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Santa Casa Notícias 

A PALAVRA DA DIRETORIA 

Quando Charles Chaplin faleceu, aos 88 anos o ator nos 

deixou quatro declarações: 

- Nada é para sempre neste mundo, nem mesmo os nossos 

problemas. 

- Eu gosto de andar na chuva, porque ninguém pode ver 

minhas lágrimas. 

- O dia mais desperdiçado na vida é o dia em que não rimos. 

- Os Seis Melhores Médicos do Mundo são: 

 

1. Luz do sol, 

2. Descanso, 

3. Exercício, 

4. Dieta, 

5. Autoestima 

6. Amigos. 

 

Mantenha-os em todas as fases da sua vida e você vai 

desfrutar de uma vida saudável ... 

Se você ver a Lua; Você verá a beleza de Deus... 

Se você ver o Sol; Você verá o poder de Deus ... 

Se você ver o espelho, você verá a Melhor Criação de Deus. 

“Você nunca achará o arco-íris se você estiver olhando para 

baixo.” 

Charles Chaplin 



Entre os dias 22 a 25 de abril, em Atibaia (SP), aconteceu a 28ª edição do Congresso Fehosp. O evento teve 
o tema central “Fazendo check-up na gestão: eficiência no diagnóstico, sucesso no tratamento”, assunto 
que foi abordado nas palestras, debates e cases apresentados. A Santa Casa de Itapeva foi representada por 
seu superintendente, Aristeu de Almeida Camargo Filho, o engenheiro Antonio Roodney de Jesus e o 
advogado Daniel Baraúna. 
 
Para Aristeu participar do Congresso é grande oportunidade para atualização profissional. “Estar reunido 
com diversos outros gestores de hospitais filantrópicos, discutindo a gestão e os caminhos para a melhoria 
constante das Instituições é sempre uma experiência muito grandiosa. Volto com a certeza de que estamos 
administrando a nossa Santa Casa de Itapeva com eficiência, sempre em busca das melhores alternativas 
para a excelência na assistência”, comenta. 

Santa Casa de Itapeva é representada em importante congresso da Fehosp 
 

Mais De 900 pessoas participaram do 28º Congresso de Presidentes, Provedores, 
Diretores e Administradores Hospitalares de Santas Casas e Hospitais Beneficentes do 

Estado de São Paulo (Fehosp)  

 

Aristeu e Edson Rogatti, presidente da Fehosp, com colegas participantes do congresso 

A prevenção ao mosquito Aedes aegypti 
é a única forma de combate às doenças 
dengue, zika, chikungunya e febre 
amarela. Combatê-lo é um dever de 
todos.  
Vamos ficar atentos aos possíveis focos 
que possam existir próximos ao nosso 
bairro. Se encontrar algo suspeito, 
notifique para a Vigilância Sanitária.  



 
Ginástica Laboral: 

A ginástica laboral tem 
como objetivo prevenir e 
aliviar dores através de 

exercícios leves no local de 
trabalho. 

Fisioterapeutas previnem 

lesões nos colaboradores 

através da ginástica 

laboral 

Fisioterapeuta 
Gabrielle  
Setor: lavanderia 

Fisioterapeuta 
Mariane  
Setor: Faturamento 

Fisioterapeuta Susany 
no setor lavanderia 



HUMANIZAÇÃO 
O enfermeiro Cleverson, responsável pelo Núcleo de Humanização 
e Qualidade (NHQ) da Santa Casa, e a enfermeira Fernanda, 
responsável pela Gestão da Qualidade do AME participaram do 
Coletivo de Humanização de Hospitais e AMES, realizado em 
Sorocaba, no dia 30 de abril. A pauta do dia foi a Clínica Ampliada. 

Isabel, 
Luciane e 
Vanessa 
participaram 
do curso 
Gestão de 
Convênios e 
suas 
implicações 
no SICONV, 
realizado em 
Sorocaba 

 

CIHT ministra palestra no MINAS 

A Comissão Intra-Hospitalar de Transplante (CIHT) realizou palestra para os alunos da 
Escola de Minas com a finalidade de orientar e desmistificar a doação de órgãos.  



AME comemorou o “Dia Nacional de Prevenção e 
Combate a Hipertensão Arterial”. Em apoio a essa 
luta, e com a finalidade de orientar os pacientes, foi 
instalado um painel na recepção principal do 
Ambulatório contendo figuras de alimentos e a 
quantidade de sal e sódio contido em cada um 
deles, com a mensagem “Fique atento para o sal 
que você não vê”. Também foram colocados 
cartazes nos murais dos elevadores.  

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS  
AME realizou palestra sobre "Resíduos de 
Serviço de Saúde e sua Classificação“, 
ministrada pelos integrantes do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos do Serviço de 
Saúde-PGRSS. A palestra foi direcionada aos 
colaboradores do Ambulatório e explicou 
sobre a importância de fazer a classificação 
correta dos resíduos no serviço de saúde. 

 



Nesse sentido, várias iniciativas e políticas de segurança são implantadas constantemente no Hospital, 
por meio de uma equipe multiprofissional formada por médicos, biomédico, enfermeiros, nutricionista, 
farmacêutica, governança de hotelaria, profissional de comunicação e zeladoria, que compõem o Núcleo 
de Segurança do Paciente (NSP). “O grupo é responsável pela implantação das políticas de segurança, 
prevenção, investigação e controle de qualquer risco que possa comprometer a segurança do paciente 
em ambiente hospitalar, assegurando, assim, a qualidade dos serviços prestados”, explica a enfermeira 
responsável pelo NSP, Fabiana Cruz. 
  
