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Santa Casa Notícias 

A PALAVRA DA DIRETORIA 

Diretoria presta homenagem aos 83 anos do 
Dr. Ulysses Tassinari, um dos médicos com mais 
tempo de atuação na Santa Casa 

Diretoria e Conselho Administrativo conhecem  
as instalações do novo elevador! 



Colaboradores fizeram a alegria das crianças na Pediatria 

O Núcleo de Humanização Hospitalar, com o apoio dos colaboradores José Rubens, Márcia Moreira, 
Luciane Pacheco, Patrícia, Anaí e Dra. Rita realizaram uma bonita festa na pediatria,  

em comemoração ao Dia das Crianças!   



OUTUBRO ROSA 

 
Durante todo o mês de outubro, o AME realizou atividades de orientação com foco na 

prevenção do câncer de mama. As recepções do Ambulatório transmitiram vídeos 
educativos e informativos foram distribuídos nos murais e nos elevadores. 

Usando mamas simbólicas, as enfermeiras orientaram pacientes e colaboradoras sobre 
o autoexame, em uma sala toda enfeitada de rosa. No decorrer do mês as colaboradoras 
usaram lenços, camisetas e laços rosa. A fachada externa do AME também foi iluminada 

com a cor que simboliza a campanha. 
 



AME realiza 
Matriciamento  
de Obstetrícia 

As reuniões são realizadas 
mensalmente e conduzida pelos 
especialistas em ginecologia-
obstétrica do Ambulatório: Dr. 
Fabiano da Silva Rodrigues e Dra. 
Lizzie de Souza Netto Milleo, com o 
apoio da Gerente Médica Dra. Carla 
Romagnoli de Arruda e enfermeira 
Rafaela. O objetivo principal do 
grupo é analisar os casos das 
pacientes, e, em conjunto, decidir 
qual é a melhor assistência. 
Os encontros contam com a 
participação dos responsáveis pela 
saúde básicas dos municípios que 
são assistidos pelo AME, e discutem 
com a equipe do ambulatório cada 
caso clínico, com ênfase em temas 
de interesse comum a todos. As 
informação e condutas são 
atualizadas e preconizadas pelo 
Ministério da Saúde. 
A opinião dos participantes do 
Matriciamento é unanime ao afirmar 
que o projeto melhorou a 
comunicação entre as equipes e, 
consequentemente, a assistência às 
gestantes. 

Matriciamento de obstetrícia 
melhora os fluxos das 
condutas médicas e a 

comunicação entre rede 
básica e o AME. 

Equipe de Guapiara 



Faturamento já está de casa nova! O setor está funcionando no 4° pavimento do 
prédio da Oncologia. A equipe recebeu a visita da Diretoria e conselho administrativo 

da Santa Casa. 

Dra. Laurinda Castellani publica artigo  
na revista Brasileira de Cirurgia Plástica   

Enf. Claudete Costa participou do  
XIV Simpósio Estadual de Imunização 



Durante o mês de outubro o AME 
Itapeva divulgou o Outubro Verde, 
mês de Combate à Sífilis Congênita, 
com o objetivo de conscientizar as 
gestantes sobre a importância do 
autocuidado e da prevenção. As 
orientações foram divulgadas nos 
murais e elevadores da Instituição e 
as sala de atendimento às gestantes 
do pré-natal de alto risco foram 
decoradas com bexigas e fitilhos 
verdeS, além da distribuição de 
panfletos educativos. 

AME no Combate à Sífilis 

Enfermeiro Cleverson 
concluiu o curso de  
Gestão de Alta 
Qqualificada, 
ministrado pela Fehosp 

A convite da Secretaria Municipal da Saúde os enfermeiros Fábio e Claudete participaram de um 
treinamento para atendimento em Saúde Mental e contribuíram com informações sobre a 
contenção mecânica. Participaram do evento psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais de toda a 
rede municipal e comunidades terapêuticas. 



Dr. Anésio é 
homenageado pela 
Câmara Municipal de 
Itapeva com o título de 
cidadão itapevense e 
recebe o carinho e 
reconhecimento pelos 
anos dedicados à área da 
saúde 

Marize e Ana Claudia 
participaram do Congresso 
Farmacêutico, que aconteceu 
em São Paulo 

Chegou a vez dos homens 
cuidarem da saúde! Já 
conversou com o seu médico? 



 
Que tal ajudar uma mulher hoje? 

 
Sutiã do Recomeço é uma campanha da Unidade do Câncer da Santa 
Casa para arrecadação de fundos que serão destinados à compra de 

sutiãs pós-cIrúgicos e doados às mulheres que realizaram 
mastectomia. 

 
Divulgue. Compartilhe! 


