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Instituto de Radiologia 
prepara série de workshops

Proporcionar ainda mais segurança e comodidade a médicos e pacientes mostrando que, agora, 
eles não precisam mais deixar Piracicaba para ter acesso aos mais modernos e avançados exames para 
diagnósticos de doenças dos sistemas cardíaco, urológico, neurológico, oncológico e ortopédico.

Com esta proposta, o Instituto de Radiologia da Santa Casa de Piracicaba programou uma série de 
cinco workshops. O primeiro aconteceu recentemente, reunindo cardiologistas de Piracicaba e região 
para a apresentação dos novos e avançados métodos de imagem disponíveis na Santa Casa por meio 
de exames minimamente invasivos e diagnósticos ainda mais rápidos e precisos.

Os próximos encontros, marcados para o início de 2017, reunirão profissionais médicos das áreas 
de Urologia, Neurologia, Oncologia e Ortopedia.
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A exemplo da ressonância magnética, Instituto de Radiologia mantém modernos equipamentos com tecnologia de ponta 
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Só quem, de fato, conhece e vivencia 
o dia a dia das instituições filantrópicas do 
Brasil é capaz de compreender o sentime-
mto  de  dualidade (satisfação e apreensão) 
que toma conta dos dirigentes dessas or-
ganizações, sobretudo, na comemoração 
de aniversário de cada uma delas. Uma 
data que deveria ser festiva, mas que in-
felizmente esbarra na inconsistência e na 
deficiência de gestão por parte do poder 
público, fazendo com que  313  dos  1.787 
hospitais  sem  fins  lucrativos fossem fe-
chados no país em 2015.

Para se ter uma idéia do tamanho do 
problema, basta lembrar que, em dezem-
bro de 2010, havia no Brasil 335.482 leitos 
de internação para uso exclusivo no SUS. 
Em 2015, este número caiu para 311.917, 
ou seja, em cinco anos houve uma redução 
de 7,5% do número de leitos SUS; a maioria 
deles na região sudeste.

Mesmo assim, as filantrópicas ainda 
representam 38,8% do total de leitos SUS 
(130.836), respondendo por mais de 50% 
das internações do sistema público e dos 
atendimentos de média e alta complexi-
dade realizados no Brasil. É o segmento 

filantrópico que responde, inclusive, por 
mais de 60% dos transplantes e tratamen-
tos oncológicos, sendo, em grande parte 
dos pequenos municípios (com até 30 
mil habitantes), a única unidade de saúde 
existente.

Mesmo diante das negociações com 
o Governo e os atuais esforços do Minis-
tério da Saúde em conceder incentivos 
financeiros aos hospitais, o segmento já 
acumula mais de R$ 22 bilhões em dívidas 
junto a bancos, tributos e fornecedores, 
principalmente. Apesar de inadmissível, é 
fácil entender essa conta sob o ponto de 
vista do subfinanciamento dos valores pa-
gos pela Tabela SUS, principal responsável 
pelo total desequilíbrio entre os valores 
efetivamente gastos pelas filantrópicas e 
o que o SUS realmente paga. Enquanto 
o custo médio de uma diária de UTI, por 
exemplo, é de R$ 1.200 aos hospitais, o 
SUS repassa em média R$ 508,63 por uma 
diária de UTI nível III (apenas 42% do custo 
real) e R$ 478,72 para a de nível II (39% do 
valor). Esta é uma conta que não fecha 
nunca, levando os hospitais a acumularem 
prejuízos inimagináveis que resultam na 

falência de muitos deles.

Preocupada com uma situação que 
só tende a piorar, a CMB- Confederação 
das Misericórdias do Brasil tem se articu-
lado para que o Congresso Nacional vote 
o Projeto de Lei 744/2015, que cria um 
programa de financiamento específico 
para as santas casas e hospitais sem fins 
lucrativos que atuam no SUS, com con-
dições e prazos que são viáveis para as 
instituições. Atualmente, este projeto está 
tramitando na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) do Senado, sob regime de 
urgência. Se aprovado, vai para a Câmara 
dos Deputados.

No caso da Santa Casa de Piracicaba, 
que completa 162 anos no próximo dia 
25 de dezembro, é latente o sentimento 
de orgulho que temos por acompanhar e 
participar ativamente da história de uma 
entidade filantrópica que sempre esteve 
ao lado de sua comunidade, cumprindo 
fielmente com seu papel de parceira do 
sistema púbico de saúde, executando suas 
funções com  humanização  e  responsabi-
lidade financeira.

Mesmo diante do comprometi-
mento da Instituição com a missão de 
manter o atendimento SUS, a Irmandade 
acumulou em 2016 déficit mensal superior 
a R$900.000,00. Ainda  assim, em 2016, a 
Santa Casa direcionou mais de 70% de seus 
serviços ao SUS, realizando uma média 
de 34.270 atendimentos ambulatoriais, 
12.049 internações, 21.506 sessões de 
hemodiálise, 22.758 atendimentos em 
quimioterapia, 18.858 atendimentos em 
radioterapia e 48.000 exames de image-
nologia (ressonância, tomografia, raio x 
e mamografia), entre milhares de outros 
procedimentos.

Em função também destes resulta-
dos, dignos de respeito,  a comunidade 
hospitalar se reunirá  a partir das 15 horas 
do próximo dia 22 de dezembro, no salão 
de convenções do Hospital,  durante missa 
em ação de graças em comemoração aos 
162 anos da Santa Casa de Piracicaba.

Parabéns à Instituição e a todos 
aqueles que abraçam essa causa para que 
a nossa Santa Casa tenha longevidade para 
continuar atendendo Piracicaba e região. 
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No Dia do Radiologista, a Santa Casa 
de Piracicaba homenageou (in memorian) 
o médico Fortunato Losso Netto, precursor 
da especialidade em Piracicaba ainda em 
1936. Uma placa com seu nome foi afixada 
no Instituto de Radiologia da Irmandade em 
reconhecimento à iniciativa que, 80 anos 
depois, consolidou o Serviço como referência 
regional ao registrar mais de 10.000 exames 
mensais, alguns oferecidos com exclusividade 
na região por equipe médica especializada.

O evento contou com a presença de 
membros da Mesa Diretora e Administrati-
va do Hospital e do neto do homenageado, 
Marcelo Batuíra Cunha Losso Pedroso de 
Mello, diretor do Jornal de Piracicaba.

