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A PALAVRA DA DIRETORIA 
Cortar o tempo 
  
"Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial.  
Industrializou a esperança fazendo-a funcionar no limite da exaustão.  
Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos.  
Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar 
que daqui para adiante vai ser diferente...  
  
Para você, Desejo o sonho realizado.  
O amor esperado. A esperança renovada.  
Para você, Desejo todas as cores desta vida.  
Todas as alegrias que puder sorrir.  
Todas as músicas que puder emocionar.  
  
Para você neste novo ano,  
desejo que os amigos sejam mais cúmplices,  
que sua família esteja mais unida,  
que sua vida seja mais bem vivida.  
  
Gostaria de lhe desejar tantas coisas...  
Mas nada seria suficiente...  
Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos.  
Desejos grandes...  
e que eles possam te mover a cada minuto, 
no rumo da sua FELICIDADE!!!" 
  
Carlos Drummond de Andrade 

Com esse poema, que 
ilustrou nosso filme de 
conclusão dos trabalhos em 
2018 e abriu o novo ciclo de 
2019 (se ainda não viu, 
confere lá no Facebook do 
Santa Saúde) aproveitamos 
para desejar a você um 
excelente ano de trabalho! 
Cuide dos seus sonhos, 
realize suas metas, dedique-
se a você e à sua saúde. 
 
Grande abraço a todos e 
avante! 

MUTIRÃO DE PAPANICOLAU 
Parabéns para nossas colaboradoras que já 
começaram o ano cuidando da saúde! O mutirão 
do papanicolau foi uma iniciativa da Medicina do 
Trabalho, e visa fazer uma busca ativa para atender 
todas as mulheres que não realizaram o exame nos 
últimos dois anos. A coleta está sendo feita pela 
Enf. Tatiane de Oliveira Melo com o auxílio da Enf. 
Tatiane de Oliveira Baz dos Santos. Serão realizados 
30 exames por semana, totalizando uma média de 
100 ao final do projeto. 



CELEBRAÇÕES NATALINAS 

Culto de Natal: 

apresentação do Coral da 

ACDC e despedida do 

Pastor Wesley 

Coral dos Colaboradores espalhando  

alegria pelos corredores do Hospital 



E também 

teve 

apresentação 

do nosso 

Coral na 

Missa de 

Natal! 

A tradicional 

Missa de 

Natal foi 

celebrada 

pelo Bispo 

Dom Arnaldo 

e pelo nosso 

capelão Elias 

Apresentação 

do Coral 

Municipal 



UTI NEONATAL  

Depois de passar por uma grande reforma em sua 

estrutura física, a UTI Neonatal recebeu adesivos com 

motivos infantis em sua ambientação. 

 

Os alunos de enfermagem da FAIT, que participam de 

estágio monitorado no Hospital, prepararam um banner 

informativo para os pais, explicando o que é a 

prematuridade e a função de cada um dos  

equipamentos utilizados para a recuperação do bebê.  



A equipe do AME fez uma festa de Natal 

linda para as 62 crianças da EMEI da 

Vila São Benedito. Os brinquedos foram 

doados pela comunidade, pelos 

colaboradores, clientes e equipe médica 

do AME e da Santa Casa.   

Foram distribuídos doces e 

disponibilizados brinquedos, como cama 

elástica e piscina de bolinha, que 

garantiram a diversão dos pequenos, 

além da presença ilustre da Galinha 

Pintadinha, Pintinho Amarelinho, Tigrão 

e, claro, do Papai Noel, que fez a 

entrega dos presentinhos. 

  

NATAL SOLIDÁRIO 



Nosso tradicional Papai Noel, Dr. 

Anésio, visitou os setores do 

Hospital, como Hemodiálise, 

Pediatria e Oncologia, onde 

também foi feita a entrega de kits 

com alimentos, doados pela Márcia 

Primo. 

FESTA NATALINA NA SANTA CASA 
 



Olha a 

cartinha que 

a enfermeira 

do PS e sua 

equipe 

receberam 

de um 

paciente!!! 

Gratidão!  

Nada é mais valioso do que o 

reconhecimento do nosso 

trabalho e a satisfação dos 

nossos pacientes! Aqui, um 

registro dos últimos 

agradecimentos de 2018! 

Acima, e aqui  

ao lado, o 

reconhecimento  

do excelente trabalho 

da equipe da  

Clínica Santa Saúde 



Meus caros, 

Venho através desta dizer que vocês 

não fazem ideia do quanto me sinto feliz 

por ver este vídeo! 

Acabei de assistir e estou totalmente 

emocionado! Me arrepiei a cada relato 

que foi gravado.  

Mais uma vez, deixo meus parabéns 

pelo empenho! O vídeo ficou ótimo e 

com certeza o trabalho de vocês com as 

mulheres que precisam é muito mais do 

que ótimo! 

Continuem mudando vidas!  

  

Mande um grande abraço a toda equipe! 

Fiquem com Deus!  

Prosperidade!  

  

Gabriel Araujo  

A equipe do SADT 

recebeu 

agradecimento de 

uma paciente que 

ficou muito 

satisfeita com o 

excelente 

atendimento ao 

realizar o exame 

de mapa e holter! 

"Realizamos esse curso com o 

objetivo de aprimorarmos nossos 

conhecimentos científicos sobre 

técnicas tradicionais e novas 

técnicas de suporte avançado de 

ventilação mecânica, com intuito 

de oferecer aos nossos 

pacientes da Santa Casa o que 

há de mais atualizado no suporte 

ao paciente crítico.“ – Marília 

Bandoni e Soraya Corrêa 

Fisioterapeutas participaram 

do “Simpósio Internacional de 

Ventilação Mecânica” 

Gabriel 

Araujo é 

autor da 

música 

"Nosso 

Outubro 

Rosa“, 

que foi 

usada no 

vídeo em 

homenag

em às 

nossas 

pacientes 

da UCI. 

ENDOSCOPIA 

O atendimento da Acoline, Gisele e Taís foi de 

excelente qualidade e profissionalismo. Carisma, 

para quem vai passar por um procedimento é 

primordial. Parabéns meninas, gostei demais! O 

médico também tem excelência de alto padrão no 

profissionalismo! 

(via Caixa de Sugestão, sem identificação) 

ALA A 

Eu fiquei encantado com o atendimento nota 10. 

Todos estão de parabéns! Meu muitíssimo 

obrigado a toda a equipe.  

Cândido Bianchi 

ONCOLOGIA 

Parabéns pelo atendimento, em especial a recepção 

pelo acolhimento ao pacientes. A psicóloga está de 

parabéns pelo excelente trabalho. 

Luciana Pedrosa Medeiros de Paula 


