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Santa Casa Notícias 

A PALAVRA DA DIRETORIA 

A Santa Casa é um patrimônio de todos. É nosso dever cuidar! 

Cuidar dos bens da empresa é exemplo de respeito e dedicação 
 
 

Assim como o envolvimento profissional, o cuidado com os bens da empresa é exemplo de 
dedicação e respeito ao trabalho. Zelar pelos objetos, equipamentos, móveis e imóveis 
demonstra responsabilidade, evita prejuízos e se reflete em benefícios para os próprios 

colaboradores. O sentido que se dá à palavra patrimônio não abrange apenas o aspecto físico, 
mas também a história da Instituição - seu passado, presente e futuro - fundamental para a 

memória do Hospital. 
 

No dia-a-dia, o simples procedimento de solicitar ao Departamento de Patrimônio do Hospital 
(que pode ser contatado no setor Financeiro) a transferência de um item de um setor para 

outro é determinante para a organização e controle da Instituição. Quando for necessário pegar 
qualquer equipamento de uma Unidade, seja uma cadeira, uma maca, um monitor ou um 

instrumento cirúrgico, e levar para outra Unidade, os colaboradores não podem fazê-lo por 
conta própria. Devem solicitar ao Setor de Patrimônio para controle do remanejamento.  

 
Esse mesmo cuidado deve ser observado com tudo que se refere à manutenção do Hospital. Ao 
manusear as macas, por exemplo,  deve-se tomar o cuidado para que o equipamento não bata 

nas paredes ou portas. Esse dano, muitas vezes em locais ainda recém-construídos ou 
reformados, necessitarão de reparos na maioria das vezes de alto custo. 

 
Usar os materiais e recursos disponíveis com responsabilidade também é nosso dever diário. 

Algumas condutas simples devem ser adotadas, como: 
- Pensar e repensar sobre a verdadeira necessidade de imprimir um documento; 

- Separar apenas um copo descartável e usar o mesmo no decorrer do dia; 
- Desligar a tela do seu monitor quando não estiver usando; 

- Observar novas posturas que podem ser adotadas no seu setor. 
 

Contamos com a colaboração de todos. 
Vamos em frente e bom trabalho!  

 
  



#ACONTECEU 
 

Conselho 
Gestor o SUS 
(CGSUS) 
retomou as 
atividades 
 com muito 
ânimo para 
cumprir a 
agenda de 
2019 

TODOS CONTRA A DENGUE: Dr. Abud, Enf. Fábio e Enf. Claudete 
palestraram sobre a prevenção, o fluxo de atendimento e a prova do laço. 



A Enfermeira Josiane Gonçalves Abreu 
tomou posse como presidente da 
Comissão de Ética de Enfermagem, 
que aconteceu em 8 de fevereiro, em 
Itapetininga.  
 
“A todos os colegas de trabalho que 
confiaram a mim o seu voto, obrigada! 
Agradeço pelo carinho e palavras, que 
Deus nos abençoe e nos capacite para 
uma gestão com comprometimento, 
cumprindo e fazendo cumprir o CEPE”, 
disse Josiane. 
 

A NR32 preconiza  
a norma do  

adorno zero para 
quem trabalha na 

assistência  
direta ao paciente. 
Colaboradores que 
atuam nos setores 

administrativos 
podem usar relógio, 
aliança e brinco de 

pérola. Fiquem 
atentos às regras. 

Posse no Coren 



Capacitar os profissionais participantes no que tange ao faturamento, auditoria e suas 
implicações, com foco na melhoria do desempenho organizacional, principalmente a 
eliminação das perdas invisíveis e glosas. Esse é o objetivo do curso "Faturamento de 
Convênios", destinado a faturistas, enfermeiros, auditores e médicos das Santas Casas, por 
meio de aulas à distância, através de videoconferências. O curso teve início no dia 5 de 
fevereiro, marcando a abertura oficial dos cursos do programa Telemedicina/Educasus, 
oferecidos pela Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas (CMB), graças aos recursos do projeto de prognóstico Timemania. 
A aula inaugural contou com a presença do presidente da entidade, Edson Rogatti, que deu as 
boas-vindas aos participantes. O curso segue até o dia 26 de fevereiro com possibilidade de 
abertura de novas turmas no mês de março.  
Outros temas também estão acontecendo, como Gestão Jurídica, Gestão da Unidade de 
Pronto Atendimento; Gestão da Unidade de Terapia Intensiva; Comunicação; Gestão 
Integrada das Áreas de Nutrição e Farmácia. 
 