Em artigo de sua autoria, ele lembra 
que, em 1935, Piracicaba possuía poucas 
ruas pavimentadas, uma população relati-
vamente pequena e contava apenas com 

um hospital: a Santa Casa de Misericórdia. 
Foi quando, por orientação do jovem 
médico Fortunato Losso Netto, o Hospital 

resolveu adquirir um equipamento novís-
simo para a época: um aparelho de Raio 
X, que começou a funcionar efetivamente 

em 1936, quando as primeiras radiografias 
foram feitas, dando início à história da 
Radiologia em Piracicaba.

Ainda segundo Batuira, ver o corpo 
humano por dentro era algo inimaginável 
aos piracicabanos da época. “Os Raios X 
eram de tal novidade na cidade que muitas 
das «chapas» radiográficas eram expostas 
na vitrine da Livraria do Jornal de Piraci-
caba (na Rua Moraes Barros) para que as 
pessoas pudessem, pela primeira vez, ver 
o corpo humano por dentro”, escreveu.

“Fortunato Losso Netto começou 
a operar o aparelho de Raio X em 1936; 
estamos hoje em 2016 e o Instituto de Ra-
diologia desta Santa Casa, que inaugurou 
suas novas dependências no último dia 
02 de junho, é o resultado deste trabalho”, 
disse o provedor Adilson Zampieri em tom 
de respeito e reconhecimento.

O diretor da Esalq (Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Queiroz), Luiz 
Gustavo Nussio, recebeu das mãos do 
diretor da Santa Casa de Piracicaba, Adil-
son Toniolo, e da administradora Vanda 
Petean, Certificado de Reconhecimento 
e Gratidão. 

A honraria foi direcionada ao De-
partamento de Engenharia Florestal em 
reverência à disposição da Escola que, 
periodicamente, designa profissional 

habilitado para examinar as árvores que 
ornamentam os jardins da Irmandade, 
analisar a rigidez de cada uma delas e as 
providências para que sejam preservadas.

A Santa Casa possui 300 árvores 
na área externa da Instituição, com mais 
de 60 espécies das mais variadas idades, 
o que contribui para a diversificação e 
crescimento saudável das espécies. To-
niolo e Vanda justificam a homenagem, 
lembrando que tamanho patrimônio 

natural releva o comprometimento sócio-
-ambiental da Instituição com questões 
que impactam diretamente na qualidade 
de vida da população.

Homenagem a Fortunato Losso Netto 

Reconhecimento e gratidão à Esalq

Membros da Mesa Diretora e Administrativa da Santa Casa receberam  
o neto do homenageado, Marcelo Batuíra Cunha Losso Pedroso de Mello

Diretor da Esalq, Luiz Gustavo 
Nussio (centro), recebe 

Certificado de Reconhecimento 
e Gratidão das mãos do 

diretor Adilson Toniolo e da 
administradora Vanda Petean 
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Abordagem chega à ACIPI

Santa Casa é palco para lançamento de campanha municipal de conscientização sobre o AVC
Devido à estrutura que mantém para 

atendimento às vítimas de AVC- Acidente 
Vascular Cerebral, a Santa Casa de Piracicaba 
foi indicada pela Prefeitura do Município para 
sediar o lançamento da Campanha de Cons-
cientização sobre a doença, deflagrada com 
base no que propõe a Linha de Cuidado em 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), da Rede 
de Atenção às Urgências e Emergências do 
Município.

O evento ocorreu no último dia 7 de 
novembro e, além do provedor Adilson 
Zampieri e membros da Mesa Diretora e 
Administrativa da Santa Casa, reuniu tam-
bém o prefeito Gabriel Ferrato, o secretário 
de Saúde Pedro Mello, equipe do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 
médicos, gestores, funcionários e represen-
tantes de instituições de saúde públicas e 
privadas da cidade.

A exemplo do que fez a Santa Casa 

por meio de campanha interna de preven-
ção para  esclarecimento  de pacientes e 
funcionários, a proposta foi lembrar que, 
quando a ação em busca de socorro médico 
especializado é ágil, é possível garantir mais 
qualidade de vida à vítima do AVC, carac-

terizado pelo rompimento (hemorrágico) 
ou entupimento (isquêmico) dos vasos que 
levam sangue ao cérebro, paralisando a área 
sem circulação sanguínea.

“Quanto mais rápido a pessoa for iden-
tificada com AVC, mais chances ela terá de 

sobreviver com nenhuma ou com o mínimo 
possível de seqüelas”, explicou o neurologista 
Theo Germano Perecin, coordenador da 
Unidade de AVC da Santa Casa, ao evidenciar 
a importância do reconhecimento precoce 
do AVC e sobre como proceder nesses casos.

O neurologista lembra que o AVC 
apresenta como principais sintomas fraque-
za ou formigamento na face e membros, 
especialmente em um lado do corpo, dor de 
cabeça súbita e intensa sem causa aparente, 
tontura, confusão mental e alterações visuais 
e psicomotoras. “Diante dessas evidências, 
o serviço de urgência deve ser acionado 
imediatamente pelo 192, pois o tempo entre 
a definição do diagnóstico e o início do trata-
mento não deve ultrapassar quatro horas e 
meia”, esclarece Perecin, ao evidenciar que, a 
cada seis segundos, independente da idade 
ou sexo, alguém em algum lugar no mundo 
morre em decorrência do AVC. 

Membro do Conselho de Administra-
ção da CMB (Confederação das Misericórdias 
do Brasil), o vice-provedor da Santa Casa de 
Piracicaba, João Orlando Pavão, almoçou 
recentemente, em Brasília, com o ministro 
da Saúde, Ricardo Barros; com o secretário de 
Atenção Saúde (SAS/MS), Francisco de Assis 
Figueiredo; e com o deputado Antonio Brito.

O encontro, que reuniu membros da 
CMB, a exemplo do presidente da entidade, 
Edson Rogatti, foi organizado para agradecer 
o apoio do governo ao Setor, mas também 
ressaltou a necessidade de planejar uma 
solução para o financiamento dos atendi-
mentos de Média e Alta Complexidade que 
as filantrópicas direcionam ao SUS. “Estamos 
mais esperançosos diante das boas inten-

ções manifesta-
das pelo ministro”, 
disse Pavão.

S e g u n d o 
ele, Barros apon-
tou as santas 
casas e hospitais 
sem fins lucrati-
vos como bons 
parceiros do SUS 
e disse que reco-
nhece a necessi-
dade de repensar 
o financiamento 
da Saúde. “O ministro está levantando dados 
para construir uma rede de informações e, 
assim, propor novos modelos de remune-

ração; pois está 
ciente de que os 
recursos da Saú-
de vinham sendo 
muito mal aplica-
dos”, disse Pavão 
ao revelar que 
o ministro está 
animado com os 
resultados que 
podem ser pro-
duzidos.

