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Santa Casa Notícias 

A PALAVRA DA DIRETORIA A Santa Casa foi contemplada com importante 
verba proveniente de uma parceria firmada 
entre o Governo do Estado de São Paulo e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). A verba foi utilizada para reforma e 

modernização da Maternidade e UTI Neonatal, 
bem como aquisição de novos equipamentos.  
A inauguração aconteceu no final de março. 



DEPUTADO DR. ULYSSES TASSINARI CONSEGUE AUMENTO  
DE VERBA PARA O IAMSPE DE ITAPEVA 

Depois de diversas solicitações do 
deputado estadual Dr. Ulysses Tassinari 
para aumentar o repasse de recursos 
financeiros para o Iamspe (Instituto de 
Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual) em Itapeva, finalmente isso foi 
possível na tarde desta terça-feira, 12/03, 
em São Paulo. Em reunião onde estiveram 
presentes o superintendente do Iamspe 
Dr. Wilson Polara, o diretor Antonio 
Ribeiro, o superintendente da Santa Casa 
de Itapeva Aristeu de Almeida Camargo 
Filho e o deputado Dr. Ulysses foi assinado 
o contrato que eleva o repasse mensal de 
R$ 80 mil para R$ 110 mil reais. 
 

 

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) é um sistema de 
saúde que atende 1,3 milhão de funcionários públicos do Estado de São Paulo e seus 
dependentes. Os usuários dispõem de uma rede de atendimento própria e credenciada 
que conta com mais de 3 mil opções de serviços em 173 cidades incluindo clínicas, 
consultórios médicos, 17 postos de atendimento próprios, laboratórios de análises 
clínicas e de imagem, além de hospitais, sendo o Hospital do Servidor Público Estadual 
(HSPE), na Capital, a referência para tratamento de casos de alta complexidade no Estado. 

“Depois de várias reuniões e reivindicações 
que fiz nos últimos anos, estou muito feliz 
de ter conseguido o aumento do teto do 
Iamspe para Itapeva. Com esse aumento 
para R$ 110 mil reais mensais teremos mais 
possibilidades de atendimentos para os 
usuários desse plano, como a realização de 
mais exames e algumas cirurgias”, 
comemorou Dr. Ulysses. 
  
 



AME contra a Dengue 
Com intuito de disseminar a 

campanha de combate ao mosquito 
transmissor da Dengue, 

Chikungunya e Zika Vírus foram 
expostos cartazes nos murais 

internos do Ambulatório, além da 
transmissão de vídeos educativos. 

As enfermeiras da Instituição 
ministraram palestras referentes ao 
tema, tendo como público-alvo os 

pacientes que aguardavam 
consultas nas recepções. 

Brigadistas participam de treinamento no Corpo de Bombeiros 

Colaboradores do AME, Santa Casa e Santa Saúde 
participaram de treinamento da Brigada na sede do Corpo 
de Bombeiros , onde tiveram aula teórica e prática. 



AME ITAPEVA REALIZA MATRICIAMENTO DE OBSTETRÍCIA 
  
No início de março, O AME de Itapeva iniciou o Matriciamento de Obstetrícia. A partir dessa data, serão 
realizadas reuniões mensais sobre o assunto, conduzida pelos especialistas em ginecologia-obstetrica do 
Ambulatório: Dr. Fabiano da Silva Rodrigues e Dra. Lizzie de Souza Netto Milleo, com o apoio da Gerente 
Médica Dra. Carla Romagnoli de Arruda. O objetivo principal do grupo é analisar os casos das pacientes, 
e, em conjunto, decidir qual é a melhor assistência. 
 
Cada encontro trará uma dinâmica com casos clínicos que devem ser discutidos profundamente, com 
ênfase em temas de interesse comum a todos, e com informação de condutas atualizadas preconizadas 
pelo Ministério da Saúde. 
 
De acordo com o Ministério da Saúde, matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de produzir 
saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta 
de intervenção pedagógico-terapêutica. A proposta do evento é ampliar o diálogo entre os profissionais 
do AME e da Rede de Atenção Básica em Saúde com o objetivo de qualificar o fluxo de encaminhamento 
de casos ao Ambulatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O objetivo dos encontros de matriciamento entre as equipes compreende: 
- aumentar a capacidade resolutiva de problemas de saúde pela equipe local, qualificando os 
encaminhamentos a partir da reflexão dos profissionais, ou seja, encaminhando menos e melhor; 
- melhorar a articulação em rede, aumentando a resolutividade regional; 
- pactuar encontros participativos, quebrar barreiras e negociar arranjos considerando os critérios 
estabelecidos conjuntamente; 
- adequar a oferta à demanda; 
- promover para a gestante um acolhimento mais adequado pela atenção primária, colaborando para 
uma vinculação das gestantes com as equipes locais, evitando deslocamentos desnecessários; 
- responsabilidade compartilhada do cuidado, a partir de critérios técnicos definidos conjuntamente que 
respaldam principalmente as equipes locais sobre as condutas médicas; 
- identificar pessoas potenciais que se proponham ao compartilhamento do saber entre a atenção 
especializada e a atenção primária. 
A proposta foi discutida a partir da necessidade de apoio às equipes de Atenção Básica devido à 
complexidade de situações com que lidam no cotidiano dos serviços e da necessidade de qualificação 
dos casos que de fato necessitam das especialidades". 

