dar início à hemodi-
álise. “Meus pulmões estavam cheios de 
líquido e eu, literalmente, estava morren-
do afogada”, conta Célia.

Cinco meses depois de um trata-
mento sério e regular, Célia garante que 
aprendeu não apenas a lição. “Aprendi a 
compreender, a admirar e a respeitar o 
trabalho desenvolvido pela Unidade de 
Nefrologia da Santa Casa de Piracicaba, 
que não se limita ao trabalho de salvar 
vidas, cuidando dos rins. Lá, eles cuidam 
também do emocional, acalmando nos-
sos corações”, relata Célia.

Ao externar sua gratidão a mé-
dicos e funcionários da Unidade, Célia 
revela que sua história de vida a levou 
a procurar o vereador Gilmar Rotta que, 
imediatamente, propôs que uma Moção 
de Aplausos fosse entregue à Unidade de 

Nefrologia da Santa Casa no último dia 
10 de março, Dia Mundial do Rim. “Ao ser 
aprovada pela Câmara, a Moção externa 
também o reconhecimento público de 
Piracicaba”, enfatiza o vereador.

Ao agradecer a deferência da Câ-
mara, os nefrologistas Alex Gonçalves 
e João Carlos Menezes enalteceram 
também a liberdade de trabalho e a con-
fiança transmitida à equipe pela direção 
da Santa Casa. “Os projetos de expansão 

da unidade, que desde 2011 ocupa um 
amplo prédio, e a aquisição de modernos 
equipamentos são exemplos de inves-
timentos que ajudaram a aprimorar a 
assistência”, afirmam.

O provedor da Santa Casa, Adilson 
Zampieri, e a administradora Vanda Pete-
an foram unânimes ao caracterizar a ho-
menagem como “combustível ao imenso 
trabalho que a equipe desenvolve com 
amor, responsabilidade e competência”.
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Considerado o maior evento cien-
tífico da área do interior do estado de 
São Paulo por proporcionar acesso às 
mais recentes informações científicas 
para o manejo do tratamento da hepa-
tite C crônica, o V Encontro de Hepatite 
C e Patologias Associadas acontece dia 
24 de junho, das 11h as 18h, no Espaço 
Beira Rio. Para o evento estão garantidas 
a presença de importantes especialistas 
da área e a participação de cerca de 200 
profissionais de dezenas de municípios.

Organizado pelo IVIP (Instituto de 
Vacinação e Infectologia de Piracicaba) 
com apoio da Santa Casa de Piracicaba, 
o Encontro trará as últimas novidades da 
medicina sobre o manejo do tratamento 

da hepatite C crônica, doença que atin-
ge cerca de 200 milhões de pessoas no 
mundo e se apresenta como o principal 
fator de risco para o câncer de fígado e 
cirrose hepática.

De acordo com médico infectolo-
gista, Hamilton Bonilha (CRM 51.466), 
coordenador do Encontro e diretor do 
Serviço de Controle de Infecção Hospi-
talar (SCIH) da Santa Casa, só no Brasil, 
cerca de três milhões de pessoas estão 
infectadas com o vírus da hepatite C. “En-
tretanto, devido à falta de informação, à 
escassez de centros especializados nesta 
infecção e, consequentemente, ao redu-
zido número de testes de rastreamento 
realizados, menos de 5% das pessoas 

sabem que estão infectadas e somente 
10 mil em média são tratadas por ano”, 
alerta o especialista.

O provedor da Santa Casa, Adilson 
Zampieri, justifica o apoio da Irmandade, 
lembrando que o Hospital é referência 
para as possíveis complicações que sur-
gem durante o tratamento da hepatite, 
feito gratuitamente pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde).  “A Santa Casa de Pira-
cicaba é uma instituição imprescindível 
ao processo de diagnóstico, tratamento 
e cura da hepatite C”, disse.

Serviço:  O evento é gratuito e as 
inscrições devem ser feitas com antece-
dência pelos telefones (19)  3417-5109 
/ 3436-8370 / 3434-6049 e 3434-4115.  

Abertas inscrições para V Simpósio de Hepatite do Interior Paulista
Realizado em parceria com o IVIP, evento já se configura em um dos mais importantes do Estado de São Paulo

População adere a Movimento Contra o Sedentarismo

O evento é coordenado pelo infectologista 
Hamilton Bonilha, do Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar da Santa Casa

Aulas de zumba, alongamento, ca-
minhada, quick massage, orientação para 
automassagem, aferição da pressão arterial, 
teste de glicemia, exposição e degustação 
de suplementos alimentares e produtos 
sem açúcar estavam entre as atividades ofe-
recidas no último dia 16 de abril no Parque 
da Rua do Porto, por meio da iniciativa do 
Programa de Saúde Inteligente do Santa 
Casa Saúde em parceria com a Rede Drogal.

O II Movimento de Combate ao Seden-
tarismo foi realizado para reverenciar o Dia 
Mundial da Saúde, comemorado no último 
dia 7, e o Dia Nacional de Prevenção e Com-
bate à Hipertensão, lembrado em 26 de abril.

Com este desafio, enfermeiros e nu-
tricionistas do Santa Casa Saúde se uniram 
a educadores físicos da Prefeitura e profissio-
nais de academias da cidade para coordenar 
as atividades que, segundo a enfermeira 
Terezinha Carvalho, uma das organizadoras 
do evento, reuniu cerca de 300 pessoas, en-
tre usuários do Saúde Inteligente e público 
em geral.

“Nada melhor que comemorar a data 
com ações que, efetivamente, proporcio-
nem bem estar ao mesmo tempo em que 
estimulam a reflexão sobre atitudes simples 
que podem, de fato, promover a qualidade 
de vida das pessoas”, disse.

Terezinha lembra que a prática de 
atividade física regular promove efeitos fi-
siológicos importantíssimos, como aumento 
do metabolismo, redução da pressão arterial 
e do peso corporal, proporcionando saúde 
e bem estar.

Doenças crônicas são  
combatidas com atitude

Na análise do diretor técnico da Santa 
Casa e superintendente do Santa Casa Saúde, 
Ruy Nogueira, a realização do II Movimento 
de Combate ao Sedentarismo evidencia 
o comprometimento da Instituição e de 

seu plano de saúde com o bem estar da 
população.

“Queremos promover a saúde de for-
ma especial”, disse o médico, ao alertar para 
os riscos de doenças crônicas, a exemplo do 
diabetes, hipertensão, cardiopatias e doen-
ças respiratórias, responsáveis por 70% das 
mortes no país.

Segundo ele, essas patologias podem 
ser prevenidas e controladas por meio de 
uma dieta saudável e do estimulo à prática 
de atividades físicas, conforme preconizam 
os programas de promoção de saúde e 
prevenção de doenças disponibilizados 
pelo Plano.