Quanto à 
crise financeira e 

econômica do País, Ricardo Barros afirmou 
que a situação ainda vai demorar para me-
lhorar. De acordo com ele, a expectativa é de 

que a arrecadação não se normalize em 2017 
e, portanto, é preciso estar preparado para a 
inadimplência. “Esse preparo pode poupá-
-los de surpresas”, disse o ministro.

Ele explicou que o Ministério da 
Saúde está revisando todos os processos 
em tramitação na pasta e, a partir do cruza-
mento de informações, vai credenciar novos 
serviços que já estão sendo realizados, mas 
ainda não remunerados. O ministro disse 
também que pretende consolidar o mode-
lo de gestão em que os players da Saúde 
são ouvidos no processo de construção 
de novos caminhos para a saúde. “Escolhi 
priorizar as Santas Casas porque reconhe-
ço o voluntariado que desenvolvem e sua 
missão de servir”, afirmou.

As ações definidas pela Santa 
Casa de Piracicaba para dar visibili-
dade pública ao protocolo de aten-
dimento em caso de AVC e divulgar 
junto à população formas práticas, 
simples e rápidas de identificar os 
sinais da doença e como proceder 
diante destas ocorrências, chega-
ram também à ACIPI- Associação 
Comercial e Industrial de Piracicaba.

A proposta foi ampliar a 
mensagem, divulgando-a junto a 
grupos formadores de opinião, a 
exemplo de empresários e repre-
sentantes da comunidade que, 
recentemente, receberam na ACIPI 
profissionais da Santa Casa e do 
SAMU (Serviço Móvel de Urgência) 
para a palestra “AVC: uma emer-
gência médica – como reconhecer 

e proceder?”; tema abordado pelos 
médicos Theo Germano Perecin e 
Orival Macruz e pela gerente de En-
fermagem Denise Laustenchlaeger. 

Segundo o presidente da 
ACIPI, Paulo Roberto Checoli, a 
Associação incentiva eventos que 
levem à reflexão e contribuam com 
a saúde dos empresários e de seus 
profissionais. 

Como você reagiria diante de um caso de AVC?

Ministro estuda novos modelos de remuneração para a Saúde

Denise Lautenschlaeger, Theo Perecin, Gabriel Ferrato, Adilson Zampieri, Pedro Mello  
e Orival Macruz exibem a camiseta criada para dar maior visibilidade à campanha 

O vice-provedor da Santa Casa de Piracicaba, João Orlando 
Pavão, almoçou com o ministro Ricardo Barros, em Brasília

A mensagem foi estendida também a grupos formadores de opinião, a 
exemplo de empresários e representantes da comunidade
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13 milhões vivem com o diabetes no Brasil

Dados da Sociedade Brasileira de 
Diabetes revelam que, atualmente, cerca de 
13 milhões de pessoas (6,9% da população) 
convivem com o diabetes no Brasil. O pro-
blema é que, em alguns casos, o diagnós-
tico é tardio e, sem saber que é portadora 
da doença, a pessoa acaba contribuindo 
para manter a incidência do diabetes em 
crescimento.

Esses fatores favorecem o apareci-
mento de complicações, como a cegueira, 
insuficiência renal, amputação de membros, 
infecções recorrentes e, principalmente, 
doenças cardiovasculares. Para alertar a 
população, o Centro de Prevenção e Promo-

ção da Saúde – Saúde Inteligente, do Santa 
Casa Saúde, promoveu em novembro uma 
extensa programação dentro da “Semana 
Mundial do Diabetes”. 

A proposta foi informar sobre esta pa-
tologia crônica e seus fatores de risco, com 
dicas sobre prevenção e, no caso de doença 
pré-existente, orientar sobre o tratamento 
adequado.

“A Semana reforçou a importância da 
mudança de estilo de vida e a adoção de 
uma alimentação saudável, fracionada e rica 
em fibras, com destaque para a importância 
do fim do sedentarismo por meio da prática 
de atividade física regular”, explica a enfer-

meira do Saúde Inteligente, Roberta Libardi.
Ela destaca também a manutenção 

do peso corporal adequado, controle 
emocional, momentos de bem estar e lazer 
com a família, consultas médicas regulares 
e realização de exames periódicos, além 
do monitoramento da pressão arterial e 
glicemia capilar.

“Nossa proposta é a de sempre con-
tribuir para conscientizar a sociedade sobre 
a necessidade de identificar a doença em 
seu estágio inicial, identificar clientes com 
sintomas do diabetes e encaminhá-los para 
tratamento adequado, estimular os porta-
dores da doença a manter o tratamento e 

ampliar o conhecimento dos profissionais 
de saúde sobre o diabetes de modo que as 
recomendações baseadas em evidencias se-
jam colocadas em prática”, enfatiza Roberta.

Durante toda a Semana Mundial 
do Diabetes foram realizadas atividades 
diferenciadas, entre eles o V Simpósio de 
Diabetes, Concurso de Culinária Saudável, 
Oficina de Diabetes e ação coordenada 
pela equipe multiprofissional do Saúde 
Inteligente na  Área de Lazer da Rua do 
Porto para a realização de testes gratuitos 
para aferição da pressão arterial, teste de gli-
cemia, orientações nutricionais e atividade 
física com educadoras físicas.

Campanha levou aferição da pressão arterial, teste de glicemia, 
orientacao nutricional e atividade física à Área de Lazer da Rua do Porto

O concurso de Culinária Saudável ganha 
cada vez mais adeptos durante a Semana do Diabetes

Santa Casa Saúde promove Semana do Diabetes com o compromisso de incentivar a adoção de hábitos saudáveis de vida para controle da doença



Pág. 6 Informativo da Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba

 
 

A Clínica de Vacinação CdVac 
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Cirurgiões dentistas de várias partes 
do Brasil participaram do processo seletivo 
coordenado pelo Departamento de Cirurgia 
e Traumatologia Bucomaxilofaciais (CTBMF) 
da Santa Casa de Piracicaba para o preenchi-
mento das duas vagas anuais oferecidas para 
residência na especialidade.

