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Santa Casa Notícias 

A PALAVRA DA DIRETORIA 

O Coral de Libras da Escola Dom Silvio abrilhantou os nove anos do AME. O projeto 
começou a ser desenvolvido na escola a partir da necessidade de professores e colegas 

estabelecerem a comunicação com alunos deficientes auditivos. Lá, as crianças são 
estimuladas e aprender libras por meio da música. 

AME ITAPEVA  comemora 9 anos!  
 

Painel com foto de todos os colaboradores, médicos e a 
diretoria foi um dos destaques da comemoração. 

Colaboradores que montaram o painel 
comemorativo 



Santa Casa de Itapeva participa de programa de gestão do 
hospital Albert Einstein 

 
A Santa Casa de Itapeva está entre os hospitais filantrópicos escolhidos para participar do projeto 
“Melhoria do Sistema de Gestão dos Hospitais SUS”, desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 
parceria com o Hospital Albert Einstein. A iniciativa faz parte do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS), que visa definir e implantar ações, entre elas; 
melhorias na gestão, redução e prevenção dos riscos e agravos à saúde e na qualificação do 
atendimento da população. 
 
ETAPAS DO PROJETO  
O projeto já está em andamento e será desenvolvido em duas etapas: a primeira, já concluída, foi 
realizada via conferência entre os consultores do hospital Albert Einstein e os diretores da Santa 
Casa de Itapeva, com finalidade de identificar as maiores dificuldades enfrentadas pela Instituição. 
Após o diagnóstico ficou decidido que a consultoria atuará na análise do tempo médio de 
permanência do paciente no leito de UTI. 
A segunda etapa está acontecendo nesta semana, com a presença de um consultor especialista do 
Einstein, que está acompanhando o dia a dia do hospital com foco na gestão da UTI Adulto. A partir 
daí, será construído um plano de ação monitorado, com os indicadores analisados pelo consultor, 
que traz como pilar a gestão aplicada no hospital Albert Einstein. 
 
De acordo com o superintendente da Santa Casa de Itapeva, Aristeu de Almeida Camargo Filho, 
fazer parte desse programa qualifica a Instituição com um diferencial de gestão sob a expertise de 
um programa que nos agregará muito valor. “Estamos sempre abertos ao aperfeiçoamento da 
Instituição. Esse projeto irá apontar nossos pontos fortes e fracos. Certamente iremos nos engajar 
para corrigir as diversidades apontadas, buscando sempre a excelência”, concluiu. 
 
 

Reunião do 
grupo de 
trabalho do 
Proadi, 
composta por 
gerentes dos 
setores que dão 
suporte à UTI 



Santa Casa, Santa Saúde e Ame Itapeva concluem a Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho - SIPAT, com foco na informação e na saúde do trabalhador. 
Confira os temas abordados: 
- Inclusão Social, por Alan Nunes,  
- Direção Defensiva, equipe do Demutran 
- Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST´s), por Dr. Sérgio Eleutério 
- Administrando o Sedentarismo, equipe Evolution 

 

SIPAT 



AME Itapeva realiza ação no Dia Nacional Combate ao Fumo 
 

Com colaboradores vestidos de cigarro e de morte equipe realizou ação para conscientizar e 
informar pacientes e seus acompanhantes sobre os malefícios do fumo. 

 

O grupo de trabalho foi composto 
por uma equipe multiprofissional: 
Fabiane Elias Mizobuch 
(fonoaudióloga), Fabiane Aparecida 
D. Almeida (nutricionista), Rafaela 
Madureira A. Camargo (enfermeira), 
Sandra Pelichek (psicóloga) e a 
Participação especial da Enfª Tatiane 
da maternidade da Santa Casa para 
orientações sobre o Banco de Leite. 

AGOSTO DOURADO - Durante todas as segundas-feiras do mês de 
agosto o grupo de gestantes de alto risco, que realiza pré-natal no 

AME, vivenciou a importância do aleitamento materno e seus 
benefícios, além de aprender dicas sobre a amamentação. 

 



AÇÃO CONTRA O SARAMPO 

AME orientou 

pacientes e 

acompanhantes 

em palestra 

sobre 

prevenção 

contra o 

sarampo. 

Colaboradores 

do AME, Santa 

Casa e Santa 

Saúde 

imunizados 

contra o 

Sarampo! 



