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Santa Casa Notícias 

A PALAVRA DA DIRETORIA 

Parabéns equipe do AME Itapeva, que há 9 anos segue processos de  
trabalho, que visam uma gestão focada na eficácia de atendimento  

e satisfação dos usuários.  

Antes do AME Itapeva, 
não dispúnhamos de 
algumas 
especialidades na 
região que hoje são 
realidade para a 
população carente. 
Hoje, o Ambulatório 
dispõe de alguns 
serviços que nunca 
estiveram à disposição 
do SUS, registrando 
um alto índice de 
satisfação dos 
usuários. 

AME ITAPEVA AMPLIOU O ACESSO EM SAÚDE DA 
POPULAÇÃO SUDOESTE PAULISTA 



Com o objetivo de promover um ambiente 
hospitalar mais silencioso, calmo e confortável, 
estamos promovendo a campanha interativa em 
prol do Silêncio. A proposta é envolver pacientes, 
acompanhantes, visitantes e profissionais.  
Três colaboradores se caracterizaram e 
percorreram todos os setores do Hospital, usando 
apenas gestos e cartazes, demonstrando que é 
possível se comunicar sem causar ruídos.  
Visitantes e clientes que aguardavam atendimento 
nas salas de espera, foram orientados sobre a 
importância de falar em voz baixa e manter o 
celular no modo silencioso. Os colaboradores e 
médicos também foram orientados a usar calçado 
que não provoque ruídos. 
Essa ação será realizada permanentemente com a 
intenção de incorporar a campanha do silêncio na 
rotina hospitalar, uma vez que proporcionar um 
ambiente tranquilo é extremamente importante 
para a recuperação do paciente. 
Para reforçar, cartazes estão sendo afixados nos 
murais em áreas com maior circulação de pessoas, 
como no refeitório e também nos corredores do 
hospital. 

Santa Casa inicia campanha do silêncio 

 



Campanha do Agasalho 

Com o apoio dos colaboradores, médicos, pacientes e a comunidade, o AME Itapeva 
arrecadou peças de inverno, que foram doadas ao Fundo Social de Solidariedade.  

Todas as roupas doadas tinham excelente estado de conservação e que agora  
vão aquecer  o inverno de quem precisa. 



AME ITAPEVA REALIZA CAMPANHA CONTRA HEPATITES VIRAIS 
  
Entre os dias 22 a 30 do último mês aconteceu a campanha “Julho Amarelo – Hepatites 
Virais”, cujo objetivo é promover a informação e a prevenção da doença. O AME Itapeva 
realizou ação proporcionando aos pacientes informações e orientações, além de testes 
rápidos para hepatites B e C. 
  
O projeto foi uma parceria entre o AME Itapeva e o SAE – Serviço de Assistência 
Especializada, da Secretária de Saúde de Itapeva, que forneceu materiais e Kits de Teste 
Rápido, possibilitando o atendimento de 131 pacientes. 
  
Durante a ação os pacientes também receberam kits de preservativos masculino e 
feminino e foram conscientizados sobre a importância de vacinação para Hepatites A e B.  

 



A Santa Casa recebeu verba do Judiciário, após avaliação e aprovação de projeto que 
possibilitou a aquisição de um novo equipamento de ultrasson .  

A verba doada foi de R$ 97.307,00.  
A aplicação da verba pecuniária em projetos sociais passou a ser respaldada 

pela Resolução nº 154 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que define a política 
institucional do Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos da aplicação da pena 

de prestação pecuniária. Isso permite que o judiciário arrecade verbas que devem ser 
aplicadas em projetos de instituições filantrópicas e sem fins lucrativos,  

como é o caso da Santa Casa. 
O novo equipamento foi colocado à disposição dos pacientes, após o treinamento da 
equipe médica (foto acima) e irá beneficiar toda a região sudoeste paulista com sua 

tecnologia de ponta.  
  