O processo registrou a participação 
de 11 candidatos dos estados do Amazonas, 
Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São 
Paulo e Goiás. Foram selecionados os alunos 
Vitor Hugo Marques Coelho  (Manaus - AM) 
e Mesack da Silva Soares  (Maceió - AL), que 
passam a atuar na condição de R1.

Desde que foi implantada, em 1999, a 
especialização em CTBMF na Santa Casa já 
formou mais de 100 profissionais especia-
listas. “O curso tem formato básico de uma 
residência médica e duração de três anos 

em regime de dedicação integral, de forma 
a manter sempre seis alunos em sistema ro-
tativo e complementar na cadeia de ensino”, 
explica o chefe do departamento de CTBMF 
da Santa Casa, Armando de Barros. 

Segundo ele, a dinâmica do curso 
exige dedicação exclusiva em atividades 
hospitalares para que os alunos passem por 
várias experiências, não só na especialidade 
mas também na interação com diversas áreas 
médicas por meio de atividades ambulato-
riais, aulas teóricas, plantões e cirurgias do 
Departamento. 

Depois do pleito eleitoral, realizado nos dias 26 e 27 
de outubro, o Departamento de Enfermagem da Santa Casa 
de Piracicaba nomeou os novos membros da Comissão de 
Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital. A posse dos novos 
integrantes será concedida pelo Corén (Conselho Regional 
de Enfermagem), em data a ser previamente definida.

Entre os enfermeiros escolhidos por meio do voto 
estão Janete Perondi, Elza Ribeiro, Milene Mussato, Cássia 
Quartarolo, Roberta Augusto, Gisele Menezes, Naiara Souza 
e Cintia Rocha. Entre os técnicos e auxiliares de enferma-
gem que integram a Comissão estão Cosma Gonçalves, 
Luiz Fernando Alves da Silva, Alvorinda Comelli, Ana Lucia 

Rissato, Liliane de Moraes e Anystelly Bueno.
De acordo com a gerente de enfermagem, Denise 

de Oliveira Lautenschlaeger, a equipe terá como missão 
exercer atividades destinadas à prestação idônea de 
serviços de Enfermagem, assumindo funções educativas, 
consultivas e fiscalizadoras do exercício profissional e 
ético da profissão. 

“Os membros da Comissão devem atuar de modo 
preventivo, com vistas à conscientização dos profissionais 
de enfermagem quanto a suas atribuições legais, bem 
como à necessidade de salvaguardar a segurança do 
paciente”, ressalta Denise.

CTBMF recebe novos residentes

Os residentes Vitor Hugo e Mesack Soares (à 
frente) foram recepcionados pelos professores 
Armando de Barros, Paulo de Oliveira Jr, Pérsio 
Faber e  Rodri go Gonçalves 

Santa Casa é referência nacional na formação de especialistas em trauma de face

Eleitos novos membros da  
Comissão de Ética de Enfermagem O especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofa-

cial e em implantodontia da Santa Casa, Pérsio Azenha Faber, foi 
homenageado pela Câmara de Vereadores de Piracicaba devido 
a sua grande contribuição na área da Odontologia. Conferencista 
e professor de renome nacional e internacional, Faber é membro 
titular do Colégio Brasileiro de CTBMF, sócio da International As-
sociation of Oral and Maxillo Facial Surgeons (IAOMS), Academia 
Brasileira de Osseointegração, Sociedade Brasileira de CTBMF 
(SOBRACIBU) e Gruppo Italiani di Studi Implantare (Bologna, Itália), 
tendo ministrado cursos e palestras no Brasil e no exterior. “Fiquei 
extremamente honrado com a homenagem, pois, para mim, é um 
orgulho trabalhar a serviço da comunidade”, disse Faber.

Homenagem ao dr. Pérsio Faber
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Workshop para médicos

Proporcionar ainda mais segurança 
e comodidade a médicos e pacientes 
mostrando que, agora, eles não precisam 
mais deixar Piracicaba para ter acesso aos 
mais modernos e avançados exames para 
diagnósticos de doenças dos sistemas 
cardíaco, urológico, neurológico, onco-
lógico e ortopédico. 

Com esta proposta, o Instituto 
de Radiologia da Santa Casa de Pira-
cicaba programou uma série de cinco 
workshops. O primeiro deles aconteceu 
no último dia 1º de dezembro, reunindo 
cardiologistas de Piracicaba e região para 
o 1º Workshop de Imagem em Cardiolo-
gia, no Restaurante Navegantes. 

“Apresentamos aos colegas os 
novos e avançados métodos de imagem 
disponíveis na Santa Casa por meio de 
exames minimamente invasivos reali-
zados por equipamentos de altíssima 
tecnologia que auxiliam na obtenção 
de diagnósticos mais rápidos e precisos”, 
disse o médico radiologista e coorde-
nador do Instituto de Radiologia, Paulo 
Hatschbach, lembrando que os próximos 
encontros estão marcados para o início 
de 2017. 

Segundo ele, além da avançada es-
trutura diagnóstica que os profissionais 
médicos têm a sua disposição, através 
de equipamentos adquiridos justamente 
com a finalidade de incorporar o avanço 
tecnológico aos processos, cardiologis-
tas, urologistas, neurologistas, oncolo-
gistas e ortopedistas contam também 
com o suporte de equipe médica expe-
riente e altamente especializada nas di-
versas áreas de Diagnóstico por Imagem.  

“Importante que eles conheceram 

também o trabalho e a capacidade téc-
nica da equipe”, disse Hatschbach ao 
informar que a primeira apresentação, 
direcionada especificamente a cardio-
logistas, se deu por meio de temas para 
a abordagem das “Indicações e utilidade 
na prática diária da Tomografia Compu-
tadorizada Coronariana (TCC)” e “Como e 
onde a Ressonância Magnética Cardíaca 
(RMC) pode ajudar o clínico na investiga-
ção diagnóstica”.

Os temas foram explorados pelo 
cardiologista Otávio Rizzi Filho, espe-
cializado em Radiologia Cardíaca com 
fellowship no serviço de Imagem Car-
diovascular em Ressonância e Tomogra-
fia Cardíaca do Brigham and Women’s 
Hospital -  Harvard Medical School, 

Boston, USA; e Master in Public Health 
pela Harvard School of Public Health, 
Boston, USA. Atualmente, ele é professor 
da UNICAMP e médico do Instituto de 
Radiologia da Santa Casa de Piracicaba.