Pág. 5ABRIL/MAIO • 2016

Em decorrência dos casos de gripe A H1N1 registrados 
em alguns pontos do país, com predominância no estado de 
São Paulo, a Santa Casa de Piracicaba deflagrou o protocolo de 
ações estabelecido pelo Ministério da Saúde para prevenção 
da doença nas dependências do Hospital, fazendo com que 
funcionários de setores de atendimento ao público usem 
máscaras cirúrgicas.

Segundo o médico infectologista Hamilton Bonilha, 
do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa- 
SCIH, a medida é preventiva e tem como foco a proteção de 
funcionários que estão à frente do atendimento e que, por isso, 
mantém contato direto com os pacientes.

“A população não precisa se impressionar com as másca-
ras, pois, assim que dá entrada no Hospital, todo paciente segue 
diretamente para a sala de triagem, onde é feita a verificação de 
sintomas para definição da conduta médica”, explica Bonilha.

Ele lembra que, ao menor sinal do vírus H1N1, a pessoa 
é imediatamente submetida a uma série de cuidados de forma 
a evitar a transmissão da doença. “Permanecem juntos, na sala 

de espera, apenas pacientes assintomáticos e que, portanto, 
não apresentam suspeitas do vírus”. 

Segundo Bonilha, a principal forma de transmissão não 
é pelo ar, mas pelo contato com superfícies contaminadas. “Por 
isso, o uso de máscaras pela população não é recomendado 
pelo Ministério da Saúde”, justifica. Entretanto, quem está 
doente deve fazer uso de máscara quando estiver em contato 
com outras pessoas para não transmitir o vírus.

Como medidas preventivas de caráter geral à popu-
lação, o infectologista  indica a frequente higienização das 
mãos com água e sabão ou álcool gel; cobrir nariz e boca ao 
espirrar ou tossir; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 
lavar as mãos após tossir ou espirrar; evitar aglomerações; 
não dividir objetos de uso pessoal, como toalhas de banho, 
talheres e copos; evitar tocar superfícies do tipo maçanetas, 
interruptores de luz, chave, caneta e torneira, entre outros.

Outra dica é manter uma alimentação adequada, que 
fortalece o organismo e ajuda a criar mais resistência contra 
qualquer doença.

O médico infectologista Hamilton 
Bonilha alerta para a necessidade de atua-
lização da vacina contra o vírus. Ele explica 
que a maioria das pessoas recebeu a vacina 
para H1N1 em 2009, devido ao surto da do-
ença naquele ano, mas não fez a revacinação 
anual como preconizado.

“O ano passado a prevalência maior 
foi do vírus H3N2, menos agressivo que o 
H1N1, mas nos primeiros três meses deste 

ano o número de óbitos por H1N1 já supe-
rou todo o ano de 2015”, alerta.

Segundo ele, as vacinas atuais contra 
a gripe protegem o individuo contra os vírus 
H1N1, H3N2 e gripe sazonal e devem ser 
feitas anualmente, pois elas são modificadas 
levando em conta o subtipo do vírus da 
gripe mais comum do ano anterior.

Este ano a campanha de vacinação 
do Ministério da Saúde começa no dia 30 

de abril, quando serão imunizados pelo 
Sistema Único de Saúde 9SUS) apenas os 
idosos, crianças de 6 meses a 4 anos, grá-
vidas, mulheres no pós-parto, os doentes 
crônicos e profissionais de saúde

Sobre o H1N1 - A gripe causada 
pelo vírus Influenza A/H1N1 (inicialmente 
chamada de gripe suína) é uma doença 
transmitida de pessoa a pessoa por meio 
de secreções respiratórias, principalmente 

por meio da tosse ou espirro de pessoas 
infectadas.

A transmissão pode ocorrer quando 
houver contato próximo, principalmente em 
locais fechados, com alguém que apresente 
sintomas de gripe (febre, tosse, coriza nasal, 
espirros e dores musculares). Bonilha lembra 
que pessoas com sintomas de gripe devem 
procurar orientação médica, antes de adotar 
medidas de isolamento domiciliar.

Santa Casa adota medidas preventivas contra o H1N1
Funcionários passam a usar máscaras, não indicadas para o cliente 

Ministério da Saúde imunizará grupos de risco

Recepções e portarias do Pronto Atendimento e Maternidade 
estão entre os setores que adotaram o uso da máscara cirúrgica
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Médicos do Instituto de Urologia da 
Santa Casa de Piracicaba (IUP), que há quatro 
anos realizam a cirurgia de prostatectomia 
radical videolaparoscópica, foram credencia-
dos pelo Hospital Sírio Libanês para oferecer 
em São Paulo os mesmos serviços realizados 
em Piracicaba a pacientes que desejam ser 
operados na capital.

De acordo com o urologista Ciro Edu-
ardo Falcone (CRM 129.656), especialista em 
Uro-Oncologia e Laparoscopia, a parceria 
foi possível graças à infraestrutura da Santa 
Casa, que disponibiliza modernos equipa-
mentos e garante a qualidade do material 
cirúrgico, semelhante ao utilizado pelos 
grandes centros médicos do país.

Segundo ele, cerca de 170 procedi-
mentos dessa natureza foram realizados pela 
Santa Casa local, classificada por ele como 
um dos hospitais do interior paulista com 
maior experiência em cirurgia videolaparos-
cópica urológica.

“Trata-se de procedimento recomen-
dado para pacientes com câncer de próstata 
em fase inicial e intermediária, com vistas à 
remoção da próstata e das vesículas semi-
nais”, explica o médico, lembrando que a taxa 
de cura chega à 95% quando o diagnostico 

é definido na fase inicial da doença.
Falcone revela que, ao permitir ao 

cirurgião melhor visualização das estruturas 

anatômicas, as cirurgias videolaparoscópi-
cas causam menos sangramento e exigem 
menor quantidade de analgésicos, propor-

cionando uma recuperação mais rápida 
com a consequente redução do tempo de 
internação.

Outra boa notícia é que a inclusão 
de urologistas do IUP no corpo clínico do 
Hospital Sírio Libanês tem proporcionado à 
Santa Casa maior proximidade com a cirurgia 
robótica. O urologista Gustavo Dias Silva, 
membro da equipe médica do Instituto, está 
se especializando neste tipo de procedimen-
to em centro de treinamento na Colômbia 
e, em breve, estará habilitado para executar 
os procedimentos com auxílio do robô. “Este 
nível de qualificação permitirá à Santa Casa 
oferecer os melhores e mais avançados tra-
tamentos urológicos a Piracicaba e região”, 
analisa Falcone.