 

PARCERIA ENTRE A CMB E O  

MINISTÉRIO DE SAÚDE OFERECE CURSOS  

DE ATUALIZAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO  

ATRAVÉS DA TELEMEDICINA/EDUCASUS 

Nossa equipe já em 
“sala de aula”, no 
curso de Faturamento 



Dri... Amiga linda e especial... Companheira de sala de 
parto... recepcionava os bebês com técnica e 
assistência... sempre muito ágil e capaz... ternura e 
carinho... Serena... calma... 
Seu sorriso largo e puro.. 
Amiga que Jesus me Deu... 
Vou guardar sua voz mansa e serena me chamando 
de olhos de jabuticaba... suas mãos acariciando meu 
rosto... 
Sua mão suave e delicada... Me dizia que minhas 
mãos eram frias... Você tem um calorzinho cheio de 
amor... 
Você me ensinou quão suave pode ser a vida... Me 
amou quando precisei...  
Me incentivou a enfrentar meus medos e me fez 
acreditar que o mundo é bom... Que por mais q os 
olhos me culpavam Deus me amava... 
Suas palavras estão gravadas em mim... 
SE DEUS FIZER ELE É DEUS... SE NÃO FIZER CONTINUA 
SENDO DEUS... 
Você foi luz minha amiga... e nos ensinou que 
devemos viver o hoje... e valorizar as pequenas 
coisas... 
Amo vc... florzinha amarela... 
Cuida de nós ai de cima... 
Amo vc... 
Felipe Valcazara ”estamos juntos”. Te amo amigão 🤴💙 
Paula Gil, Roberto, Ju e Maria Paula 

Uma flor amarela foi brilhar no jardim da eternidade 

Amigos se 
despedem da 
técnica de 
enfermagem 
Adriana 
Valcazara, que 
deixou um grande 
legado de luta, fé 
e resiliência 

O céu ganhou mais um anjinho... 
que cumpriu seu papel com 
garra e amor aqui... que Deus a 
receba com todo o amor que ela 
merece... 
Dra. Noelle C. Smith 

Descansa em Paz Guerreira. Você 
sempre será um exemplo para nós. 
Que Deus possa confortar sua 
Família nesse momento, 
especialmente você Felipe 
Valcazara. 
#EnfermagemdeLuto... 
Acollini 

 
Descanse em paz amiga. Nem 
sempre vencemos a luta, mais 
você cumpriu sua jornada sem 
nunca deixar de lutar. Guerreira! 
Hoje o céu está em festa! 
Luciana R. Almeida  
 