Ele explica que o exame de To-
mografia Computadorizada Cardíaca é 
realizado por um tomógrafo de alta ve-
locidade que “congela” o movimento do 
coração para obter imagens detalhadas 
das artérias coronárias e estruturas car-
díacas em poucos segundos. “Enquanto 
o procedimento convencional usa uma 
fonte de raios-X fixa, produzindo imagens 
em dois planos, as tomografias computa-
dorizadas usam aparelhos de raios-X que 
rodam a volta do corpo enquanto pode-
rosos computadores geram imagens que 

podem ser reconstruídas em vários planos 
e até em 3D”, explica o médico.

O Serviço investiu também na aqui-
sição de equipamento para realização 
de exames de Ressonância Magnética 
Cardíaca (RMC). “Ele permite a visualiza-
ção completa do corpo humano, já que 
aumenta o contraste existente entre 
os vários tecidos do corpo, sejam eles 
musculares, ósseos ou sanguíneos”, disse 
Rizzi, lembrando que o procedimento é 
indicado para pacientes pós-infartados e 
suspeitos de isquemia, registrando preci-
são também  na detecção de miocardites, 
identificação de tumores originários do 
próprio coração e anatomia cardiovas-
cular, essenciais para o planejamento de 
uma cirurgia.

O Instituto de Radiologia da San-
ta Casa adquiriu um novo e moderno 
equipamento de ressonância magnética 
fabricado pela GE Healthcare (Milwaukee/
USA),  o Optima MR360. Projetado para 
ajudar a proporcionar nível de excelência 
ao desempenho clínico com a utilização 
de até 34% a  menos de energia, o equipa-

mento equilibra os aspectos tecnológicos 
com uma ampla gama de aplicativos que 
maximizam a produtividade, aprimorando 
o atendimento.

Um exemplo é a capacidade que o 
equipamento tem de corrigir o movimento 
em casos de pacientes com dificuldade de 
permanecer imóvel no momento do exame. 

Outros benefícios são os aplicativos  Bravo, 
que proporciona imagens do crânio em 
3D e em altíssima resolução, e o IDEAL IQ, 
para detectar o aumento da quantidade de 
gordura no fígado (esteatose).

O Instituto investiu também na capa-
citação profissional com vistas ao melhor de-
sempenho da máquina, proporcionando ao 

técnico de radiologia Makyson Pivetta curso 
de Otimização de Scanning e Protocolo para 
Ressonância Magnética, oferecido pela GE 
para realizar exames em menor tempo e 
aperfeiçoar a qualidade da imagem. “Para o 
paciente, isso representa maior comodidade 
em relação ao tempo de duração e à quali-
dade do exame”, disse Makyson.

Instituto de Radiologia da Santa Casa recebe profissionais de Piracicaba e região para mostrar diferenciais e eficiência da estrutura 
que o serviço oferece para o diagnóstico por imagem nas áreas de Cardiologia, Urologia, Neurologia, Oncologia e Ortopedia

Qualificação profissional é constante

Apesar de técnicos e profundos, os workshops acontecem em ambiente
descontraído para posterior confraternização dos profissionais médicos

Os temas foram explorados pelo 
cardiologista Otávio Rizzi Filho, especialista 

em Radiologia Cardíaca pela Harvard 
Medical School, Boston, USA   
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A equipe do Instituto de Radiologia da Santa 
Casa de Piracicaba encontrou uma maneira divertida 
de manter a calma e oferecer conforto e segurança 
aos pequenos pacientes quando eles precisam passar 
por exames como ressonância, tomografia, ultrassom 
ou de raio-x. 

Além de conversar e explicar tanto para a criança 
quanto para os pais todo o procedimento do exame a 
ser feito, o pequeno paciente ainda é condecorado, ao 
final do exame, com um kit Certificado de Coragem, 
composto por um diploma, uma caixa de giz de cera 
e um pirulito. O objetivo é reconhecer a ‘bravura’ da 
criança durante a realização dos exames.

“É preciso ter muita calma e procurar transmitir 
o máximo de segurança para os pais, mostrando todo 
o procedimento e como ele vai acontecer. Já com a 
criança, é importante tentar acalmá-la, brincar com ela 

e contar histórias para tentar distraí-la e envolvê-la”, 
conta a enfermeira Cássia Diniz Quartarolo. 

Segundo ela, o Certificado de Coragem é um 
estímulo para que a criança aceite o exame de for-
ma positiva para que, da próxima vez, caso precise 
refazê-lo, ela não tenha medo nem se sinta insegura. 
“Geralmente elas saem encantadas e fazem questão 
de guardar o Certificado de Coragem”, conta a gerente 
da Radiologia, Lucilene Marrano.

Ela revela que cerca de 30 crianças passam pelo 
Instituto de Radiologia todos os meses. O principal 
desafio nesses casos é livrar esses pequenos pacientes 
da fobia ao entrar nas máquinas ou, ainda, mantê-los 
imóveis. “Ao final do exame, eles sabem o quanto são 
importantes e vão para a casa com o certificado de 
coragem em mãos e o sorriso estampado no rosto”, 
disse Lucilene. 

(19) 3412-1100    •    w w w.fumep.edu.br

UMA FUNDAÇÃO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO

Colégio Técnico
de Piracicaba

EEP
Escola de 
Engenharia
de Piracicaba Centro de Educação

Profissional

Certificado serve de estímulo para que a 
criança perca o medo de realizar o exame

facebook.com/louisbelafre.camisariacontato@louisbelafre.com.br www.louisbelafre.com.br

LOJA 1  R. Dr. João Conceição, 974 (atrás da Est. da Paulista) - 19 3422.8071
LOJA 2  Av. Dona Lídia, 671  - V. Rezende  - 19 3421.3739

Um Natal sem igual 
começa aqui!

CAMISETA
49,90

CAMISA POLO
79,90

REGATA C/ 
DETALHES

99,90
SHORTS COLOR

99,90

REGATA

69,90
SHORTS DE LINHO

109,90
BERMUDA
69,90

Crianças ganham certificado da coragem 

Recentemente, o gestor de 
Pessoas da Santa Casa de Piracicaba, 
Ricardo Fedrizzi, esteve à frente da 
videoconferência coordenada pelo 
projeto EducaSUS para falar sobre 
“Indicadores de absenteísmo e 
rotatividade para ações de gestão 
de pessoas”. 

A proposta foi evidenciar a 
profissionais de 60 instituições de 
vários estados brasileiros, conecta-
dos por videoconferência, como o 
Hospital trabalha com os indicado-

res, analisando ações e mensurando 
resultados.