Qualificação- Com o intuito de ofere-
cer novas formas de tratamentos e acompa-
nhar a evolução tecnológica da medicina, os 
médicos do IUP, Ciro Falcone, Fábio Watana-
be e Gustavo Borges, participaram recente-
mente do Congresso Europeu de Urologia 
em Munique, na Alemanha. “Diversos temas 
em urologia foram abordados, a exemplo da 
cirurgia à laser para próstata e cálculos renais, 
cirurgias oncológicas e videolaparoscópicas 
e cirurgia robótica”, enfatiza Falcone. 

No Brasil, o câncer de próstata 
é o segundo mais comum entre os 
homens, ficando atrás apenas do 
câncer de pele. Em valores abso-
lutos, é o sexto tipo mais comum 
no mundo e o mais prevalente em 
homens, representando cerca de 
10% do total de cânceres.

Só no ano passado, 68.800 
novos casos da doença foram diag-
nosticados. O tratamento depende 
da fase da doença, porém, em pa-
cientes com boas condições clínicas, 
o processo mais recomendado é a 
cirurgia de prostatectomia radical, 
que pode ser realizada por via aber-
ta, laparoscópica ou laparoscópica 
assistida por robô.

Na Santa Casa de Piracicaba, 
o procedimento vem sendo efetu-
ado desde 2012, quando a equipe 
de Urologia do IUP, através dos 
médicos Gustavo Dias Silva, Ciro 
Falcone, Tiago Aguiar e Gustavo 
Borges, realizaram mais de 150 
cirurgias de prostatectomia radical 

videolaparoscópica, com excelentes 
resultados, elevados índices de cura 
e baixas complicações.

Segundo eles, o procedimen-
to laparoscópico amplia a chance 
de preservação dos nervos do pênis, 
responsáveis pela ereção, devido a 
melhor visualização proporcionada 
pela moderna câmera HD Storz ad-
quirida pela Santa Casa.

Outras vantagens são a me-
lhor preservação do esfíncter ure-
tral, menor sangramento intra-ope-
ratório, menor tempo de internação 
e de uso da sonda vesical, menos 
dor no pós-operatório e melhor 
aspecto estético das incisões. As 
estatísticas destas e outras cirur-
gias minimamente invasivas estão 
sendo levantadas pela equipe, que 
pretende publicar os resultados em 
renomadas revistas cientificas.

Médicos da Santa Casa realizam cirurgia no Sírio Libanês

Equipamento aprimora procedimento laparoscópico

Santa Casa contabiliza mais de 170 cirurgias videolaparoscópicas urológicas

A moderna câmera HD Storz proporciona 
melhor visualização do campo cirúrgico
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UTI Neonatal implanta grupo de escuta aos pais 

Grupo ajuda família a lidar melhor com a internação 

Primeiro o desejo de engravidar; de-
pois, a confirmação de que será mãe. A partir 
daí muitos sonhos, medos e a certeza de 
que em breve carregará em seus braços o 
tão amado filho. Mas nem sempre é assim. 
Muitas vezes, as mães precisam esperar até 
90 dias para realizar tarefas corriqueiras como 
amamentar, trocar e dar banho.

Essa é a realidade vivenciada por 
mães de bebês prematuros que, pelos mais 
variados motivos, nascem antes do tempo. 
A partir daí, começa uma luta diária dentro 
de uma UTI Neonatal. Declarações de mães 
que enfrentaram essa situação revelam que 
a sensação de deixar o hospital sem aquele 
“pacotinho” nos braços é terrível. A angústia, 
o medo, a vontade de estar perto 24 horas 
e a fé de que a cada dia sua cria vai ganhar 
forças para vencer essa batalha é o que move 
as mães de prematuro.

Pensando nesse momento tão delicado 
e difícil para os pais e na vontade de ajudá-los 

nessa fase, o Serviço de Psicologia Hospitalar e 
a coordenação da UTI Neonatal da Santa Casa 
de Piracicaba criaram o grupo Filhos Valentes, 
para acolhimento, acompanhamento e escla-
recimento de dúvidas.

De acordo com a psicóloga hospitalar, 
Paula Fernanda de Abreu Maia, o principal ob-
jetivo do grupo é possibilitar a troca de experi-
ências e o compartilhamento de informações 
e sentimentos. “O grupo intervém diretamen-
te, tendo-se em vista as dificuldades que pais 
e familiares têm de estabilizar sentimentos ao 
se depararem com a internação de seu bebê 
em uma UTI-Neonatal”, ressalta.

Outro aspecto relevante é a capacidade 
que o grupo tem de aglutinar 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 aco-

lhedor para os pacientes, 
pais e familiares.

Segundo a enfer-
meira coordenadora da 
UTI Neo, Maiby Marocco 
Parazzi, o grupo surgiu 
para que, além de cuidar 
dos prematuros, a equipe 
possa desenvolver  um 
novo olhar, ainda mais 
humanizado, no sentido 
de esclarecer a situação, 
tranquilizar e acalentar 
os pais. “Nosso foco é o 
cuidado com o bebê, o 
estímulo ao seu progresso 
diário e seu desenvolvimento.

Neste processo, o grupo estimula o 
exercício diário de se colocar no lugar dos 
pais e sentir suas angustias ao mesmo tempo 
em que passa para eles toda a experiência 
da equipe diante da situação. “São médicos 

neonatologistas, cirurgiões pediátricos, 
cardiológico e neurológico, fisioterapeutas, 
nutricionistas, fonoaudiólogo e enfermeiras 
treinadas e comprometidas com o acompa-
nhamento, análise e reavaliação diária para 
um tratamento rápido e seguro”, explica 
Maiby.

A administradora da Santa Casa, 
Vanda Petean, lembra que o grupo 
Filhos Valentes reforça aos pais a ne-
cessidade e importância de permane-
cerem ao lado de seus filhos o maior 
tempo possível. Para ela, esse tipo 
de assistência faz com que a família 
aprenda a aguardar o momento para 

que a interação com o bebê seja mais 
próxima e segura; a tolerar os difíceis 
momentos de instabilidade clínica e 
a vibrar com cada conquista desses 
pequenos grandes guerreiros.

“Neste espaço, somos uma gran-
de família”, define Vanda ao revelar 
que, na UTI Neonatal, o cuidado se 

estende também aos pais, que rece-
bem a acolhida carinhosa da equipe. 
Segundo ela, no momento de deses-
pero, não há nada mais acalentador  
que se deparar com o calor humano 
e com o carinho necessário, vindos 
daqueles a quem confiamos a vida de 
nossos entes queridos.

“A esperança se renova 
em meu coração”

Mesmo com a experiência 
de outros três filhos, Kelly Regina 
Wakasugui Baesteiro, 34, viven-
cia, pela primeira vez, a situação 
de ter um filho prematuro. Théo 
nasceu, dia 25 de janeiro de 28 se-
manas com 36 centímetros e 1,5 
kg. O contato de mãe, depois de 
muito tempo na incubadora, ago-
ra é feito pele a pele. Ainda sem 
previsão de alta, a cada progresso 
do pequeno Theo, a esperança se 
renova em seu coração. “É uma 
agonia ver ele assim. O que me 
dá forças é ter fé de que tudo isso 
vai passar e que, em breve, vou 
sair daqui com ele nos braços, pra 
casa. Esse grupo é muito bom. Só 
tenho que agradecer o apoio e a 
força que a equipe nos dá”.