https://www.facebook.com/felipe.valcazara?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDbXSPHdcVmtmYNlR9xxy0WrwbltbWkI8a_addcWOack1zLmEBGbMPmYvROpx55W1F4H2D0L08zN3s6&fref=mentions
https://www.facebook.com/felipe.valcazara?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDbXSPHdcVmtmYNlR9xxy0WrwbltbWkI8a_addcWOack1zLmEBGbMPmYvROpx55W1F4H2D0L08zN3s6&fref=mentions
https://www.facebook.com/n.colturatto?__tn__=,dC-R0.g-R&eid=ARDmSLDomR2pGWl1jZyepXzhDTM9_QIZp7dCksEzI_Iow9MJy-XYc1nlkrqbV8T5B_7rMGLxX2omWPAe&hc_ref=ARQBbXiBCwvQ0L2ox0oPOn1XI9hCg9MRVTqNa7785M5D7rfQgKw0CXjE4PDlgePgD2Y&fref=nf
https://www.facebook.com/n.colturatto?__tn__=,dC-R0.g-R&eid=ARDmSLDomR2pGWl1jZyepXzhDTM9_QIZp7dCksEzI_Iow9MJy-XYc1nlkrqbV8T5B_7rMGLxX2omWPAe&hc_ref=ARQBbXiBCwvQ0L2ox0oPOn1XI9hCg9MRVTqNa7785M5D7rfQgKw0CXjE4PDlgePgD2Y&fref=nf
https://www.facebook.com/n.colturatto?__tn__=,dC-R0.g-R&eid=ARDmSLDomR2pGWl1jZyepXzhDTM9_QIZp7dCksEzI_Iow9MJy-XYc1nlkrqbV8T5B_7rMGLxX2omWPAe&hc_ref=ARQBbXiBCwvQ0L2ox0oPOn1XI9hCg9MRVTqNa7785M5D7rfQgKw0CXjE4PDlgePgD2Y&fref=nf
https://www.facebook.com/n.colturatto?__tn__=,dC-R0.g-R&eid=ARDmSLDomR2pGWl1jZyepXzhDTM9_QIZp7dCksEzI_Iow9MJy-XYc1nlkrqbV8T5B_7rMGLxX2omWPAe&hc_ref=ARQBbXiBCwvQ0L2ox0oPOn1XI9hCg9MRVTqNa7785M5D7rfQgKw0CXjE4PDlgePgD2Y&fref=nf
https://www.facebook.com/felipe.valcazara?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD6Nnrfvt5GcChMXnvJRwerAQk6ldiaoJBBoJ4d-x2uLltf5dLTu8m7m5UNDHThDtOL2hz6nxq2C7Ss&fref=mentions
https://www.facebook.com/felipe.valcazara?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD6Nnrfvt5GcChMXnvJRwerAQk6ldiaoJBBoJ4d-x2uLltf5dLTu8m7m5UNDHThDtOL2hz6nxq2C7Ss&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/enfermagemdeluto?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/enfermagemdeluto?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/luciana.rodriguedealmeidaamaro?__tn__=lC-R&eid=ARBM0derCxcJayTVQMEM_r7vZsg62rldUVwVcFy3X4CiChRsaGc3FDi1NNwNp9ulPS2pR_umNRYkRDXS&hc_ref=ARQyb2cXnVvYolqdUj22ptx87khTXcASdFPJIN3Av7a-AejnrBbATuAx45HuGYqSNQQ&__xts__%5B0%5D=68.ARB-yonNb8qNk-c_y7A5IVdwsHmlB9SWgKF0uRpmfk0npZuG8JzsDMqWaq4N6dAXF6G88LJorYirFg-OrZ4jqT6WJxXYyg66WauuYxqcFaCSlhMHWAFD59iGVyqOYJ4hi81Yo1g6rWImbIE1qf57IQicE4WJRTKdbDofSzjiXuEvf_IZgRqxRY9CIuDmy4Bp4JMAwrw7r0CyJI8pj5UukH7l9Ftd2EFMrqHl4RYAlFHT_o78wqe1ABwl77eKVC8hjc4wUVHNDgwyfBah-cD3bAA1oomb0fvYovPTpF2LtEEdjSyjke3Umidp3ULf_7Rr4S47imVzhnK7BEC8JKsoqHMxuw
https://www.facebook.com/luciana.rodriguedealmeidaamaro?__tn__=lC-R&eid=ARBM0derCxcJayTVQMEM_r7vZsg62rldUVwVcFy3X4CiChRsaGc3FDi1NNwNp9ulPS2pR_umNRYkRDXS&hc_ref=ARQyb2cXnVvYolqdUj22ptx87khTXcASdFPJIN3Av7a-AejnrBbATuAx45HuGYqSNQQ&__xts__[0]=68.ARB-yonNb8qNk-c_y7A5IVdwsHmlB9SWgKF0uRpmfk0npZuG8JzsDMqWaq4N6dAXF6G88LJorYirFg-OrZ4jqT6WJxXYyg66WauuYxqcFaCSlhMHWAFD59iGVyqOYJ4hi81Yo1g6rWImbIE1qf57IQicE4WJRTKdbDofSzjiXuEvf_IZgRqxRY9CIuDmy4Bp4JMAwrw7r0CyJI8pj5UukH7l9Ftd2EFMrqHl4RYAlFHT_o78wqe1ABwl77eKVC8hjc4wUVHNDgwyfBah-cD3bAA1oomb0fvYovPTpF2LtEEdjSyjke3Umidp3ULf_7Rr4S47imVzhnK7BEC8JKsoqHMxuw


Tão cedo você se foi, hoje se foi para junto de 
Deus... 

Minha amiga tão amada, como será sem você 
aqui😢 

Que falta vou sentir, me olhando com tanto 
amor e ternura ... e me dizendo Claudinha 

vamos marcar o nosso café ou nosso o vinho 
rs...ahh que alegria era quando nos 

encontrávamos...altas risadas, muitas histórias, 
tantos momentos hein Dri...😥 

Você foi umas das primeiras pessoas que tão 
bem me acolheu na Santa Casa e assim 

começamos a nossa amizade em meios á 
tantos plantões, uma profissional exemplar, 

que nos encantava com aquele jeitinho calmo, 
daquele sorriso doce e de um coração 

venerável!! 
Obrigada minha amiga por tuuudoo, Felizes 

fomos nós de tê-la em nossas vidas e ser 
sempre o nosso maior exemplo de força, 

coragem e superação, aqui ficou a maior lição 
em nossas vidas. 

