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RESILIÊNCIA

 
Escolhemos uma palavra única para o título da “nossa palavra”
deste mês: RESILIÊNCIA. 
É do conhecimento de todos que participamos da licitação
para darmos continuidade à gestão do AME Itapeva, mas não
vencemos. 
 
Após 10 anos de trabalho e dedicação para fazer esse projeto
acontecer estamos tirando a nossa OSS Santa Casa de Itapeva de
campo para dar espaço ao novo gestor. 
RESILIÊNCIA dá espaço à GRATIDÃO. 
 
Queremos agradecer imensamente a cada colaborador do AME
Itapeva que confiou na nossa gestão e se dedicou com tanta
competência para que juntos fizéssemos um trabalho, 
que fez com que atingíssemos excelentes índices de satisfação na
avaliação dos nossos usuários, em praticamente todas as pesquisas
realizadas pelo Governo do Estado.
 
Desejamos que cada um de vocês continue trabalhando com dedicação
e felizes por reconhecer a grandiosidade e o propósito que é prestar
serviço para quem precisa de assistência em saúde. Que vocês nunca
percam a esperança e o brilho nos olhos ao atender aos pacientes e que
sigam confiantes no nosso lema de fazer sempre mais e melhor.
 
Gratidão a toda equipe AME Itapeva, que fez parte da OSS Santa
Casa de Misericórdia de Itapeva. Que Deus abençoe grandemente a
cada um de vocês! Avante com coragem e determinação!

Capacidade de superar e se recuperar de adversidades



 

Pacientes que ficam acamados por longo período de tempo pode ocorrer a lesão por pressão, também conhecida como
escara. A lesão por pressão são áreas de pele danificadas, onde ocorre falta de irrigação sanguínea devido à pressão
corpórea.

 
Para prevenir o problema, a UTI Adulto da Santa Casa de Itapeva adquiriu o colchão pneumático com sistema de ar, que
promove uma ação suave de massagem, melhorando a circulação sanguínea (melhora da perfusão), eliminando os
problemas de pressão contínua nesses pacientes que ficam imóveis por longos períodos, proporcionando conforto e bem
estar ao paciente internado em unidade de terapia intensiva.

 
 

 
 

 

UTI ADULTO ADQUIRE COLCHÃO PARA
PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO

O uso do colchão
pneumático é indicado e

supervisionado pela
equipe multiprofissional
da UTI Adulto e apresenta
como benefícios a melhora
da circulação sanguínea, e
a estimulação dos tecidos

inativos, prevenindo
úlceras de pressão

(escaras), além de bem
estar e conforto.

 
A equipe multiprofissional
da UTI Adulto da Santa

Casa de Itapeva é
composta por médicos e
enfermeiros especialistas,
técnicos de enfermagem,

fisioterapeutas e
nutricionista.

Conselho Gestor do SUS

toma posse e recebe

cumprimentos da Diretoria

O CGSUS da Santa Casa é
composto pelos

representantes dos usuários
Celestino Manoel Tavares,

Dair Cueval, Heitor Corradim
e Oswaldo Melo Graciliano,
uma equipe que tem uma
ação atuante e se reúne
mensalmente com os

representantes da Santa
Casa para trazer a voz da

comunidade para dentro da
Instituição.



Mais fotos no

Diretor da DRS visita 

a Santa Casa

Ma

A Santa Casa recebeu a visita do diretor do
Departamento Regional de Saúde (DRS-16),
Milton Ribeiro Palma, que esteve
acompanhado por outros membros da DRS
e também secretários municipais de saúde.
 
A DRS é um setor ligado à Secretaria
Estadual da Saúde e responde pela
coordenação da saúde pública de 48
municípios das regiões de Sorocaba,
Itapetininga e Itapeva, inclusive com a
regulação dos serviços prestados por
instituições, além do planejamento
orçamentário.
 

Durante o encontro, Milton Palma conheceu as
instalações da Santa Casa e fez elogios à gestão

do Hospital.

Aconteceu a primeira edição 2020 do
projeto Atualize-se com a Santa Casa,
com o tema Segurança do Paciente:
Cuidados pré e pós Operatórios,
ministrado pelas enfermeiras Aline
Cardoso de Moraes, Isabela Mendes de
Melo e Jéssica Tayná Mendes.

 
O evento teve grande

aprovação dos participantes,
que elogiaram o conteúdo
abordado e o conhecimento

compartilhado pelas
enfermeiras do Bloco

Cirúrgico.

PROJETO

ATUALIZE-SE!



DESAFIO VIDA SAUDÁVEL
 

Cuidando de quem cuida da gente! A Santa Casa de Itapeva lançou o Desafio

Vida Saudável, que visa incentivar o colaborador a mudar seus hábitos

alimentares e a praticar atividade física.Estão participando do Desafio Vida

Saudável aproximadamente 50 colaboradores, que terão a orientação e o

acompanhamento da fisioterapeuta Tuany Oliveira, da nutricionista Marta

Gretzitz, da coordenadora administrativa Luciane Pacheco e da equipe da

Medicina do Trabalho, que teve a iniciativa de criar esse projeto, Lélia Camargo e

Silvia Ribeiro.O projeto terá duração de nove meses. Durante esse período os

organizadores enviarão metas, desafios e muito incentivo para que cada

participante consiga atingir seus objetivos.