“Filhos Valentes” surgiu para acolher e tirar dúvidas de pais de bebês prematuros

“O grupo tem me dado muito apoio”

Érica Cristina Daniel Rontani, 34, sentiu na 
pele a agonia de viver 70 dias dentro de uma UTI. 
Tudo estava perfeito até ela ter uma infecção de 
urina aos seis meses e meio de gestação, o que pro-
vocou o nascimento precoce de sua filha Amanda. 
“Foi muito difícil voltar todos os dias pra casa sem 
minha filha. Era uma luta diária que ela vencia a 
cada dia. Hoje é uma alegria vê-la dormindo em seu 
bercinho”, disse Érica ao revelar que os encontros 
lhe fizeram muito bem. “Amanda é minha primeira 
filha e quando cheguei aqui estava completamen-
te perdida diante de todos esses fios e aparelhos 
ligados em meu bebê. Confesso que fiquei muito 
assustada, mas o grupo tem me dado muito apoio”. 
Amanda nasceu em 9 de janeiro e foi para casa no 
dia 18 de março.

Encontros reúnem pais e equipe multiprofissional da UTI  Neonatal

R. Samuel Neves, 1217 - B. Alto - Piracicaba - SP

Médicos Infectologistas:
Dr. Hamilton Bonilha CRMESP 51.466

 Dr. Tu�  Chalita CREMESP 40.883

Novas Vacinas para: 
Meningite, Herpes Zoster, Penumonia e Gripe

SAIBA COMO SE IMUNIZAR: 19 3434 4115

{     }PROTEÇÃO
Ponto chave nesses 
25 anos da primeira 
Clínica de Vacinação 
de Piracicaba
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Profissionais do Instituto Caconde de 
Campinas, da Arcelor Mital, Santa Casa de 
Conchal, Santa Casa de Laranjal Paulista, 
Casa de Saúde de Campinas, Prefeitura de 
Hortolândia, Hospital de Rio das Pedras, Hos-
pital Sobrapar de Campinas, Santa Casa de 
Campinas, Senac, Escola Técnica de Piracica-
ba, UNIMEP, Vigilância Epidemiológica e pro-
fissionais de consultórios, clínicas médicas e 
hospitais de Piracicaba marcaram presença 
no VI Simpósio de Esterilização promovido 
pela Central de Materiais da Santa Casa de 
Piracicaba, no último dia 8 de abril.

O evento, promovido para divulgar 
novas técnicas e capacitar a equipe, reuniu 
cerca de 150 profissionais de Piracicaba e 
região, entre enfermeiros, técnicos, auxiliares 
e estudantes de enfermagem em busca de 
reciclagem profissional e conhecimentos 
relacionados à inovação tecnológica e 
novos conceitos em relação a produtos e 
equipamentos.

Ao conceder apoio irrestrito ao evento, 
a administradora hospitalar Vanda Pete-
an lembrou que a Central de Materiais e 

Esterilização está entre os departamentos 
de vital importância ao funcionamento do 
Hospital. “A Central conta com  uma equipe   
capacitada  e  treinada que  desempenha 

todo o  processo  de  lavagem, inspeção, va-
lidação, checagem, conferência, embalagem, 
identificação,  esterilização  e acondiciona-
mento de aproximadamente  3.000 peças 

diariamente, entre pinças, tesouras, bisturis 
e roupas cirúrgicas”, explica.

A enfermeira coordenadora da Central, 
Gisele Vilarinho, responsável pelo evento ao 
lado da enfermeira Juliana Moreira Bastos, 
reforça a importância da iniciativa, lembrando 
que a atualização do conhecimento tem im-
pacto vital na rotina hospitalar por agilizar pro-
cessos e aprimorar a assistência ao cliente na 
medida em que torna  mais seguro o trabalho 
de assistência médico-hospitalar no Centro 
Cirúrgico, Centro Obstétrico, UTIs, Unidade 
Coronariana e diversos setores de internação, 
considerados o coração do hospital.

Ela lembra que a Unidade funciona 
ininterruptamente, mobilizando 24 profis-
sionais treinados para atender a demanda 
institucional mediante rígido controle de 
qualidade com vistas à segurança de fun-
cionários e pacientes. “A monitorização da 
esterilização dos materiais é feita por uma 
incubadora de leitura rápida que utiliza 
método de fluorescência de última geração, 
permitindo que os materiais sejam liberados 
com maior rapidez e segurança”, disse. 

A palavra de Deus em forma de músi-
ca. Com esta intenção, o coral da Capelania 
Evangélica percorreu o saguão principal da 
Santa Casa de Piracicaba e unidades de inter-
nação, acalentando os corações de pacientes 
hospitalizados e seus familiares. O gesto se 
repete há 20 anos e foi retomado recente-
mente, quando 30 coralistas estiveram sob 
a condução da maestrina Suzana Cabral.

“É um momento mágico e único. Levar 
a palavra de Deus em forma de louvores 
cristãos para os acamados é uma maneira de 
ajudar o próximo por meio do amor, do calor 
humano e do carinho proporcionados pela 
música, com um toque imprescindível de 
respeito ao meio ambiente”, salienta Edileusa 

de Faria Lofiego Sanches.
De acordo com o coordenador da 

Capelania Evangélica, Manoel Furlan, a 
apresentação do coral é resultado do traba-
lho voluntário que o grupo desenvolve na 
Santa Casa no atendimento a pacientes e 
familiares. “Promovemos visitas no leito de 
pacientes acamados que concordam em 
receber nossos integrantes”, explica Furlan.

Segundo ele, a assistência oferecida 
consiste em estabelecer um elo de amizade, 
ouvir as necessidades do paciente e, em 
resposta às questões levantadas por eles, 
oferecer conforto espiritual através da leitura 
da Bíblia, da oração, da doação de literatura 
específica e do aconselhamento.

Conhecer o verdadeiro significado 
das palavras partilha e solidariedade. Este foi 
o ensinamento colocado em prática pelos 
alunos do Colégio Jardin’s, que na semana da 
Páscoa, estiveram na Pediatria Menino Jesus 
(PMJ) da Santa Casa de Piracicaba para visitar 
e entregar chocolate às crianças internadas.

“Trabalhamos com os alunos o ver-
dadeiro significado da Páscoa em relação à 
partilha e ao relacionamento com as pessoas, 
conceitos de grande importância à formação 
dos alunos”, disse a coordenadora pedagógica 
Fatobene. Segundo ela, ao ajudar o próximo, 
passamos a entender melhor as dificuldades 

impostas pela vida e a enfrentá-las de maneira 
mais otimista, o que nos transforma em pes-
soas mais felizes e realizadas.