“Falamos de nossas experi-
ências e o quanto esses resultados 
têm proporcionado retorno para a 
gestão do hospital. Foram 50 mi-
nutos de palestras e outros 40 de 
perguntas feitas pelas co-irmãs do 
Brasil todo”, disse Ricardo.

O EducaSUS é um programa 
de educação continuada criado 
pela Fehosp - Federação das Santas 
Casas e Hospitais Beneficentes do 

Estado de São Paulo em parceria 
com  a Secretaria Estadual de Saúde 
de São Paulo (SES-SP) e apoio da 
Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP), 
para promover a troca de experiên-
cias por meio de videoconferências. 

Santa Casa é protagonista no Educa SUS

Gestor de Pessoas, Ricardo 
Fedrizzi, interage com 

funcionários de Santas 
Casas de todo o país
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O grupo de coral Tremendas Vozes, 
da Associação Brasil Parkinson – Núcleo 
Piracicaba (Colibri) se apresentou recen-
temente no saguão da Santa Casa de 
Piracicaba. Regido pela pianista, pedago-
ga e musicoterapeuta Hilara Crestana, o 
Coral  reúne, em sua maioria, portadores 
de Parkinson que encontraram na música 
uma forma de driblar a doença e interagir 
com as pessoas para levar mensagens de 
esperança. 

“A música é uma atividade que 
estimula os sentidos do paciente com 
Parkinson, mudando sua vida para me-
lhor ao ‘transportá-lo’ para outro lugar 
que não o dos tremores, da imobilidade 

Imbuídos do mais profundo 
espírito de Natal, voluntários de 
diversos grupos de Piracicaba 
procuram a Santa Casa para dar 
ainda mais amplitude às ações 
de solidariedade que direcio-
nam ao próximo, sobretudo, 
no final do ano. Acompanhe 
a programação, com algumas 
ações já efetivadas.
• 02/12, às 17 horas- Alu-

nos do Colégio Adventista 
visitam a Pediatria Menino 

Jesus (PMR/SUS) para apre-
sentação musical, encenação 
teatral e distribuição de lite-
ratura infantil;

• 07/12, às 19h30 – apresen-
tação do Coral Evangélico de 
Piracicaba;

• 12/12, às 19 horas – apre-
sentação do Coral da Igreja 
Batista;

• 13/12, às 19 horas - visita dos 
Anjos de Natal, numa inicia-
tiva do Jornal de Piracicaba;

•  21/12, às 10h30 - João 
Carmelo Alonso fará entrega 
de brinquedos para crianças 
da Pediatria Menino Jesus 
(PMR/SUS);

• 22/12, às 15 horas - missa 
no salão de convenções em 
reverência aos 162 anos da 
Santa Casa de Piracicaba;

• 24/12, às 9 horas - Turma do 
Papai Noel distribui brinque-
dos à crianças da Pediatria 
Menino Jesus (PMR/SUS). 

Tremendas Vozes na Santa Casa

Programação de Natal na Santa Casa 

Pacientes encontram na música uma maneira de driblar os efeitos de ordem motora associados ao Parkinson

ou do isolamento”, disse Hilara. Segundo 
a presidente da Associação, Silvia He-
lena Rigoldi Simões, estudos apontam 
a musicoterapia como complemento 
importante ao tratamento de doenças 
degenerativas devido ao poder de ativar 
a memória e outras funções cognitivas.

Entre os participantes do coral está 
o especialista em cirurgia e traumatologia 
bucomaxilofacial e implantodontia da 
Santa Casa de Piracicaba, Pérsio Azenha 
Faber. “Estou há um ano no  coral e isso 
tem me feito muito bem, pois, antes dos 
ensaios, conversamos sobre os mais varia-
dos temas por meio de palestras técnicas 
relacionadas ao Parkinson”, salienta.

Cesta de Natal a caminho
O fim de ano está chegando e com ele a distribuição de 

mais de 1600 cestas de Natal tradicionalmente ofertadas pela 
Santa Casa a seus funcionários como forma de reconhecimen-
to pelos serviços prestados ao longo do ano. Os ticketx podem 
ser retirados no Gestão de Pessoas até o dia 22 de dezembro, 
de segunda à sexta-feira, das 7h às 9h30 e das 12h30 às 15h.

Para facilitar a retirada das cestas, um caminhão da em-
presa fornecedora estará estacionado próximo a Descansoteca 
nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, das 6h30 às 18h30. De 17 
a 30 de dezembro, a cesta deverá ser retirada diretamente na 
Avenida Armando Salles de Oliveira, 2241, Centro, de segunda 
à sexta-feira, das 8h30 às 18h, e aos sábados das 8h às 12h.
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• Vacinas

• 45 anos oferecendo resultados precisos

• Qualidade certificada

PREVILAB
Confiança, Alcance e Cuidado

A melhor forma de cuidar da sua saúde é somar

a excelência e carinho no atendimento com o 

investimento constante em tecnologias e 

inovações em medicina diagnóstica.

A t e n d i m e n t o  a o  C l i e n t e
Piracicaba: (19) 3429-6900

Demais localidades: 3003-6336
p r e v i l a b . c o m . b r

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

NEUZETI ROSA VIEIRA
UNIDADE PREVILAB PIRACICABA
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• 19 unidades (distribuídas em 9 cidades)

Consultoria em 
Direito Médico e da Saúde
Assistência Técnica

Dr. Rubens Cenci Motta
Diretor Técnico - CRM 58.539

w w w. g u m i e r m o t t a . c o m

Administração e Comercial Tel. - (19) 3434 3376 - Secretaria de Ensino e Pesquisa - (19) 3434 4408.
Sede: Rua São João, 545 - Bairro Alto - 13.416 - 585 - Piracicaba - SP

comercial@gumiermotta.com

Funcionários recebem homenagem por tempo de serviço
27 funcionários completaram 20 e 21 

anos de atuação ininterrupta junto à Santa 
Casa este ano e, por isso, foram calorosa-
mente recepcionados pela Mesa Diretora e 
Administrativa do Hospital durante jantar de 
confraternização no Restaurante Pavanelli.

O clima era de emoção, alegria e, 
sobretudo, de reconhecimento e gratidão 

a cada um dos homenageados que, ao lado 
de familiares, puderam compartilhar de um 
momento que, certamente, se perpetuará na 
memória, ajudando a consolidar a história da 
própria Santa Casa.

