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Santa Casa Notícias 

A PALAVRA DA DIRETORIA 

Neste Natal, por algum momento, pacifica a tua alma para receber as vibrações de amor 
que te falam de um tempo excepcionalmente afortunado à Humanidade. 
 
Paciência - para as dificuldades. 
Tolerância - para as diferenças. 
Benevolência - para os equívocos. 
Misericórdia - para os erros. 
Perdão - para as ofensas. 
Prudência - para as ilusões. 
Equilíbrio - para os desejos. 
Sensatez - para as escolhas. 
Sensibilidade - para os olhos. 
Delicadeza - para as palavras. 
Discernimento - para os ouvidos. 
Resignação - para a escassez. 
Responsabilidade - para a fartura. 
Coragem - para as provas. 
Fé - para as conquistas. 
Amor - para todas as ocasiões. 
 
Somente assim viveremos de Natal a Natal conforme a orientação cristã, que nos 
recomenda raciocinar para compreender, amar para engrandecer e trabalhar para 
realizar". André Luiz 



“A UTI Neonatal é uma unidade que 
tem todos os equipamentos e 
suporte necessário para o 
desenvolvimento do bebê 
prematuro”, explica a médica 
neonatologista, responsável pela 
Unidade, Dra. Elaine Moreira. 
O Novembro Roxo também chama a 
atenção para a importância e 
necessidade da doação de leite 
materno. Por se tratar de uma 
gestação interrompida, muitas vezes 
não é possível desenvolver 
maturidade do gastrointestinal dos 
prematuros e o teor de proteína do 
leite das mamães. Por esta razão, 
até um certo período, os bebês 
precisam receber as primeiras 
calorias por via intravenosa. Assim, 
os bebês internados na UTI 
Neonatal, dependem do leite doado 
ao Banco de Leite Humano. 
Para doar seu leitinho, as mamães 
que estão amamentando podem se 
dirigir diretamente ao Banco de 
Leite da Santa Casa de Itapeva, que 
funciona diariamente das 7h às 18h. 
Acesso pela Portaria da 
Maternidade. 

NOVEMBRO ROXO: MÊS DO PREMATURO 

 

A UTI Neonatal realizou 

ações para comemorar o mês 

do prematuro, cujo Dia 

Mundial da Prematuridade é 

celebrado globalmente no dia 

17 de novembro. Em apoio à 

causa, toda a unidade foi 

decorada de roxo, cor 

símbolo da campanha. 

 



No dia 11 de novembro foi realizada 
a palestra "SEPSE: Atuação da 

enfermagem no diagnóstico preciso e 
tratamento inicial", ministrada pelas 
enfermeiras Ingrid Macedo e Daisy 

Caroline. Participaram colaboradores 
da Santa Casa, Santa Saúde e AME 

Itapeva. 

 PROJETO ATUALIZE-SE 

COM A SANTA CASA 

As enfermeiras Lucélia Tetsua, Isabele Santana, Juliana Arruda e Bruna Seabra participaram  
do curso de Habilitação em PICC Adulto e Infantil com Ultrassonografia, que aconteceu em 
Sorocaba pela Nobre Educação. Segundo elas o curso foi muito produtivo, pois foi realizado 

em ambiente de simulação realística, garantindo  o máximo de segurança ao paciente, 
compreendendo os aspectos anatômicos, fisiopatológicos e de complicações.  
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Eleição cgsus 

O que é o CGSUS: Por meio da Lei municipal n°. 
2845/09, que dispõe sobre a gestão democrática e 
participativa no município de Itapeva, foram 
criados os conselhos gestores das Unidades, 
Serviços e prestadores de serviços ao SUS – CGSUS. 
Em 2009 foi realizada a primeira eleição dos 
membros que representaram o CGSUS em todas as 
Unidades de Saúde do município, na Santa Casa de 
Misericórdia de Itapeva e na APAE. As funções dos 
membros dos Conselhos Gestores não são 
remuneradas, sendo suas atividades consideradas 
de relevante interesse público. 
  
Foram eleitos para continuar representando a 
comunidade na Santa Casa os senhores Celestino 
Manoel Tavares, Dair Cueval, Heitor Corradim e 
Oswaldo Melo Graciliano. 
 

ELEIÇÃO CGSUS 



De 18 a 21 de novembro aconteceu o Curso de 
Reanimação Neonatal, coordenado pela Drª 
Elaine Moreira, reconhecido pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria-SBP. 
As participantes acharam o curso excelente, 
pois foi realizado de forma teórico e prática, 
que as capacitou para a rotina diária, dando 
mais segurança e qualidade no atendimento 
ao recém-nascido. 



Equipe da Clínica Santa 
Saúde recebeu o carinho 

dos clientes Djalma e Yara 
e Paulo e Cecília. 

Palestra chamou a atenção dos homens para os cuidados com a saúde 

Os colaboradores da Santa Casa 
lotaram o auditório para assistir 
a palestra do médico urologista 
Dr. Flávio Mistretta, que em 
comemoração ao novembro 
azul abordou o tema da saúde 
masculina e a prevenção do 
câncer de próstata. 

O programa “Santas Casas 
Sustentáveis” possibilitou um norte 
para solucionar o problema de déficit 
de recursos nas Santas Casas e os 
resultados alcançados pelas 
instituições participantes foram 
apresentados na 2ª edição do Fórum 
Somos SUStentáveis, no dia 18 de 
novembro, no Centro de Convenções 
Rebouças. O evento é promovido pela 
Fehosp (Federação das Santas Casas e 
Hospitais Beneficentes do Estado de 
São Paulo), que tem atuado 
intensamente para a ampliação do 
programa. A Santa Casa de Itapeva 
levou o case da Comissão Intra 
Hospitalar de Transplantes (Ciht), que 
permitiu atingir as metas qualitativas  
e quantitativas na captação de órgãos 
e tecidos. 
 

Somos Sustentáveis 

TREINAMENTO DA BRIGADA 
Brigadistas estão cada vez mais empenhados nos 
treinamentos da Brigada. O último treinamento 
aconteceu no início de dezembro, com simulação 
de socorro aos pacientes internados e seus 
acompanhantes. Esse tipo de evento é de 
extrema importância para que todos saibam o 
que fazer em caso de acidente, e é fundamental 
estar comprometimento com os protocolos e 
com a equipe para o sucesso da ação. 



Árvore de Natal 
simboliza a nossa 
gratidão a cada 

colaborador que 
se dedicou ao 

bom 
funcionamento 

desta Instituição 
em 2019. 



Que os sonhos 
de Natal façam 

o espírito de 
união renascer. 

Renove a 
esperança, a 

força e a 
coragem para 
buscar seus 

ideais! 
 

São os votos da 
Família Santa 

Casa. 
 


