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HOMENAGEM ÀS MULHERES
 

Ser mulher em 2020! 

 

Imagine ser mulher em 1878 – só em 1879 as mulheres brasileiras
conseguiram o direito de frequentar instituições de ensino superior.
Só em 1932 a mulher brasileira passou a ter direito ao voto – você só
pôde votar em 2018 porque um grupo de mulheres lutou muito por
isso. Em 1962, imagine, foi aprovado o Estatuto da Mulher Casada.

Só então a mulher passou a ter o direito de trabalhar fora de casa
sem precisar da autorização do marido – acredita? Pra você ter uma
ideia, ainda nos anos 80, quando um homem assassinava a esposa,

ele poderia ser absolvido sob o argumento de legítima defesa da
honra. Ser mulher em 2005 também era mais difícil do que hoje,

pois é de 2006 a Lei Maria da Penha, considerada pela ONU uma
das 3 melhores legislações do mundo no combate à violência

contra a mulher. E só em 2015 foi aprovada a Lei do Feminicídio –

ainda assim, os índices desse tipo de crime no Brasil só aumentam.

Ser mulher em 2020 é ter licença-maternidade garantida por lei.
É melhor ser mulher em 2020, em que a palavra sororidade começa

a ter seu significado mais conhecido: mulheres apoiando outras
mulheres, em lugar da velha competição que nos enfraquece diante
do chamado sexo forte. Também vale a pena ser mulher em 2020 e
ver cada vez mais homens inteligentes se juntando ao movimento

feminista, cientes de que ele não é a favor de um gênero em
detrimento do outro, mas sim da equidade que favorece a todos.

Ser mulher em 2020 é um convite a construir outras inúmeras
mudanças, também para as gerações futuras, como as mulheres de
gerações anteriores fizeram por nós. E se você não se reconhece
como feminista, talvez o que falte pra você seja só informação. 

Feliz dia de lutar como uma MULHER – ou seja, todo dia.

 

Texto: Cris Guerra



Sobre a Doença Renal Crônica
 

A doença renal crônica (DRC) se
caracteriza por lesão nos rins que se
mantém por três meses ou mais, com
diversas consequências, pois os rins
têm muitas funções, dentre elas:
regular a pressão, filtrar o sangue,

eliminam as toxinas do corpo, controlar
a quantidade de sal e água do

organismo, produzir hormônios que
evitam a anemia e as doenças ósseas,
entre outras. Em geral, nos estágios

iniciais, a DRC é silenciosa, ou seja, não
apresenta sintomas ou eles são poucos
e inespecíficos. Por causa disso, pode
haver demora no diagnóstico e ele só
acontecer quando o funcionamento

dos rins já está bastante
comprometido, necessitando para
manutenção da vida do indivíduo,
tratamento por meio da diálise ou

transplante renal. 

 

Idealizado pela Sociedade Internacional de Nefrologia (ISN), o Dia Mundial do
Rim (DMR) tem como objetivo reduzir o impacto da doença renal em todo o

mundo. Neste ano, a data será celebrada no dia 12 de março. 
 

Com o tema “Saúde dos rins para todos. Ame seus rins. Dose sua creatinina!”, a
Unidade de Hemodiálise da Santa Casa irá distribuir folhetos e orientações
visando ressaltar a importância da saúde renal e conscientizar as pessoas

sobre a necessidade da prevenção e diagnóstico precoce da DRC.

Dia Mundial do Rim deste ano terá como
tema “Saúde dos rins para todos”

Superintendente
da Santa Casa de
Itapeva, Aristeu de
Almeida Camargo
Filho, participa de

reunião do
Conselho

Consultivo da CMB
- Confederação das
Santas Casas de
Misericórdia e
Entidades

Filantrópicas, para
discutir assuntos

importantes
referente a rede
assistencial SUS.

Assim, são fundamentais a
prevenção e o diagnóstico precoce
da doença, que tem tratamento e
que pode ser observada com a
realização de exames de baixo

custo, como o exame de urina e a
dosagem de creatinina no sangue.



Mais fotos no

Treinamento 

da Fisioterapia

Ma

No dia 31 de janeiro a equipe de
Fisioterapia ministrou
treinamento em Ventilação
Mecânica no Pronto Socorro,
com orientações de manuseio,
montagem e parâmetros básicos.

 
O treinamento foi realizado
pelas fisioterapeutas Débora
Tomaz e Gabrielle Germiniani,
sob a supervisão do enfermeiro
Fabio Coraza e da fisioterapeuta
Wanda Tatit.

 

Os enfermeiros do
Pronto Socorro Fabio,
Ernandes, Matheus,

Gabriel, Dayanne, Silvio e
a enf. Claudete (NHE)
participaram do Curso

de Qualificação
profissional sobre

Animais Peçonhentos,
ministrado pelo Dr.

Carlos Roberto Medeiros,
do hospital Vital Brasil,

ligado ao instituto
Butantã. De acordo com
a equipe, o treinamento

foi ótimo para o
aprendizado e a melhora

do tratamento e
assistência dos clientes
na unidade de urgência
e emergência, no caso

de acidente com animal
peçonhento.