“Temos o desafio diário de transformar 
nosso ambiente de trabalho, reforçando 
seu alicerce a cada dia com base no saber 

técnico, no trabalho em equipe, no respeito 
mútuo, na satisfação pessoal e, também, na 
gratidão pelos que se dedicam  à missão da 
Santa Casa”, disse a administradora Vanda 
Petean, ao lembrar que a homenagem tem 
justamente a prerrogativa de externar o valor 
da comunidade hospitalar. 

O provedor Adilson Zampieri, por 

sua vez, lembrou que nem todo trabalha-
dor tem a oportunidade de permanecer 
tanto tempo em uma mesma empresa, 
pois este é o tipo de situação que, além de 
ética, conhecimento e habilidade, exige 
comprometimento e amor pela Instituição. 
“São pessoas com este perfil que fazem a 
diferença no dia a dia do Hospital”, disse.

Membros da Mesa Diretora e Administrativa junto a funcionários homenageados; 
entre eles, a psicóloga Lucinéia Aparecida Valério (in memorian)

O clima era de alegria e, sobretudo, de reconhecimento 
e gratidão a cada um dos homenageados
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01/01 - Amanda Minetto Almeida 
01/01 - Nair Gomes de Oliveira 
01/01 - Natalie Elvira Cadorin 
01/01 - Ana Maria de Aguiar Leopoldino 
01/01 - Rosangela Tereza S Soares 
01/01 - Ariane Rodrigues dos Santos 
01/01 - Guadalupe Helena de Moraes 
01/01 - Sandra Maria Correia da Costa 
01/01 - Dr. Marcos Roberto Mellega
02/01 - Americo Tascare 
02/01 - Luiz Felix de Lima 
02/01 - Sonia Gorete da Silva 
02/01 - Dr. Cláudio Bini 
02/01 - Dra. Fernanda Bini 
03/01 - Vanessa de Cassia Vitti 
03/01 - Adriana Storel 
03/01 - Debora Nunes Falcão 
03/01 - Rosilda Maria Dantas Fernandes 
03/01 - Camila Souza da Silva 
03/01 - Marcia Neri Barbosa 
03/01 - Jessica Leal da Fonseca 
04/01 - Patrícia Pompermayer 
04/01 - Regiane Quiles 
04/01 - Rosaine Elizinei Romera Villar 
04/01 - Sandra Alice Nascimento 
04/01 - Sandro Rogerio Martini 
04/01 - Fernando Donizeti Goncalves 
04/01 - Edimeia Aparecida da Silva Alves 
04/01 - Luciana do Nascimento Barbosa 
05/01 - Debora Cristina Lopes Vieira 
05/01 - Anderson Aparecido dos Santos 
05/01 - Maria Stela Simão dos Santos 
05/01 - Magno Leite de Oliveira 
05/01 - Laís Priscila Souza Borges 

05/01 - César Marcon Storer  
05/01 - Dr. Wander Pereira Rossette Júnior 
06/01 - Renata Andreia Sandalo Vaki 
06/01 - Lelis dos Reis Rodrigues 
06/01 - Karina Peruch Bottini 
06/01 - Fabiana Magalhaes de Araújo Antônio 
06/01 - Dr. Sérgio Taino
07/01 - Samuel Pereira 
07/01 - Sidimar Antônio Pedro 
07/01 - Elisabete de Fatima Pontim 
07/01 - Scalat Luana Longato 
07/01 - Dariene Beatriz Bortolin 
08/01 - Liliane Patricia Correa 
08/01 - Laís Cristina da Silva Campagnol 
08/01 – Dr. Anderson Gielo Quinellato  
09/01 - Amanda Botelho Damasceno 
09/01 - Patrícia Raquel de Souza Cardoso 
09/01 - Otavio Furquim Pereira 
09/01 - Iara Leticia de Sa Andrade 
10/01 - Fabricio Marinho Veloso 
10/01 - Dra. Andréa Angeli Kalaf Mussi
10/01 - Dr. Danilo Mônaco
11/01 - Denice Delmondes Rodrigues 
11/01 - Angélica Duarte de Arruda 
11/01 - Juliana Xavier de Assis 
11/01 - Paula Cristina Ramos da Cruz 
11/01 - Dra. Juliana Oliveira Jawad
12/01 - Sonia Maria da Conceição Lima 
12/01 - Joao Victor Ortiz Serradilha 
12/01 - Marilaine da Silva Lopes Pires 
12/01 - Elizabeth Prezzi 
12/01 - Glauber Henrique da Silva B. Ribeiro 
12/01 - Amanda Cristina Campiao de Souza 
12/01 - Dr. Alexandre Fischer de Oliveira

12/01 - Sr. Antonio Carlos Copatto
12/01 - Dr. Wilson Pacheco Ballassini   
13/01 - Marcia Cibele Vieira 
13/01 - Breno Cruvinel Strabeli 
13/01 - Michel Americo Petrini 
13/01 - Elaine Alves Duarte 
13/01 - Juliana Tais dos Santos Souza 
13/01 - Leticia Birollo Braga 
13/01 - Dra. Eliana Amâncio
14/01 - Sueli Faustino 
14/01 - Mara Cristina Durval 
14/01 - Renata Bellucci Chagas 
15/01 - Maria Creides de Azevedo Souza 
15/01 - Cátia de Souza Silva 
15/01 - Rogerio Aparecido da Costa  
15/01 - Wellington Alencar da Costa Dias 
15/01 - Marlene Saraiva de Souza Silva 
15/01 - Natascha Kim Camaroske Zeni 
15/01 - Dra. Claisa Farneda Dias dos Reis 
15/01 - Dr. Nilson Machado
15/01 - Natascha Kim Camaroske Zeni 
16/01 - Renata Garavello do Amaral 
16/01 - Ana Lucia Henrique Alves de Souza 
16/01 - Michele Angeoleti de Toledo 
17/01 - Flavio Silva Alves 
17/01 - Cátia Patrícia Ravagnani 
17/01 - Fernando de Medeiros Caetano 
18/01 - Fernanda Leticia dos Santos 
18/01 - Vanessa Costa Moura de Oliveira 
18/01 - Dr. Cláudio Luiz Bragalha
19/01 - Ana Paula Sarto 
19/01 - Dr. Legardeth Consolmagno
19/01 - Dr. Abdel Jawad Netto
20/01 - Elceli Fernanda Pino 