Pacientes da Hemodiálise recebem carteirinha

Por iniciativa da assistente social Beth, os pacientes da Hemodiálise receberam carteirinha de
identificação, cuja finalidade é manter a segurança dos pacientes por conter todas as informações

referentes ao local de tratamento e acompanhamento médico, além de assegurar ao paciente a garantia
de seus direitos enquanto renais crônicos. 



Capacitar e treinar os brigadistas a fim de que possam

ter controle emocional e visão para poder executar

suas tarefas de modo seguro, preservando a vida, o

meio ambiente e o patrimônio. 

Grupo organizado de trabalhadores, voluntários

ou não, treinados e capacitados para atuar na

prevenção,  abandono e combate a um princípio

de incêndio e na prestação de primeiros

socorros, dentro de uma área preestabelecida.

Coordenador da Brigada: Assunção
Chefe da Brigada: Lélia Camargo

Líder do setor: Cada setor tem seu líder de brigada. 

              É muito importante que você saiba quem é
o líder do seu setor.

Instrutor (suporte técnico): Dennis Lopes

 

OBJETIVO DA BRIGADA

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

ESPECIAL BRIGADA DE EMERGÊNCIA

O QUE É A BRIGADA DE EMERGÊNCIA?

Quantidade de Brigadistas: 178

Quantidade de setores: 13



 
5) De acordo com as informações, a
recepção aciona o alarme SETORIAL e
solicita os apoios necessários.
 

FLUXO DA BRIGADA

1) Soar o alarme de
incêndio em caso de
sinistro em qualquer

área do prédio;

 
2) Após o acionamento
do alarme, o mesmo
será identidicado no
quadro geral pelo

recepcionista/porteiro/
administrador. A

recepção irá ligar o
ramal indicado no

quadro para verificar
se existe sinistro ou

não;

 
3) Serão feiras as seguintes
perguntas: nome; tipo de
ocorrência; existe vítima?

 
4) Ao atender, o Brigadista deverá informar se

existem brigadistas suficientes para o combate ao
incêndio e atendimento às vítimas, solicitando apoio

de outros setores, se necessário;

RAMAL  DA  BRIGADA  DE  INCÊNDIO
ESSE NÚMERO VOCÊ PRECISA DECORAR:

 

9891



 

VOCÊ CONHECE AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
DO SETOR EM QUE TRABALHA?

- A porta corta-fogo é

imprescindível para a segurança e

deve ser mantida FECHADA. Aliás, 

a escada de incêndio é um local

seguro, para onde nossos pacientes

serão levados em caso de incêndio.

PRESTE ATENÇÃO:

MESMO QUE VOCÊ NÃO SEJA
BRIGADISTA
TEM A OBRIGAÇÃO DE
COLABORAR

EU NÃO SOU BRIGADISTA. O QUE
DEVE FAZER EM CASO DE
INCÊNDIO?

- Ao ouvir o alarme de incêndio, é

importante tentar manter a calma e

aguardar as instruções do líder de

brigada do seu setor. Ele dará as

instruções necessárias. Dependendo do

caso, os colaboradores que não são

brigadistas poderão ajudar a carregar

macas e ajudar a evacuar o prédio.

Como você viu, os

Brigadistas têm funções

específicas, uma delas é

identificar o setor com

foco de incêndio e, após a

confirmação do sinistro,

disparar o alarme. 

É muito importante que

você conheça as saídas

de emergência mais

próximas. 

Em caso de dúvida,

converse com o líder da

Brigada do seu setor,



Time before mbulance arrives

100K
Lives first aid has saved

A  VOZ  DO  CLIENTE
 

Não poderia deixar de agradecer

aos funcionários da SCMI que na

semana anterior ao Natal, quando

estive hospitalizada que me

visitaram com o Espírito de Natal,

inclusive com papai Noel.

Me emocionei muito e aquele

gesto me deu forças para uma

recuperação mais rápida.

A todos eles e aos funcionários da

SCMI, que sempre me atenderam

muito bem, o meu muito

obrigado e desejo a todos eles

um 2020 abençoado.

Abraços,

 

MirianBraatz

MAMOGRAFIA
 

Acabei de realizar o exame de mamografia,

não me recordo o nome mas gostaria de

agradecer pelo atendimento e pela

agilidade em realizar o exame. Foi rápido e

eficiente!

 Muito obrigada e parabéns pelo

atendimento.

 

Maria Inês Correa

UTI  ADULTO

Se todas as pessoas forem

atendidas como nós fomos, não

precisa melhorar em nada.

Obrigada pela atenção.

 

Sonia Ramalho

Gostaria de agradecer imensamente a

SCMI e a todos os colaboradores que

trabalham sempre com muito amor e

carinho, transmitindo paz e

tranquilidade aos seus pacientes. Meu

coração se alegra em ver que vocês fazem

a diferença nesse mundo tão disperso e

indiferente com a dor do próximo! 

Em nome da minha família agradeço de

coração por tudo que fizeram para meu

filho, que graças a Deus e a todos vocês

está muito bem. Deus abençoe!

Gratidão por vocês fazerem a diferença.

Continuem assim, vocês são exemplos a

serem seguidos.

Att,

 

Idelvana Mayara do Amaral.

UTI  ADULTO