TREINAMENTO



PROJETO VIDA SAUDÁVEL

Participantes do projeto Vida Saudável, que visa incentivar o colaborador a
mudar seus hábitos alimentares e a praticar atividade física, já trocaram o

elevador pela escada. Diariamente, as colaboradoras da Lavanderia se reúnem
para praticar alguns exercícios e ativar o movimento corporal. 

Outros integrantes do grupo também estão se reunindo para caminhadas
externas. Parabéns pela iniciativa!

O projeto Atualize-se com

a Santa Casa de fevereiro

foi ministrado pela

jornalista e assessora de

comunicação, Claudia de

La Rua, que destacou a

importância da

comunicação interpessoal

para a melhora do

ambiente de trabalho e

também na assistência ao

paciente,



TREINAMENTO DA BRIGADA
O treinamento da brigada do último mês, teve teste com

hidrante para apagar foco de incêndio.

SANTA CASA RECEBE VISITA DE DEPUTADO 

Recebemos a

visita dos

assessores do

Deputado Federal

Paulo Freire da

Costa, que

destinou uma

verba para Santa  

Casa. A verba

ainda está em

fase liberação.



 A modalidade disponível da Unidade de Fisioterapia conta com equipamentos de ponta e equipe
especializada, além de ambiente climatizado

 
Motivos para escolher o Pilates não faltam: a atividade melhora o bem estar físico e emocional, combate
dores e auxilia na prevenção de fraturas osteoporóticas. Segundo a Aliança Brasileira de Pilates (Abrapi),
o método tem como princípios a respiração completa, o acionamento do centro de força (músculos
abdominais), a precisão, o controle, a fluidez e a concentração.

 
O Pilates é ainda um aliado poderoso no combate ao estresse por contemplar uma ordem específica de
exercícios, que obedece a um ritmo respiratório e que exige concentração. Os profissionais que atuam na
Unidade de Fisioterapia da Santa Casa são amplamente qualificados e as aulas tem número limitado de
alunos a cada horário, o que permite ao professor dar atenção individualizada durante toda a pratica do
exercício.

 
A Unidade de Fisioterapia da Santa Casa possibilita ainda que os alunos do Pilates pratiquem exercícios
em Esteira elétrica de alta tecnologia, além da Plataforma Vibratória, que auxilia no tratamento de
distúrbios circulatórios, osteopenia (prevenção e tratamento), disfunções de tônus muscular e dores
corporais.

 
O Pilates está disponível na Unidade de Fisioterapia da Santa Casa, com equipamentos de
ótima qualidade e fisioterapeutas especializadas. Consulte disponibilidade de horários e valores
na Unidade de Fisioterapia. Preço especial para clientes dos planos Santa Saúde, Funerária
Itapeva e Prever. NÃO PRECISA DE PEDIDO MÉDICO. Informações: 15 3521-9500 (ramal
9533).

 
 

 

 

 

PRATIQUE PILATES NA UNIDADE DE

FISIOTERAPIA DA SANTA CASA



 

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

O Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) é um registro mantido sob os
cuidados da Receita Federal, informações de cada cidadão,

resguardadas em seu banco de dados. Manter a situação cadastral
do seu CPF regular é fundamental para manter o acesso a vários

serviços e direitos, inclusive uma nova lei exige que todos os
registros de internação realizados na Santa Casa conste o número

do CPF do paciente. 
 

Mantenha seu CPF em dia. Tenha o número em mãos para usar
sempre que necessário.

Você sabe o número do seu CPF?

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

A Clínica Santa Saúde agora recebe o nome de
Clínica de Especialidades Médicas. Essa

alteração no nome foi importante para explicar
aos clientes que Clínica atende também a

outros convênios de saúde (e não apenas o
Santa Saúde) e também consultas particulares.

Nova sala de aplicação
A Clínica de Especialidades Médicas ampliou

a sua estrutura e oferece 21 especialidades
médicas, mais de 40 profissionais, além de uma

resolutividade de agendamento de exames e
diagnósticos oferecidos pela Santa Casa.

Informações e agendamentos:  
 
 15 99796-8117.

 



Time before mbulance arrives

100K
Lives first aid has saved

UTI  ADULTO

A  VOZ  DO  CLIENTE
 

MATERNIDADE
Quero deixar aqui o meu

agradecimento a todos, sem exceção,
desde a recepção até a limpeza pelo

ótimo atendimento. Fui muito bem
tratada por todos!
Estou muito grata!

 
Marineia

Agradeço imensamente toda equipe
de enfermagem pela atenção e
cuidados a mim prestados, em

especial a Marcele e o Francisco 
pelo excelente atendimento. 

Deus abençoe a todos!
 

Almir

4º ANDAR

ONCOLOGIA

Agradeço as enfermeiras pelo
ótimo atendimento e pelo sorriso
diário no rosto. Isso nos faz mais
fortes para enfrentar a batalha. 

 
Maria Cristina Duarte Gomes

ORTOPEDIA

Não somos da cidade, estamos de
passagem. Mas me machuquei,

precisei de atendimento hospitalar e
fui muito bem atendida. Os

colaboradores e médicos sempre
alegres e prestando um bom

atendimento, com muito carinho.
Sabemos que não é fácil, pois

conheço outros serviços médicos, mas
aqui vocês conseguem manter um
bom padrão. Parabéns à equipe da
Ortopedia pelo bom atendimento.

 
(Paciente não colocou nome na

pesquisa de satisfação)