Os estudantes Matheus Paraluppi 
Macche, Bruna Estevam Pereira e Luiz Fer-
nando Moraes Silva, escolhidos por sorteio 
para a visita,  descreveram ter vivido uma das 
experiências mais marcantes de suas vidas. 
“O olhar e o carinho com que as crianças nos 
recepcionaram e a alegria de receberem cho-
colates foi emocionante”, disseram. Para eles, 
esse tipo de experiência ajuda na formação do 
caráter, pois mostra na prática a importância 
do apoio e da compreensão. 

Simpósio de Esterilização atrai profissionais da região

Alunos do Colégio Jardin’s visitam pediatria 
e distribuem chocolates para as crianças

Cerca de 3 mil peças passam pelo processo de esterilização 
e acondicionamento na Central de Materiais da Santa Casa

Alunos colocam 
em prática o 

significado das 
palavras partilha 

e solidariedade

Coralistas levam a palavra de Deus em forma de música a pacientes

Coral da Capelania Evangélica se apresenta no Hospital Solidariedade na Páscoa
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Um poderoso incentivo ao aleitamento materno

Movimento pelo consumo consciente de água

Bebês prematuros que precisam dos 
cuidados de uma UTI Neo Natal, geralmen-
te, não têm forças para sugar o leite da 
própria mãe. Por esse motivo, a Santa Casa 
de Piracicaba tem acentuado a importância 
da sala de coleta de leite humano para que 
mães de bebês prematuros hospitalizados 
façam a coleta do seu leite que, depois, é 
oferecido a seus filhos.

De acordo com a gerente do De-
partamento de Enfermagem do Hospital, 
Denise Oliveira Lautenschlaeger, as mães 

são orientadas pelas enfermeiras sobre a 
melhor maneira de extrair o leite. “Dentro de 
nossa política de atendimento humanizado, 
treinamos todas as funcionárias da materni-
dade para que estejam aptas a passar toda 
a orientação às mães que necessitem deste 
cuidado”, garante.

Ela lembra que o leite materno é um 
alimento completo para o bebê, pois con-
tém vitaminas, minerais, gorduras, açucares 
e proteínas necessárias para seu desenvol-
vimento, além de possuir anticorpos contra 

infecções. “Essa importância aumenta nos 
prematuros, pois suas defesas são frágeis e 
dependem dos benefícios do leite humano, 
sendo parte essencial para o tratamento em 
unidade de terapia intensiva (UTI)”, explica 
Denise.

Ainda dentro de sua política de huma-
nização, a Santa Casa de Piracicaba garante 
ainda que suas funcionárias, recém chega-
das da licença maternidade e que optem 
por amamentar seus filhos na instituição, 
tenham uma sala específica para isso. O 

espaço é aconchegante e funciona 24 horas 
na unidade de internação AP2. 

A funcionária pode utilizar o espaço 
duas vezes ao dia em dois intervalos de 30 
minutos, até o bebê completar seis meses. 
“Muitas funcionárias não têm como se des-
locar até sua casa para amamentar e, muitas 
vezes, deixam de dar o peito e optam pelo 
leite industrializado. Com esse espaço, elas 
podem voltar ao trabalho e ainda oferecer 
ao seu bebê o alimento mais rico e indispen-
sável até o sexto mês de vida”, disse Denise.

O leite humano é um alimento completo para o bebê e ainda protege contra infecções

Concurso premia vencedoras das 
melhores frases com mudas de ipê

As vencedoras 
das frases entre a 

administradora 
do Hospital, 

Vanda Petean, e a 
coordenadora da 

Comissão da Saúde 
Ambiental, Luciana 

Zambom
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A Comissão de Saúde Ambiental 
da Santa Casa de Piracicaba premiou 
as três melhores frases elaboradas por 
funcionários durante o Movimento 
pelo Consumo Consciente da Água, 
instituído para reverenciar o Dia Mun-
dial da Água, 22 de abril. As vencedoras 
receberam um certificado e uma muda 
de Ipê em alusão ao respeito e preser-
vação do meio ambiente.

A frase mais votada foi a da 
enfermeira supervisora da Materni-
dade no período noturno, Lusmira 
Joaquim. Segundo ela, “Água é vida 
e não temos o direito de eliminá-la 
e sim, preservá-la”. O segundo lugar 
ficou com a enfermeira coordenadora 
da Central de Material, Gisele Vilarinho, 
para quem “Saberemos o valor da água 
quando percebermos que não pode-
mos comprá-la; apenas preservá-la”. A 
assistente administrativa do Instituto 
de Radiologia, Heloíse de Paula Fidelis, 
conquistou a terceira classificação, 
lembrando que “Tomar água nos dá 
vida e saúde; mas tomar consciência, 
nos dará água”.

Segundo a coordenadora da 
Comissão de Saúde Ambiental, Lu-
ciana Zambon, cerca de 400 frases 

concorreram ao prêmio. “Esse número 
é bastante expressivo, pois reflete a 
consciência e o desejo de mudança”, 
disse Zambon, ao lembrar que é preciso 
pensar nas gerações futuras pois, a cada 
ano, enfrentamos estiagens mais pro-
longadas que castigam o lençol freático. 
“Novas atitudes são necessárias e o uso 
consciente da água é uma delas”, disse.

Segundo ela, o objetivo é pro-
mover o consumo consciente de água 
no complexo hospitalar, no sentido de 
estimular a mudança de hábitos para 
além dos muros do Hospital, a exemplo 
do que faz a vencedora do segundo 
lugar, Gisele Vilarinho, que promove 
reaproveitamento inteligente da água 
em sua casa. “Toda água da máquina de 
lavar cai direto em um reservatório com 
tampa, que usamos para lavar o quintal 
e banheiros”, disse.
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Ele é maqueiro do XV há 40 anos
Quem observa o coordenador da Tipo-

grafia da Santa Casa de Piracicaba e presidente 
da Caixa Beneficente, José Aparecido Guerrero 
andando pelos corredores do Hospital, talvez 
nem imagine que há 40 anos, ele é maqueiro 
do XV de Piracicaba.

Ao longo dessas quatro décadas, além 
de experiência, Cido, como é carinhosamente 
conhecido, acumulou também muita história 
pra contar e, por isso, abre o ‘Cantinho do Fun-
cionário’,  espaço criado no Jornal da Santa Casa 
para contar o que os funcionários do Hospital 
fazem fora do expediente de trabalho.

Tudo começou em 1976, quando 
os jogos do XV de Piracicaba contavam a 
atuação dos hospitais da cidade. Foi quando 
Cido começou a atuar em campo, no resgate 
dos jogadores machucados, por trabalhar no 
Hospital. Por ser um apaixonado declarado por 
futebol, foi contratado pelo Nhô Quim como 
maqueiro oficial do Clube.