Para se produzir matriciamento 
são necessários encontros 
matriciais e trabalho 
compartilhado entre equipes, o 
que demanda tempo e 
disponibilidade de profissionais 
para a reorganização dos 
processos de trabalho e, para 
tanto, o apoio dos gestores se 
torna fundamental para o 
sucesso da proposta. 
 
 



Homenagem às mulheres 
AME realiza sorteio de brindes para 
presentar as colaboradoras do Dia 
Internacional da Mulher, celebrado em 
março. Foram sorteados quatro brindes 
do Espaço Laser, um designer de unha 
para as mãos, três brindes da Avatim. 
Durante o evento, foi transmitido um 
vídeo institucional em homenagem 
ao Dia da Mulher.  



FISIOTERAPIA 
A fisioterapeuta Susany Carolini 
Zambianco participou do curso de 
RPG – Reeducação Postura Global, 
promovido pelo Instituto Terapia 
Manual. “Decidi realizar o curso 
com o objetivo de trazer coisas 
novas para a minha profissão, 
buscando aperfeiçoar meus 
conhecimentos, visando sempre o 
melhor atendimento aos meus 
pacientes”, comentou. 

A Enfª nefrologista Carla Murat participou 
do 5º Congresso Brasileiro 
Multidisciplinar de Acesso Venoso para 
Hemodiálise que aconteceu em SP, nos 
dias 15 e 16 de março. "Todo acesso para 
manutenção da vida do paciente deve ser 
feito com muito cuidado, colocado no 
tempo certo, nas condições adequadas, 
no paciente correto e por razões 
fundamentais ser conservado pela equipe 
de enfermagem”, disse Carla. 

Os Enfermeiros José Rubens  e Isabele 
Santana participaram da  
Oficina sobre PCR em Pediatria na 
sede do Coren, em São Paulo. 
"O conhecimento adquirido é como 
uma semente lançada em solo fértil: 
Pode demorar algum tempo, mas 
sempre irá produzir bons frutos. Hoje 
o conhecimento foi sobre 
emergências pediátricas e teremos o 
prazer de semear na Santa Casa de 
Itapeva, zelando pela vida dos 
pequeninos. Valeu a pena!!" disse 
José Rubens.  
  





ALA B 
O  médico endocrinologista Dr. 
Alisson, é um  excelente profissional, 
dedicado, atencioso e muito 
competente. Sou paciente dele no 
AME  há mais de seis anos devido a 
alterações na tireoide. Foi 
a dedicação e cuidado que o Dr. 
Alisson teve com seu caso e agilidade 
no diagnóstico que proporcionou o 
tratamento adequado e rápido. Meus 
sinceros agradecimentos! Deseja que 
ele continue fazendo seu trabalho 
com amor e dedicação. 
 
Isabel de Fatima Trindade Oliveira 

4º Andar 
Sou grata primeiramente a Deus e a 
toda esta Instituição, desde as 
copeiras, as zeladoras, as enfermeiras, 
e ao atendimento que recebi desde a 
portaria. Agradeço especialmente aos 
médicos Dr. Fabiano Rodrigues, Dr. 
Daniel Cerqueira e Dr. Flavio, que 
fizeram de tudo para salvar minha 
vida. Sou eternamente grata a todos 
pela dedicação e empenho. Deus 
continue abençoando este Hospital! 
 
Rosânia Corrêa 

Clínica Cirúrgica 
Agradeço de coração à toda equipe – 
médicos e enfermeiros – pela 
dedicação e carinho com a minha mãe. 
Que Deus abençoe vocês! 
 
Bruna Mastrandéa 

AME 
Os profissionais da recepção são 
educados, simpáticos e prestativos. O 
atendimento está ótimo, de 
qualidade e rápido. Meus sinceros 
elogios e o desejo de que continuem 
tratando os pacientes com educação e 
carinho, pois o sorriso no rosto faz toda 
diferença durante a acolhida. 
 
Alexandre Felipe Macedo Cartaxo 

AME 
Estou grata pelo atendimento de 
qualidade que recebi  no AME 
Itapeva. Desejo que o Ambulatório 
continue por muitos anos prestando 
atendimento com excelência. Todos 
os profissionais estão de parabéns. 
Desejo muitas bênçãos e felicidades 
a todos que contribuem para o 
funcionamento do AME. 
 
Sonia Regina Camargo 

AME 
O atendimento no AME Itapeva é 
ótimo e eficiente, todos os 
profissionais estão de parabéns! Estou 
muito satisfeita pela qualidade do 
serviço prestado à região de Itapeva. 
Só tenho a agradecer e elogiar o 
Ambulatório, que Deus abençoe muito 
a todos. 
 
Silvana Carneiro 