Unidade de Fisioterapia agora tem esteira elétrica! 

Benefícios: 
     I.        Melhora da função 
cardiorrespiratória: exercícios 
aeróbicos beneficiam o coração, 
tornando-o mais eficiente; 
   II.        Controle do peso 
corpóreo: acelera o 
metabolismo, prevenindo o 
indesejável aumento de peso e 
acúmulo de gordura corporal; 
  III.        Aumento do tônus dos 
músculos: proporciona mais 
disposição e energia para a 
execução das atividades diárias. 
INFORMAÇÕES NA UNIDADE. 
  

AME INICIA PROJETO  
“MEDITAÇÃO NO TRABALHO” 

 

A finalidade é proporcionar  a 
qualidade de vida nas suas diversas 
dimensões, sob a condução da Drª 

Kathe do Rocio Grassi - Médica 
Acupunturista. Os participantes 

aprenderão as técnicas de meditação, 
respirações específica e relaxamentos 

direcionados. 
  

 

https://www.helpsaude.com/Kathe-do-Rocio-Grassi-do-Lago.PR
https://www.helpsaude.com/Kathe-do-Rocio-Grassi-do-Lago.PR
https://www.helpsaude.com/Kathe-do-Rocio-Grassi-do-Lago.PR


     Os enfermeiros Fábio Corazza, 
Jeovana Faria e Márcia Moreira 

visitaram o Hospital São Camilo - 
Ipiranga , onde observaram medidas 
voltadas para segurança do paciente, 

diversos fluxos e processos relacionados 
a Acreditação Hospitalar. “A partir dessa 

observação, pretendemos contribuir 
para melhorar as práticas de acordo 

com a nossa realidade, proporcionando 
melhoria na qualidade da assistência e 

com foco na nossa Acreditação“, 
relataram. 

Samuel e Everton Sais, da 
Ala B, receberam mimo de 
agradecimento pela 
satisfação do paciente com 
o atendimento prestado! 
 

Equipe da Santa 

Casa faz 

Benchmarking 

(processo de busca 

das melhores 

práticas) no BOS – 

Banco de Olhos de 

Sorocaba. 



Meu nome é Fabiana,  sou mãe do Miguel 
nascido de 35 semanas e gostaria de registar 
minha satisfação com o atendimento da Santa 
Casa. Fui transferida de Apiaí no dia 09 de 
maio de 2019 tendo um trabalho de  parto 
prematuro. Confesso que fui com muito medo 
do desconhecido,  do que poderia acontecer a 
partir daquele momento mas, meus medos 
foram amenizando quando cheguei na 
maternidade e fui muito bem recebida por 
todos. Meu filho nasceu assistido por duas 
enfermeiras e a médica Dra. Daniela,  que 
foram verdadeiros anjos na minha vida. O 
Miguel ficou na Neonatal por 4 dias e lá 
também encontrei todo carinho, orientação e 
apoio que precisava. Não consegui gravar 
nomes das pessoas que nos atenderam,  mas 
digo de coração que todos da Santa Casa de 
Itapeva merecem nosso respeito. São 
excelentes profissionais e em todo o tempo 
nos passaram segurança. Agradeço a todos 
enfermeiros,  recepcionistas,  médicos, 
técnicos de enfermagem,  pessoal que serve a 
comida, limpeza,  enfim todos estão de 
parabéns!  No momento de grande medo e 
insegurança da minha vida por ter tido um 
parto prematuro eu encontrei esses anjos para 
me auxiliar. Me senti num hospital 
particular,  tal foi excelência  do atendimento. 
Hoje meu Miguel tem 3 meses de vida e 5 
quilos, e todo o sofrimento e insegurança já 
passaram. Mas agradeço por terem feito parte 
desse  momento e cuidado tão bem do meu 
pequeno que nasceu com apenas 
1.660kg,  tão frágil mas tão forte ao mesmo 
tempo. Deus acima de tudo, me fez alcançar 
esse milagre mas também preparou pessoas 
certas e capacitadas para me ajudarem nesse 
momento. Retornamos para o hospital de 
nossa cidade somente para que o Miguel 
pudesse ganhar peso mas já estava livre de 
perigo. Por fim, deixo aqui a todos meu Muito 
Obrigada!   
 
Fabiana Lara 

Equipe da 
Oncologia fazendo 
doação de sangue! 

Imagem enviada pela mãe 