“Estou presente em todos os jogos do 
XV no Estádio Barão da Serra Negra, experiên-
cia que me rendeu histórias alegres, tristes e 
engraçadas que fazem parte do maravilhoso 
mundo do futebol”, disse.

Como maqueiro do XV, seo Cido já as-
sistiu de perto partidas de futebol com lendas 
do esporte, a exemplo de Zico e Sócrates, entre 
outros que brilharam nos gramados na época 
de ouro do futebol brasileiro. “Lembro-me uma 
vez que o Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians 
e atual comentarista esportivo de um canal 
fechado, bateu com a cabeça na trave e pre-

cisou ser transportado até o vestiário para ser 
examinado e foi muito educado com a gente”, 
relembra.

Quinzista roxo e corinthiano de coração, 
seo Cido fala com orgulho de sua trajetória nos 
bastidores do futebol. Ele lembra do episódio 
em que o São Paulo veio jogar com o XV no 
Barão e o técnico era o Carlos Alberto Silva. 
“Os torcedores começaram a jogar pedra nos 
jogadores visitantes e tivemos que atuar nesse 
momento”, conta.  Em 2014, ele encontrou o 
técnico do Corinthians, Tite, e ganhou um au-

tógrafo do Paolo Guerreiro, que naquela época 
incendiava a torcida do Timão com seus gols.

Humorado, Cido lembrou também 
quando foi expulso de campo por um dos juí-
zes mais folclóricos do futebol brasileiro, Jorge 
José Emiliano dos Santos, o Margarida. “O XV 
de Piracicaba jogava com um time carioca e, 
em certo momento da partida o Margarida 
entendeu que eu estava fazendo ‘cera’ para tirar 
um jogador do gramado com a maca. São mo-
mentos inesquecíveis, impagáveis”, salientou.

Para quem não se lembra, o juiz Mar-

garida era homossexual assumido e um dos 
personagens mais folclóricos do futebol. Ele 
costumava ‘peitar’ os jogadores metidos a 
‘machões’.  O estilo de apitar, com as mãos revi-
rando e os pés tocando com leveza o gramado, 
num bailado espalhafatoso, transformou-o 
numa atração à parte dos campeonatos de fu-
tebol. Ele morreu de Aids em 1995, aos 41 anos. 

HOBBY - Nesses 40 anos de atuação 
em campo surgiu um hobby na vida de seo 
Cido: ele coleciona coletes de time de futebol. 
“Era difícil conseguir as camisas dos jogadores, 
então, optei por pedir os coletes. Tenho quase 
50, dos mais variados times”, conta. 

Nas conversas com esse veterano do 
esporte descobrimos até que ele quase partiu 
para a carreira esportiva. Ele jogou pelo infantil 
do XV de Piracicaba nos anos de 1966 a 1968, 
mas deixou o futebol após se machucar.

Cido acompanhou toda da trajetória 
do clube piracicabano nesses últimos 40 anos, 
não apenas como torcedor, mas como parte 
da equipe. Viu seu time ser rebaixado para 
terceira divisão e cada subida na tabela era uma 
verdadeira festa.

Diante dos tropeços nesta temporada, 
o XV de Piracicaba deixou a elite do campeo-
nato e volta a disputar a série A2 do Paulistão. 
Seo Cido torce para que ele volte a disputar 
na elite em 2018.  “O XV não merece estar em 
outro lugar que não seja a elite do futebol, 
esse time tem história e é um dos mais anti-
gos do Estado de São Paulo, com 102 anos 
de existência”, fala orgulhoso.

Personalidades como Parreira, Tite, Telê Santana e jogadores famosos já se encontraram com  Cido nos gramados do XV

Cido é um apaixonado pelo futebol e, como maqueiro, coleciona histórias incríveis

   Cantinho do Funcionário
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01/05 - Leia Goncalves de Arruda 
01/05 - Marcio Aparecido Liscio 
01/05 - Celia Regina Siqueira 
01/05 - Lilian Aparecida da Silva 
01/05 - Valdir Bueno de Camargo Junior 
01/05 - Makyson Roberto Pivetta 
02/05 - Rodolfo Luís da Silva Barros 
02/05 - Jose Ribamar S de Toledo 
02/05 - Ana Paula Mariano da Silva Tamborim 
02/05 - Cristiane Belluco Resende 
02/05 - Dr. Humberto Magno Passos  
03/05 - Anderson Gomes da Cunha 
03/05 - Marcia Cristina Munhoz Pinazza 
03/05 - Norberto Beltran da Silva 
03/05 - Eva Gomes Campos 
03/05 - Marizete Novello de Campos Mello 
03/05 - Antonio de Padua Floriano dos Santos 
03/05 - Laysa Fernanda da Silva Nascimento 
03/05 - Lais Basso Trancolin 
03/05 - Maria Elza Barreiros de Souza 
03/05 - Michele Delfino da Silva 
03/05 - Aline Ferreira Botelho 
03/05 - Dr. Adib Cury Júnior 
03/05 - Armando Batista de Almeida 
04/05 - Marineide Santana dos Santos 
04/05 - Eridenia do Nascimento Melo 
04/05 - Roberto Aparecido de Oliveira 
04/05 - Silvia Cristina de Goes 
04/05 - Francisco Leal de Castro Lima 
05/05 - Daniela Zarbetti 
05/05 - Paula Fernanda de Abreu Maia 
05/05 - Angela Maria Teles de Oliveira Bovi 
05/05 - Eide Aparecida Segura Martins 
05/05 - Juliana Espessoto Furiam 
05/05 - Emanuelle Helena de Souza Teixeira 
05/05 - José Ricardo Barramansa 
05/05 - Dr. Tufi Chalita 
06/05 - Tania Fernanda Goia 
06/05 - Lazara Aparecida Vilanova Coral 
06/05 - Sonia Apda Dalosta Garcia 
06/05 - Lucas do Nascimento Barbosa 
06/05 - Fiama Murieli Diogo 