A Comissão realiza reuniões mensais para analisar se todas as áreas físicas do hospital estão amparadas 
em requisitos legais de órgãos como a ANVISA, entre outros, além das exigências previstas pelo 
Ministério da Saúde. Também analisa criteriosamente todo e qualquer acidente ocorrido no Hospital, 
com o objetivo de reparar erros e preparar a equipe multiprofissional para evitar novas ocorrências.  
 
Medidas adotadas através da ação no NSP 
  
- Uma das medidas adotadas para evitar erros de medicação foi o uso do Colete Vermelho, que deve ser 
utilizado pelo profissional de enfermagem ao preparar a medicação que será dada ao paciente.   
- Outra medida é o uso da pulseira de identificação por todos os pacientes internados. Essa pulseira deve 
ser  checada pela equipe de enfermagem antes da manipulação de cada medicamento ou procedimento. 
 A pulseira recebe ainda um adesivo com cor que identifica pacientes com maior risco de queda, de 
acordo com uma classificação previamente analisada pela equipe de enfermagem.  
 - Segurança do paciente submetido à cirurgia. Antes de qualquer procedimento, é utilizada uma lista de 
verificação de segurança cirúrgica, baseado na interação verbal dos profissionais presentes. É feito uma 
confirmação oral de que foram efetuados passos básicos de segurança para administração de anestesia, 
profilaxia contra infecção, trabalho de equipe eficiente e outras práticas corretas em cirurgia. Entre as 
informações mais relevantes estão: 
- Confirmação sobre o paciente; 
- A parte do corpo em que será realizada a cirurgia é previamente demarcada com uma caneta especial, 
antes mesmo de o paciente entrar na sala de cirurgia; 
- Checagem do equipamento anestésico e equipamento cirúrgico; 
- Checagem de possíveis alergias do paciente; 
- Confirmação de nomes e funções de todos os membros da equipe; 
- Contagem de instrumentos cirúrgicos;  
- Cuidados específicos no pós-operatório: após o procedimento o paciente fica em uma sala identificada 
como Recuperação Anestésica e é acompanhado pelo anestesiologista.  
- Antes de qualquer procedimento cirúrgico o paciente recebe um folheto explicativo, contendo todas as 
orientações sobre a anestesia. 

Segurança do Paciente 

deve ser prioridade na 

nossa assistência 

Prestar assistência provendo um ambiente seguro para pacientes, 
familiares, colaboradores, profissionais e toda a comunidade é  

parte da gestão estratégica da Santa Casa 



A Páscoa da equipe da 
Clínica Santa Saúde foi bem 
doce com mimos recebidos! 



AME 
Enquanto eu aguardava para ser 
atendida pude acompanhar o 
trabalho dos porteiros, que tratam 
com respeito e igualdade a todos os 
pacientes e acompanhantes, 
demonstram disposição para auxiliar 
e acompanhar aqueles que ainda 
não conhecem o Ambulatório, 
sempre com cordialidade e alegria.  
A equipe está de parabéns! 
 
Marcia Roberta Da Silva 

AME 
Quero agradecer a Draª Kathe, que é 
muito carinhosa e trata com doçura 
seus pacientes. Mesmo sendo 
extremamente delicada ela consegue 
ser profissional e realizar com eficiência 
seu trabalho. Deixo aqui meus sinceros 
agradecimentos, pois foi por meio das 
sessões de acupuntura que recuperei 
praticamente todos os movimentos das 
pernas. O tratamento realizado está 
sendo resolutivo e trazendo melhora 
significativa das dores. Deixo também 
meus elogios ao médico Dr. Sergio 
Eleutério, que é muito cuidadoso ao 
explicar o diagnóstico, fala com clareza 
e respeito. Meus sinceros 
agradecimentos! Desejo que ele 
continue por muitos anos 
trabalhando com amor e ajudando 
muitas pessoas. 
 
Nazaré Lopes 

AME 
A assistente social Adriana é uma pessoa 
maravilhosa! Por diversas vezes cheguei 
no Ambulatório sem saber o que fazer 
devido aos meus problemas de saúde e 
ela prontamente me orientou sobre 
como deveria proceder e sempre fez 
tudo o que estava ao seu alcance para 
me ajudar. Agradeço por todas as vezes 
que me confortou e me deu forças para 
seguir com o tratamento até mesmo nas 
fases difíceis de minha doença. Foi este 
apoio que me fortaleceu e, de certa 
forma, está ajudando em minha 
recuperação. Tenho um grande 
Carinho por você e peço que Deus a 
mantenha firme para que possa ajudar 
muitas outras pessoas. 
 
Nazaré Lopes 

Pronto Socorro 
Gostaria de agradecer ao Dr. Victor 
Rodrigo Pacheco e Dra. Graziela 
Martha de Paula, que atenderam 
minha filha Ana Clara, no dia 16 de 
março, encaminhando-a para UTI da 
Unimed de Sorocaba.  Ela precisou 
ficar 11 dias internada lá, mas graças 
a Deus e aos médicos que a 
atenderam prontamente na Santa 
Casa, e foram anjos que Deus colocou 
no nosso caminho, estou com minha 
filha em casa. Agradeço de coração.  
 
Andréa de Melo Almeida Della Costa 
 


