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A PALAVRA DA DIRETORIA 

Exposição fotográfica marca os 120 anos da Santa Casa 

120 anos da Santa Casa de Itapeva 
 

Da mais acanhada estrutura 
Sua diretoria foi nomeada 

Em grande júbilo inaugurada 
Á luz de velas e lampião 

Sofrido incêndio foi tudo em vão 
Em ruínas se fechou as portas 
Do anseio retornava ao povo 

Reconstruindo uma nova história 
Da mais bela sua trajetória 

Santa Casa de luta enfrentava 
Mas aqui não faltava, coragem nem nada 

Na força diária o bem sustentava 
Daqueles que nela o tanto sonhava 

Nosso orgulho tão valioso 
Tantos conquistas foi precioso 

Do cuidado ao ser humano 
Todo amor é nosso tesouro 

Daqui bons frutos hoje colhe 
Daquele que um dia assim semeou. 

Casa minha, feliz eu sou 
Agradecer pra sempre eu vou. 

Santa Casa de Itapeva 
Seus 120 anos graças eu dou 

(Poema escrito pela enfermeira Claudia Fogaça - 
colaboradora da Santa Casa) 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1228332424011411&set=pcb.1228334440677876&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB6VJyVrLDL42WIFWERBRQPSKgNREfOZiM1Fx4o8M_PC2DZ44nXi00w3jPsqaWWRtF5sAgO8MEUNz_j


Hematologia 
O que é essa especialidade da medicina? O que é ser hematologista?  

Com a palavra a Dra. Flávia Bianchin, especialista no assunto, que chega a Itapeva para completar o 
time de médicos da Santa Casa e Santa Saúde 

 
A palavra hematologia significa estudo do sangue. O sangue é um tecido vivo que transporta nutrientes, 
oxigênio, hormônios e outras células por todo o corpo. É ele também o responsável por retirar de outros 
locais no corpo substâncias que não interessam mais ao nosso organismo, como o gás carbônico da troca 
de gases da respiração.  
 
“Hematologia é a especialidade médica que trata das doenças do sangue, tanto da parte maligna quanto 
da benigna. Tratamos desde a anemia, doenças de coagulação, doenças de trombose, até problemas de 
defesa do organismo, doenças oncológicas, como linfoma, mieloma e leucemia. Tem uma abrangência 
bem ampla da parte sanguínea”, explica Dra. Flávia.  
Em geral, pacientes são encaminhados para o hematologista após passar por uma consulta médica em 
que o profissional verifica a necessidade de diagnósticos complementar e especializado.  
 
A Dra. Flávia está atendendo no AME e sua agenda também está à disposição na clínica Santa Saúde*.  
 
O que faz um hematologista? 
O hematologista é o médico que estuda, pesquisa e trata as doenças do sangue e dos órgãos 
hematopoiéticos — medula óssea, os linfonodos ou gânglios linfáticos e o baço. Quando um deles 
apresenta algum problema, o hematologista faz a investigação, por meio de exames específicos de 
sangue, para identificar a causa e indicar o tratamento. Assim, todas as doenças relacionadas ao sangue 
são tratadas pelo hematologista. 
Quais tratamentos são feitos pelo hematologista? 
Diferentemente de outros tipos de câncer, que são tratados pelo oncologista, os cânceres do sangue, 
como as leucemias e os linfomas, são tratados pelo hematologista. É o hematologista quem faz o 
transplante de medula e a indicação e acompanhamento da quimioterapia. 
Os tratamentos com transfusão de sangue também são prescritos e acompanhados pelo hematologista. 
Assim como o uso de anticoagulantes e outros medicamentos para tratar trombose e demais alterações 
de coagulação. 
 
 
 

  
Sobre a Dra. Flávia Bianchin 
Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (1999), fez Residência Médica em Medicina 
Interna (2002) e Hematologia/Hemoterapia (2006), ambas pelo 
Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC) em Porto Alegre 
(RS). Medica investigadora na área de pesquisa clínica em 
oncohematologia (2011/2018) no Hospital de Caridade de Ijui/ 
RS. Atuou como medica Onco-hematologista no Instituto 
Hematologia e Oncologia Curitiba/ IHOC Curitiba/PR e do 
Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (PR).  Agora 
integra o Corpo Clínico da Santa Casa de Itapeva, Santa Saúde e 
AME Itapeva. 
(disponível para diversos planos. Informações 15 3521-9506) 
Fonte: Assessoria de Imprensa da Santa Casa com informações 
complementares do Blog Dr. Consulta. 



Santa Casa realizará Campanha do Silêncio 

Com o objetivo de promover um ambiente calmo a Santa Casa iniciará, em breve, a 
campanha “Legal é Fazer Silêncio no Hospital”.  
 