06/05 - Jose Ricardo Barramansa 
06/05 - Aparecida Cinira de Oliveira 
06/05 - Raquel Regina Leite Recepcao 
06/05 - Camila Maschieto 
06/05 - José Ricardo Barramansa 
06/05 - Dra Lia Yumi Ikari  
07/05 - Erika Santos Mariano 
07/05 - Eunice de Moraes Chagas 
07/05 - Thiago Melquiades Nunes 
07/05 - Veronica Caroline Campos da Silva 
07/05 - Priscila Domingues de Oliveira 
07/05- Dr. Nelson de Castro Mendes Filho 
08/05 - Noeme de Oliveira Sousa Ribeiro 
08/05 - Beatriz Aparecida de P Costa 
08/05 - Gabriela Maria dos Santos 
08/05 - Ichele Cristina Gonzales Moreira 
08/05 - Rodrigo Claudino Correr 
08/05 - Marcia Adriana Freitas Gomes Brunharo 
08/05 - Ricardo Fernandes 
09/05 - Elaine Regina Franquinho 
09/05 - Vania Donizeti Rosa Machado 
09/05 - Ana Paula Copoli 
09/05 - Cintia Pereira da Cunha 
09/05 - Aline Morena Camargo Francelino 
09/05 - Ariane Cardozo de Souza 
09/05 - Merciana Cristina Salvador dos Santos 
09/05 - Gisele Aparecida Semmler Inouye Elias 
09/05 - Adelia Teixeira Lages 
09/05 - Michele da Silva Ferreira 
09/05- Dr. Rogério Sabino Bacchi 
10/05 - Michelle Sturion Firmino 
10/05 - Francislene Aparecida Faria da Silva 
10/05- Ivete Rosa da Silva Mathias 
11/05 - Camila Aparecida Guerrero 
11/05 - Ana Paula Dorta 
11/05 - Marcia Aparecida Rando 
11/05 - Valdete de Almeida Arruda 
11/05 - Valeria Campion Paulino 
11/05 - Rosineide Luiz dos Santos 
11/05 - Regina de Fatima Grechi 
11/05 - Wolney Luis Stolf 
11/05 - Dr. Felipe de Barros Camargo Oshiro 

12/05 - Valeria Luciana de Souza Rosa 
12/05 - Fernanda de Cássia Moraes 
12/05 - Marcela Fernanda Trevisan 
12/05 - Nivea Cleonia Rodrigues da Silva 
12/05 - Amanda Helena Gomes 
12/05 - Cássia Apda Simão de Freitas 
13/05 - Flavia Pereira Charif 
13/05 - Erika de Fatima Catarino Batista 
13/05 - Milena Lopes de Souza Zanqueta 
13/05 - Dr. Marcelo Ferreira Ventosa 
13/05 - Dr. André Augusto Jr. Geimender de Moraes  
14/05 - Arlete Sandra de Souza Franco 
14/05 - Mirian Fernanda da Silva Barbosa 
14/05 - Hellen Rezende Rodrigues 
14/05 - Heloise Ernesta Maria Lavorenti 
14/05 - Vera Lucia de Araujo Santos 
14/05 - Nair Souza do Nascimento 
14/05 - Maria da Soledade Fernandes Souza 
14/05 - Sandra Maria Cardoso da Silva 
14/05 - Jair Gentil Villar 
14/05 - Paula Ruth dos Santos 
14/05 - Juliana dos Santos Pires 
14/05 - Maria Aparecida Martins de Souza 
15/05 - Caroline Domingues Marangon 
15/05 - André Pinto Figueiredo 
15/05 - Dra. Junia Cabral Marques 
15/05 - Valéria da Costa 
16/05 - Daniela Lyrio Goncalves 
16/05 - Vanessa Mirian Vieira da Silva 
16/05 - Simara Maria Barboza 
16/05 - Gilberto Pettan Filho 
16/05 - Bruno Leandro Alves 
16/05 - Lindinalva de Fatima Almeida Durrer Heleno 
16/05 - Vaneza Conceicao Viana Leite 
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 - Simone Maria Cremonesi 
17/05 - Vivia Laurinda da Silva Gonzaga 
17/05 - Manoela Marques Munhoz dos Santos 
17/05 - Franciele Patricia Suzigan 

17/05 - Dr. Antonio Máximo da Silva Neto
18/05 - Catarina Vanda Stankevicius 
18/05 - Maria Gorete G de Jesus 
18/05 - Ariane Marques Gomes 
18/05 - Eliane Eurene Fernandes da Silva 
18/05 - Marcia Regina Soledade dos Santos 
18/05 - Nicole Delvaje da Silva 
18/05 - Katia Milena Maria 
18/05 - Silvia Martins Rodrigues 
18/05 - Dr. Ary Marconi Júnior
19/05 - Elizeu Vasconcelos de Abreu 
19/05 - Raquel Cristina de Moraes 
19/05 - Larissa Karen Silvestre 
20/05 - Magda da Silva 
20/05 - Genilda Santos da Silva Oliveira 
20/05 - Marcos William Pedroso Menghini 
20/05 - Ana Paula Ayres do Amaral 
21/05 - Vanda de Carvalho Petean 
21/05 - Iago Patrick Delvaje 
21/05 - Nelson Santin Furlan 
21/05 - Eduardo Alves Sanches Alexandre 
21/05 - Dr. Eduardo Lúcio Nicolela Júnior  
21/05 - Dr. Luiz Fernando Coimbra  
21/05 - Dra. Mari Carmem Blanco Nieto Cançado  
22/05 - Edileusa Paes de Souza Sabino 
22/05 - Amanda Camila Lopes de Lima Pereira 
22/05 - Aciza Claudia Barbosa Custodio 
22/05 - Paulo Jose de Oliveira 
22/05 - Manoel Lopes de Souza 
22/05 - Lilian Pires de Campos Previtalli 
22/05 - Lais Maiara de Gois Botao Bombem 
22/05 - Thamires Cezarano Guerra 
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 - Marcos Flavio de Souza 
24/05 - Dulcelena Marini Sampaio 
24/05 - Dra. Lucília Italo da Silva Weltson 
24/05- Dr. Atílio Garrafoni  
25/05 - Marcos Antonio Zimiani da Silva 
25/05 - Fabiana Amorim Mollinari 

25/05 - Marcelo Garcia Arona 
25/05 - Jorge Alberto Miguel 
25/05 - Dr. Antonio Carlos Brunelli 
25/05 - Elisabete Regina Theodoro Costa 
25/05 - Márcio Francisco Caitano 
26/05 - Fernanda Rafaele Esteves Amaral 
26/05 - Daniela de Castro Merlin da Cunha 
26/05 - Elisama de Oliveira 
26/05 - Adriana Peretti 
26/05 - Dr. João Carlos Japur Sachs
27/05 - Jaqueline Ketelim Fernandes 
27/05 - Nayara Fernanda Moura de Lima 
27/05 - Valeria Aparecida Filasse 
27/05 - Rosangela Maria Schiavinato 
27/05 - Dayane Aline Fernandes 
27/05 - Simone Vieira Ferreira 
28/05 - Eliane Aparecida de Arruda Leite 
28/05 - Joice Ariane Carvalho Barbosa 
28/05 - Fernanda Aparecida Scarpa 
28/05 - Simone de Sousa Santos Vicente 
28/05 - Tatiana Barros Galluce Germano 
28/05 - Thalita Andreia Ferreira 
28/05 - Cássia Maria Angelo 
28/05 - Dr. Neilor Teófilo Aráujo Rabello 
28/05 - Dr. Danilo Dressano  
29/05 - Cinira Polezi Formagio 
29/05 - Silvana Jorge 
29/05 - Maria de Lourdes Silva Moises 
29/05- Antonio Orlando Bertholdi Piacentini 
29/05- Célia Regina de Oliveira 
29/05- Maíra Pompermayer 
30/05 - Daniela Armelin 
30/05 - Julio Cesar Jorge de Jesus 
30/05 - Lucas Werly de Oliveira 
30/05 - Wagner Miranda de Moura 
30/05 - Dra. Grasiela Joly 
30/05 - Dra. Daniela Armelin  
31/05 - Margarida de Sousa Cavalcante 
31/05 - Lucia Mara Simoes 
31/05 - Janaina Felippe dos Santos 
31/05 - Itamara Aparecida da Silva Lima de Arruda 
31/05 - Aline Almeida Bonfim 