20/01 - Michele Godtsfriedt 
20/01 - Laura Maria Celso 
20/01 - Luana Nogueira 
21/01 - Leandro Menardo 
21/01 - Mariana Bueno de Almeida Calux 
21/01 - Liliane Maria de Moraes 
21/01 - Dr. Jacob Bergamin Filho
21/01 - Dr. Paulo César Gaiotto
22/01 - Maria Selma Souza dos Santos 
22/01 - Karime Dayane Zarratim 
22/01 - Luciane Miranda D. de Oliveira 
22/01 - Veridiana Antônia Pereira da Silva 
23/01 - Adriano Roberto Leonardo 
23/01 - Miriam da Silva Torres 
23/01 - Dalva de Oliveira 
23/01 - Andreza Rittozzi 
23/01 - Ana Paula Christofoletti Rosário 
23/01 - Isabela Cruvinel Strabeli 
23/01 - Dr. Fernando César Serafim 
23/01 - Dra. Ana Carolina Marques Kairalla 
24/01 - Alcides Stelito de Lima Filho 
24/01 - Dra. Teresa Monteiro Teixeira Cardoso
25/01 - Adriano Souza da Paixão 
25/01 - Adriele de Oliveira 
25/01 - Marcelo Alexandre Chieregatti 
25/01 - Ana Paula Iglesias Franco 
25/01 - Tatiana Nunes Pereira 
25/01 - Antônia Teodoro Araki 
25/01 - Luciana Pereira Albino 
25/01 - Ana Paula Fernandes Bortoletto 
25/01 - Mariana dos Santos Kull 
25/01 - Dr. Enrique Candia Eyzaguirre 
26/01 - Carmelinda de Paula C. Godtsfriedt 
26/01 - Maria Aparecida da Silva 

26/01 - Maria Sandra Nunes 
26/01 - Ana Beatriz Favret 
26/01 - Dra. Ludmila Marie Weiss Aloisi
26/01 - Dra. Cláudia Borghi de Siqueira
26/01 - Dr. Hamilton A. Bonilha de Moraes
26/01 - Dr. José Eduardo Mello Ayres 
27/01 - Camila Fernanda Ferreira dos Santos 
27/01 - Aline Cristina Salmazzi 
27/01 - Barbara Isabella Pinto 
27/01 - Ana Paula Macedo 
28/01 - Eliana Aparecida Baltieri 
28/01 - Thais Soares Pimenta Gomes 
28/01 - Marcela dos Santos 
28/01 - Vanessa Góes de Almeida Costa 
28/01 - Dr. Rafael Guena Jardim de Camargo 
29/01 - Lia Diorio Monteiro 
29/01 - Sandra Aparecida Albino Toffoletto 
29/01 - Carla Andressa Franchi Neves 
29/01 - Maria Ivanete Franco Kazuyoshi 
29/01 - Dr. Alcione Moya Aprilante 
29/01 - Dr. Norio Ikari 
29/01 - Dr. Carlos Alberto Ferreira Ribeiro 
30/01 - Patrícia Torres Galindo 
30/01 - Natalia Lira Sousa 
30/01 - Bruna Aparecida dos Santos 
30/01 - Juliana Cristina Estanislau Ribeiro 
30/01 - Dr. Carlos Augusto Gimael Ferraz Jr. 
30/01 - Daniele Cristina 
31/01 - Cleusa Aparecida Fischer Alves 
31/01 - Thais de Araujo Melo 
31/01 - Daniele Aparecida Rios 
31/01 - Dr. Gilberto Stein Aguiar  

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Confraternização marca os 26 anos da Caixa Beneficente
Já é tradição. Todos os anos, a Caixa 

Beneficente da Santa Casa de Piracicaba 
faz uma confraternização entre funcio-
nários do Hospital em comemoração às 
importantes conquistas obtidas ao longo 
de seus 26 anos de atuação. Para este 
ano, a festa está marcada para o dia 21 de 
dezembro, na Área de Lazer do Hospital, 

com direito a bolo, sorvete, refrigerante e 
sorteio de brindes aos associados. 

Aparecido Guerrero, um dos fun-
dadores e atual o presidente da Caixa 
Beneficente, explica que a instituição, 
sem fins lucrativos, foi fundada em 1990 
e, atualmente, beneficia cerca de 1.700 
pessoas, entre associados e dependen-

tes. “Os recursos provém de desconto 
mensal fixo do salário do funcionário 
associado e também do apoio financeiro 
concedido pelo Hospital, que doa valor 
igual ao montante arrecadado junto ao 
funcionário”, explica Guerrero.

Para o provedor Adilson Zam-
pieri, a Caixa Beneficente representa 

um forte estímulo ao funcionário que, 
ao se associar à Caixa, tem garantidos 
acesso a planos de assistência médica, 
odontológica, farmacêutica e auxilio 
funeral. “São benefícios que denotam o 
reconhecimento da Santa Casa aos es-
forços empreendidos pelos funcionários 
no dia a dia do Hospital”, garante.

A homenagem foi concedida pela Mesa Diretora e Administrativa, representada 
pelo provedor Adilson Zampieri e pela administradora Vanda Petean  

Os funcionários aposentados (à frente) foram recepcionados 
por gestores, lideranças e pela direção da Santa Casa

Homenagem aos aposentados e às Vicentinas

Os funcionários que, este ano, con-
quistaram a aposentadoria depois de déca-
das de trabalho e contribuição, tiveram seus 
esforços reconhecidos pela Mesa Diretora e 
Administrativa da Santa Casa. O gesto, que 
se repete todos os anos, homenageou a 

assistente administrativa Suely Domingues 
dos Santos, a fisioterapeuta Cintia Rossi 
Fonseca, o segurança Dehi dos Santos Bar-
bosa e as técnicas de enfermagem Josefina 
Gomes Barbosa e Sueli Fagionato. 

Também foram homenageadas as 

20 mulheres voluntárias que integram o 
grupo de Vicentinas da Santa Casa que, 
há 36 anos, se reúnem nas dependências 
do Hospital para a confecção de enxovais 
doados a recém-nascidos de famílias caren-
tes. “São todos merecedores do nosso mais 

profundo respeito pelos anos de dedicação 
e trabalho e pelo  cumprimento de  suas 
tarefas de maneira exemplar, colaborando 
para a consolidação da nossa Santa Casa e 
do processo de cidadania”, disse o provedor 
Adilson Zampieri.



Telefone (19) 3428.4030
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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Dê o que há de 
melhor do Natal!

Retribua quem esteve do seu lado o ano todo  com Cestas de Natal Nutricesta.

19 2533.7450Av. Armando Sales de Oliveira, 2241 - Centro - Piracicaba/SP

www.nutricesta.com.br