A proposta é envolver pacientes, acompanhantes e profissionais do hospital para a 
realização de atitudes simples, como utilizar o celular no modo silencioso e falar em 
voz baixa serão estimulados, resgatando a cultura de que hospital é lugar de silêncio. 
A campanha terá o objetivo de demonstrar que é possível se comunicar sem causar 
ruídos. Durante o processo de recuperação, tudo que o paciente precisa é de 
tranquilidade e um ambiente silencioso, por isso, a proposta é sensibilizar e orientar 
todos que estiverem no hospital. 
 



Colaboradores da SABESP 
realizaram campanha interna 
para arrecadar roupas e 
cobertores. Ao todo, 91 peças 
foram doadas para a pediatria 
da Santa Casa. 

Diretoria do Rotary visitou a 
lavanderia da Santa Casa, cuja 

tecnologia e metodologia de trabalho 
servirá de inspiração para um novo 
projeto que eles estão formatando. 

Palestra sobre meio ambiente orientou usuários do AME sobre 
condutas simples, mas que fazem uma grande diferença 



AME REALIZA AÇÃO PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DA 
IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS 

O AME  realizou uma educação continuada sobre Higienização das Mãos com o objetivo 
de oferecer aos colaboradores o conhecimento técnico para a práticas de higienização das 

mãos, visando a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. Para a 
temática, os participantes montaram um tabuleiro com o passo a passo das técnicas de 

lavagens de mãos, um painel com as principais informações sobre o tema proposto, além 
de som ambiente com paródias e uma ação prática com a técnica da tintura guache 

branca com os olhos vendados e após a visualização das mãos na luz negra. 



Segurança do paciente 

AME promoveu educação 
continuada com base nas Seis 
Metas Internacionais de 
Segurança do Paciente:  
-identificação correta do 
paciente;  
melhorar a comunicação entre os 
profissionais de saúde;  
melhorar a segurança dos 
medicamentos;  
- garantir o local correto, o 
procedimento correto e a 
cirurgia no paciente correto;  
- reduzir o risco de infecção 
associado ao cuidado e reduzir o 
risco de danos aos pacientes 
resultantes de quedas. 
Durante todo o dia de uma forma 
dinâmica e envolvente, a 
enfermeira Caroline Gomes e a 
farmacêutica Caroline Barros, 
visitaram os setores do 
ambulatório e explicaram aos 
colaboradores, através da roleta 
itinerante, a finalidade de cada 
meta. Logo após iniciaram um 
jogo de perguntas e respostas, 
onde os colaboradores giravam a 
roleta, com um som de fundo de 
tema de jogos, e respondiam a 
pergunta referente a meta 
sorteada. O objetivo desta ação 
foi de reforçar o engajamento 
dos colaboradores com a 
segurança do paciente a fim de 
oferecer um atendimento cada 
vez melhor e mais seguro, 
garantindo assim uma boa 
prática no cuidado prestado aos 
nossos pacientes. 



A Enfermeira Aline Bueno participou do curso de 
Punção de Cateter Port-cath, ministrado pela Nobre 
Educação, em Sorocaba. 

Câmara Municipal enviou votos de 
congratulações pelos 120 anos da Santa Casa. 



ONCOLOGIA 

 

Neste dia tão sagrado quero 

agradecer aos senhores 

doutores Dr. Márcio e Dr. 

Daniel pela realização da 

minha cirurgia. Deus lhes 

abençoe por tudo. 

Quero agradecer também 

aos enfermeiros e a toda 

equipe do hospital, que me 

ajudou. São todos anjos de 

Deus. Que o Todo Poderoso 

cuide sempre de todos.  

Minha eterna gratidão para 

sempre! 

 

Alda Cardoso Alves    

FISIOTERAPIA 

 

Fiz 10 sessões de 

Fisioterapia e em 

nenhum momento as 

meninas estavam 

tristes. Todos os dias 

tinha um sorriso no 

rosto e muita educação 

com todos. 

 

Estão de parabéns! 

 

Giuliane 

 

ONCOLOGIA 

 

Parabéns a todos os que 

fazem parte da Unidade de 

Oncologia desta Santa 

Casa. 

Estão de parabéns! 

Que Deus abençoe. 

 

Maria Conceição Matos 

 

 

ORTOPEDIA 

 

Ótimo atendimento! Além 

do excelente atendimento 

médico, a equipe toda 

nos trata muito bem. Aqui 

estão os melhores 

recursos e os melhores 

especialistas. 

Parabéns! 

 

Janaína da Silva   