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Funcionárias ganham “blits da beleza”

Almoço especial, exposição de fotos e massagem no Dia das Mães

Para homenagear clientes e funcio-
nárias no Dia Internacional da Mulher (8 de 
março), a Santa Casa promoveu diversas 
atividades para recepcioná-las de forma 
especial por meio do Centro de Promoção e 
Prevenção de Saúde do Santa Casa Saúde – 
Saúde Inteligente, Unidade de Hemodiálise 
e Unidade de Oncologia/CECAN.

As ações foram desenvolvidas com 

apoio da Rede Drogal, Naturiza, Onbe-
auty e Lolla Cosméticos para a realização 
de  fotodepilação, fotorejuvenescimento, 
radiofrequencia, peelingg, limpeza de 
pele, maquiagem, manicura, designer de 
sobrancelhas, ultrasson capilar, esfoliação e 
massagem relaxante nas mãos.

Sorteio - Teve até sorteio de 30 hi-
dratações capilares pela Lolla Cosméticos. 

Confira as ganhadoras: Ângela Brolio, Ân-
gela Maria Nicolau Sarto, Ariane de Castro 
Lemes,  Arlete Ferreira de Oliveira Neto, 
Benedita Jacinto Ferraz, Bruna Teixeira Sena, 
Camila Ramos Magalhães, Daniela Lyrio 
Gonçalves,  Elizete Ramossantos, Fernanda 
da Cruz, Gisele Alves Ribeiro, Heloise Ernesta 
Maria Lavorenti, Isabele da Cruz,  Jaciara 
Aparecida Alexandre, Kellen Cristina Correa, 

Kelly Colletti Pardal, Leila Isabel Reis, Maiane 
Rodrigues de L. Araujo, Maria Cícera Gomes 
dos Santos, Mariana Leticia de Oliveira, Mi-
chele Cardoso do Monte, Natalia Lira Sousa, 
Noelma Pereira de Lima, Patricia Adorno, 
Rita de Cássia Teofilo, Rosangela Almeida 
Ramos, Rosemeire de Campos, Tânia Fer-
nanda Goia,  Tatiane Thais de Souza Ribeiro 
e Valquíria Vieira de Lima.

Ações são coordenadas pela CART e contam com apoio da Lolla Cosméticos

Entre as diversas atividades, sorteio de 30 hidratações capilares

Muitos garantem que ela tem a 
capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar 
sentimentos, encontrar a palavra certa nos 
momentos incertos e nos fortalecer quando 
tudo ao nosso redor parece ruir. Mais que 
gerar, cuidar e nutrir, ela parece trazer na 
alma a sabedoria celestial para nos proteger 
e amparar.

Por tudo isso, a Santa Casa de Pira-
cicaba preparou uma série de atividades 
para reverenciar o Dia das Mães à altura 
das mulheres que, mais que o dom da vida, 
emprestam ao mundo a beleza e magia 
do amor incondicional. A administradora 

Vanda Petean lembra que a programação 
foi cuidadosamente estabelecida pela 
CART- Comissão de Atração e Retenção 
de Talentos da Santa Casa, onde as mães 
representam 50% do total de funcionários.

“É um momento especial e fazemos 
questão de exaltar e reconhecer a atuação 
da mãe funcionária, que se dedica ao nosso 
Hospital e aos nossos clientes com o mesmo 
cuidado e comprometimento com que cui-
dam de sua família e de seu lar”, disse Vanda, 
lembrando que as atividades serão direcio-
nadas também às mães hospitalizadas. “Elas 
também receberão nosso carinho”, disse.

A jornalista Nilma de Oliveira Mora-
tori, coordenadora da CART, revela o entu-
siasmo dos integrantes da Comissão que, 
juntos, definiram as ações para recepcionar 
as mães com almoço especial  no dia 6 de 
maio, sexta-feira que antecede o Dia delas. 
No cardápio, medalhão de filé mignon, sal-
mão grelhado, arroz à grega, feijão, batata 
corada com alegrim, salpicão de frango, mix 
de folhas e sorvete de sobremesa.

“Teremos também a distribuição de 
chocolate com mensagem da Mesa Diretora 
e Administrativa e uma exposição de fotos 
das mães com os seus filhos”, disse Nilma, 

lembrando a importância de criar um espa-
ço onde as mães possam demonstrar todo o 
amor e orgulho que sentem por seus filhos.

Às clientes hospitalizadas, a CART pre-
parou  sessões de massagem relaxante nos 
pés ou nas mãos, atividade desenvolvidas 
por funcionárias da Lolla Cosméticos, que 
farão visitas às diversas Unidades de Inter-
nação com orientação do SCIH- Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar e acompa-
nhamento da supervisão de enfermagem. 
“É uma forma de reverenciarmos a data e, 
ao mesmo tempo, agradecê-las pela con-
fiança”, disse Nilma. 
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www.emcor.com.br

Unidade de Exames

AGORA COM TRÊS UNIDADES ESPECÍFICAS DE ATENDIMENTO

Teste Ergométrico
Ecocardiograma Bidimensional 

Colordoppler 
Eletrocardiografia Dinâmica (Holter/Looper)
Tilt Test | Ecocardiograma Transesofágico

Medida Ambulatorial Arterial (Mapa)
Rua Visconde do Rio Branco, 1.765,

com acesso também pela Santa Casa

Para atendimento de urgência 
Rua Silva Jardim, 1.786,

com acesso também pela Santa Casa

PS Cardiológico 24h e 
Unidade Coronariana (UCO)

Unidade de Hemodinâmica
Cateterismo | Angioplastias | Arteriografias 
Embolizações | Endopróteses | Ablações  

Eletrofisiologia e Marcapasso
acesso pela Santa Casa de Piracicaba
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SER MÃE É VIVENCIAR MOMENTOS 
QUE SÓ O AMOR INCONDICIONAL 

PODE OFERECER

FELIZ DIA DAS MÃES!