 

Verba do judiciário possibilita aquisição 
de novo equipamento de ultrasson 

Aleitamento Materno 

Vídeo produzido pela equipe do Bloco Obstétrico da Santa 
Casa de Itapeva ressalta a participação do pai nos cuidados 
com o bebê e apoio à mãe no período da amamentação. 
Letra da paródia: Enf. Claudia Ramos Batista Fogaça 
Voz: Keila Chrischner e colaboradores da Santa Casa 
Apoio: IMA Instituto Música e Arte; Gerson Stúdio; Cravo Jr. 
 

Confira o resultado no Facebook do Santa Saúde. 
Curta e Compartilhe! 

 

http://images/atos_normativos/resolucao/resolucao_154_13072012_10102012192953.pdf




Agradeço a educação e a 
gentileza que os colaboradores 
tiveram comigo quando precisei 
de atendimento nesta Instituição. 
Agradeço, em especial, ao Dr. 
Laudo, um médico 
extremamente competente e 
muito profissional. 
 
Heitor Coradim, conselheiro do 
CGSUS. 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
Reabastecida a energia do dia, gostaria de agradecer em nome de todos os 

colaboradores do Pronto Socorro e também da Lucila e da Administração do Hospital, a 
participação e colaboração de todos no atendimento das múltiplas vítimas do acidente 

com entre um ônibus e um caminhão. Graças a Deus deu tudo certo, todos com 
empenho, carinho e discernimento, pois quando trata-se de criança tudo fica mais 

complicado. Deus levou dois anjinhos e o herói do motorista, mas se não fosse a ação 
dele de tirar o ônibus, a tragédia seria ainda maior. Deus abençoe cada um de vocês, 

agradeça cada funcionário: Supervisão, Medicina do Trabalho, Hemodiálise, UTI Neo e 
Adulto, Maternidade, Quarto Andar, Alas A e B, Médicos, Zeladoria, Portaria, Farmácia, 
Unidade de Imagem, Laboratório, Banco de Aangue, Anai (assistente social), Cláudia de 
La Rua (imprensa), Almoxarifado, Administração, Samu, Bombeiros, CCR, SPvias, Sadi, 
UPA... desculpe se esqueci de alguém, mas sem palavras. É um grande orgulho fazer 

parte dessa equipe! Muito obrigado e deus abençoe sempre! 
Enfermeiro Fábio 
 



PRONTO ATENDIMENTO 

Atendimento muito bom! 
Enfermeira Débora foi maravilhosa! 
 
Mãe da Lívia Polidoro 
 
 

PRONTO SOCORRO 

Quero agradecer toda equipe do Pronto 
Socorro pelo ótimo atendimento e 
carinho. Que Deus abençoe 
grandemente a todos. 
 
Santino Silva  
-  
Apenas quero agradecer a todos que 
nos atenderam e que esta Santa Casa 
sempre continue assim, com 
competência e dedicação. 
Muito obrigada! 
 
Sem identificação 
 
 

ELETROENCEFALOGRAFIA 

Fui muito bem atendida e amparada 
pela técnica, que me esclareceu 
dúvidas e me tratou muito bem. Foi 
muito atenciosa. 
Excelente profissional! 
 
Flávia Nicolau 

ONCOLOGIA 

Agradeço a todos os funcionários e 
médico que atenderam a paciente 
Laudiceia Aparecida Maciel pelo 
ótimo atendimento e atenção. 
Obrigada Luzia, Rosana e equipe! 
Deus abençoe a todos! 
 
Helena 

ALA B 

Em nome do meu pai, Santino Silva, 
agradeço a cada um de vocês que 
cuidaram dele com tanto carinho e 
paciência. 
 
Santino Silva  

UNIDADE DE IMAGEM 

O técnico que me atendeu, Leonardo, 
foi muito simpático e atencioso. 
 
Sem identificação 

ORTOPEDIA  

Gostaria de agradecer o 
atendimento do enfermeiro Lucas 
pelo carinho e apoio recebido . 
Deus abençoe muito você! 
 
Sem identificação 


