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Santa Casa Notícias 

A PALAVRA DA DIRETORIA 

Santa Casa de Itapeva:  
120 ANOS de orgulho 

Da luz de lampião ao foco 

cirúrgico de última geração 

Missão, Visão e Valores 
MISSÃO: 
Proporcionar aos seus clientes e a comunidade, ações com qualidade e responsabilidade social, 
assegurando o desenvolvimento profissional de seus colaboradores. 
VISÃO: 
Ser a organização hospitalar preferencial pela excelência dos serviços prestados na região Sudoeste 
Paulista até 2020. 
VALORES: 
Valorização da História; 
Ética; 
Desenvolvimento da gestão de pessoas; 
Visão de futuro; 
Qualidade visando a satisfação do cliente; 
Desenvolvimento econômico com responsabilidade social. 

Quando nossos antepassados fundaram a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, com muito esforço e 
dedicação, talvez não tivessem a menos ideia do quão grande aquele sonho se tornaria, 120 anos depois. 
São muitas histórias para contar... das cirurgias à luz de lampião, ao portão que era fechado na 
madrugada. Do incêndio que destruiu quase tudo, à reconstrução do prédio. Da falta de equipamento e 
tecnologia até chegar aos equipamentos de última geração. De um hospital de pequeno porte até chegar 
à alta complexidade. Ao ver este hospital completar 120 anos, não nos orgulhamos apenas do seu 
crescimento físico ou tecnológico. Nos orgulhamos, principalmente, do capital HUMANO; um potencial 
admirável, que fez com que o nosso hospital ultrapasse barreiras e dificuldades. Somos - SIM – uma das 
melhores Santas Casas do Estado de São Paulo. Somos a SANTA CASA DE ITAPEVA! E, por isso, nunca 
podemos nos esquecer da nossa missão! 

                                                                      #somostodossantacasaitapeva #orgulhodasantacasadeitapeva  
  



A SANTA CASA DE ITAPEVA ACABA DE FINALIZAR A SEMANA DA 
ENFERMAGEM, QUE NESTE ANO TEVE DOIS IMPORTANTES FOCOS: 

 
- Cuidando de quem cuida da gente: atividade física e movimento corporal para aliviar o estresse de 
quem está sempre se dedicando ao cuidado do paciente. A atividade foi realizada com a importante 
participação dos professores da Korpen Academia. 
- Divulgação e compartilhamento de informações importantes para o exercício da profissão. Os 
enfermeiros Isabele Santana, José Rubens e Bruna Seabra ministraram uma aula prática sobre Parada 
Cardiorrespiratória em Pediatria – PCR. 
- Teatro sobre Ética e a Segurança do Paciente, realizado pela equipe de Comissão de Ética de 
Enfermagem. Uma estratégia muito inteligente para divulgar e orientar os profissionais de enfermagem 
sobre as práticas seguras para o exercício da profissão. De forma interativa, a equipe simulou cenas, 
perguntando posteriormente para a plateia quais haviam sido os erros e os acertos no atendimento, 
com base no Código de Ética de Enfermagem e na assistência segura e adequada ao paciente. Foi um 
sucesso! 

Veja mais fotos no Facebook  
do Santa Saúde 



Santa Casa realiza palestra sobre doação de órgãos no CEAPI 
 

Comissão Intra-Hospitalar de Transplante (CIHT) da Santa Casa de Itapeva realizou 
palestra sobre o processo de doação de órgãos para os alunos da formação de técnicos 

em enfermagem do CEAPI, objetivando incentivar a doação de órgãos e tecidos, além de 
esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto. 

“Nossa intenção é que essas pessoas sejam multiplicadoras dessas informações e 
provoquem esse diálogo sobre doação com as famílias”, disse a Enfermeira Márcia 

Moreira. 
Para ser doador de órgãos é muito importante que a pessoa manifeste o desejo de doar 
seus órgãos em vida e comunique seus familiares, pois para existir a doação é necessário 

que os familiares consintam. 

 



Zelar pela vida de seus colaboradores e pacientes é uma preocupação constante da Santa Casa e do AME. 
Por isso, a Instituição realiza constantemente simulados de incêndio para treinamentos de seus 

brigadistas. 

TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO 
 



Dia Mundial do Meio Ambiente 

A comemoração do Dia Mundial do  
Meio Ambiente aconteceu com palestra 
informativa sobre “POLUIÇÃO DO AR E 
SUAS CONSEQUÊNCIAS”, ministrada  
pelo Paulo Saponga, do Instituto  
Planeta Terra.  



Conselheiros do 
CGSUS visitam as  
novas  instalações 
da Hemodiálise 

Para comemorar o Dia das Mães na Maternidade da 
Santa Casa a Igreja Presbiteriana Central, nossa 
parceira de longa data, fez a tradicional entrega dos 
kits com enxoval para o bebê e homenageou a equipe 
da enfermagem pela passagem do dia “12 de maio”. 

Equipe da 
Neonatal 
entregou 
lembrancinha 
para as mamães! 



O Banco de Leite da Santa Casa 
está arrecadando frascos de 
vidro para armazenar o leite 
materno. 
 
IMPORTANTE: O LEITE SOMENTE 
PODE SER ARMAZENADO EM 
VIDROS COM TAMPA PLÁSTICA 
(metal ou alumínio não pode).  
 
O ideal é o frasco do Nescafé ou 
do Creme de Avelã Ovomaltine. 
Colabore com a campanha 
fazendo a doação e 
compartilhando a informação. 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1220483938129593&set=a.351968584981137&type=3&eid=ARBZPzNf-PJ2xkAAeoX_gRVRyz8DjFEBZdpw3ajBNOUOJizVJxvWeS02o6bebObDy0JALN7-A0a1LMoU


ONCOLOGIA 
Desde a primeira vez em que 
estive neste hospital elogiei os 
serviços para minha família e 
amigos. Os colaboradores são 
muito simpáticos e atenciosos 
com os pacientes, desde a 
recepção, portaria, enfermagem e 
médicos. Parabéns a todos pela 
dedicação ao trabalho e o carinho 
com que tratam os pacientes. Isso 
faz toda a diferença! 
(sem identificação de nome) 

TESTE ERGOMÉTRICO 
Excelente o atendimento  
e a acolhida deste hospital, desde a 
portaria até o momento de realizar o 
exame. Todos os funcionários e 
enfermeiros são muito atenciosos e 
prestativos. 
Andréa de Oliveira Dias  

ENDOSCOPIA 
Parabenizo o funcionário Gabriel 
Benfica! Acompanhei o 
atendimento de excelência que 
ele prestou a um casal de idosos, 
com dificuldade de mobilidade, os 
auxiliando e tratando com muito 
carinho. 
Parabéns pelo profissionalismo 
(sem identificação de nome) 

PRONTO ATENDIMENTO 
Gostaria de deixar registrada minha 
gratidão pelo atendimento recebido 
hoje (27/05/2019). Gostaria de 
parabenizar os profissionais e 
especialmente um profissional do setor 
de enfermagem que realizou meu 
acolhimento com muita atenção e 
empatia, o enfermeiro Silvio Aparecido.  
Obrigada pela atenção! 
 
Rayane Lopes de Silva 

MATERNIDADE 
 
Parabéns pelo atendimento dado à 
minha filha. Nota 10, desde o rapaz que 
fez a ficha, Jorge, que a atendeu com 
muito amor; a enfermeira Adriana, que a 
acolheu com todo amor; a médica 
Natália, que a examinou e medicou. 
Equipe toda excelente! Continuem 
assim! Espero encontrá-los em breve, 
quando ela vier ganhar o bebê. 
Que Deus abençoe todos neste hospital! 
Maria Florinda  
 
-- 
 
Fiquei simplesmente encantada com 
todo suporte, carinho e profissionalismo 
da Maternidade. Eu já havia visto as 
fotos da nova estrutura no Facebook, 
mas pessoalmente ficou tudo ainda mais 
bonito. Até estudei a possibilidade de 
fazer o meu parto particular. Mas hoje, já 
com meu bebê nos braços, agraço a Deus 
por ter confiado na qualidade do 
atendimento SUS desta Santa Casa.  
Raquel Godoy Franco  