Jamais achei que esse dia fosse chegar, sempre 
acreditei em milagres...mas os desígnios de 

Deus não podemos questionar, somente 
aceitar que Ele a queria para junto dele, sem 

dor e sem sofrimento. 
Sua luta chegou ao fim, descansa na glória do 

Pai e não se esqueça o quanto eu te amo e 
sempre vou te amar... 

Minha eterna flor amarela...🌻🌻🌻🌻 
Saudadessss sem fim... 

 
Cláudia Fogaça 

Nossa flor amarela... vc já faz 

muita falta! 🌻❤ 

Talita Teixeira  

 

 

Adriana, ao centro, de amarelo, quando recebeu a homenagem  
dos colegas durante a Semana de Enfermagem, em 2018 

AGRADECIMENTO 

https://www.facebook.com/claujokajulia.fogaca?fref=nf&__tn__=,dm-R-R&eid=ARCPLvDiXB8XZaPAU_foL9VxHiuHgIsbX3j3z_jspfwpDKw_Y1utHVY7fAvzFDqvq4IQG3VATbJ57PrO
https://www.facebook.com/claujokajulia.fogaca?__tn__=,dlC-R-R&eid=ARATT5oStQJ8vElgE7R6KQl2jhX0TTOX2LAVJ62KRSEUZ2N_WX6zZRwSC6DtwBDHEkBoO40KNdY7JRzc&hc_ref=ARS5UYHVijOvmhfaUa9KidhgOhrbPeiuN2rJw3K8AKnkCcjsSMULhTLPYUGMTOjwGio
https://www.facebook.com/talitateixeira.matheussala?__tn__=,dlC-R-R&eid=ARDFtzAsqgA8U4ELTgUtlW_ngxvKtxKqDAuK5_K98HE5g8lWf3jFDbLZr0t3hcbcTq0lAJC-kaEAQIc_&hc_ref=ARSBqt0tAAMl-5Oije1eDkmG5MfOc92qfNke4b6K1H1FxhZg41zewy2OoRnjodHHuV8


Maternidade 
Fiquei surpreendido com o atendimento humanizado de todos os 
profissionais, que trataram minha esposa e minha filha com tanto carinho e 
amor. Nos dias atuais, se me contassem não acreditaria que existe 
atendimento assim pelo SUS. 
Os médicos (as), enfermeiras, técnicas, pessoal da limpeza... Deus abençoe 
vocês. São profissionais muito especiais, que amam a profissão. 
(deixado na caixa de pesquisa, sem identificação) 

Clínica Cirúrgica 
 
Desejo que Deus abençoe e realize os 
sonhos de cada funcionário deste 
hospital e que alegre o coração de cada 
um. Muito obrigada por tudo. Amém! 
(deixado na caixa de pesquisa, sem 
identificação) 
 

4º andar 
 

Relacionei todos os atendimentos 
oferecidos na Unidade como 

“ótimo”, mas me surpreendi com o 
atendimento da Enfermagem. 

Confesso que nunca fui tão bem 
atendida por uma profissional que 
os olhos mostram que ama o que 

faz. 
(deixado na caixa de pesquisa, sem 

identificação) 
 

Sou de Itararé, mas ficamos 
maravilhadas com o atendimento 
deste hospital. Que Deus continue 

abençoando esta equipe de 
excelente atendimento. 

Marisa Ap. Fernandes e Jucilene 
 

Ortopedia 
 

Venho agradecer toda a equipe 
da Santa Casa por ter ótimos 

atendimentos médicos, 
enfermeiros e todas as equipes 
de funcionários e agradecer por 
este hospital, que me recebeu 

de braços abertos. 
Vânia Cristina Ferreira 

Itararé/SP 



ATIVIDADES FÍSICAS E SOCIAIS PROTEGEM CÉREBRO DE DANOS DO 
ALZHEIMER 
08/02/2019 

Multiplique esta informação! 

Confira o calendário anual do Curso Preparatório para Gestantes 


