
 

COVID-19
 

NESTE MOMENTO DIFÍCIL, SÓ NOS RESTA AGRADECER 
A TODOS OS NOSSOS COLABORADORES, NOSSO CORPO
CLÍNICO E PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,

QUE CONTINUAM EXERCENDO O SEU TRABALHO 
COM MUITO AMOR, CORAGEM E DEDICAÇÃO.

APESAR DO MEDO E DE TODA A INSEGURANÇA QUE
PERMEIA ESTE MOMENTO, O NOSSO TRABALHO É
PRIMORDIAL PARA A COMUNIDADE E ESTAMOS

PRONTOS PARA ENFRENTAR ESSA PANDEMIA JUNTOS.
VAMOS À LUTA! GRATIDÃO A CADA UM DE VOCÊS!

 

A PALAVRA DA DIRETORIA
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NOTÍCIAS
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CARTA
ABERTA AOS COLABORADORES

Desde o inicio dessa pandemia tive medo, medo de me contaminar, medo de
contaminar meus familiares, medo de adoecer tendo em vista que faço parte da linha

de frente e do grupo de risco. Mas também tive muita coragem, de ir à luta, de não
recuar, de não desmotivar meu time, mantive pensamentos positivos e palavras de

apoio, incentivo e de esperança.
E durante toda minha vida profissional estive ao lado da ética, defendendo o que é

certo, o que é  correto, defendendo os direitos do paciente e cumprindo com o meu
dever.

Até que sou surpreendida por sintomas do COVID-19, sendo eu grupo de risco e
estando a frente do atendimento me apressei em realizar o teste. Por mais que meu

coração confiasse que poderia ser negativa, minha razão me preparava para o
resultado contrário.

Meu mundo parou por algumas horas ou dias. No primeiro momento queria pensar,
absorver, entender, em que me momento me contaminei. No outro momento queria

buscar nas minhas memorias quais pessoas do meu convívio familiar e profissional
estiveram comigo para que fossem comunicadas e pudessem tomar as condutas
pertinentes. A culpa vem de qualquer forma e você pensa: Onde foi que eu errei?!

Mas meu tempo não foi respeitado. Meu “direito”, agora como paciente, não foi
respeitado. Compreendo, como profissional, que isso se torna algo de notificação
compulsório, e confiando que empresa onde atuo já estariam notificando meus

queridos colegas de trabalho que tiveram em contato direto. 
Eu só queria paz... assimilar tudo isso.

Sabe quando aprendemos que o paciente precisa ser respeitado no seu
direito de dizer não, no seu direito de não ter sua “doença” exposta, ou sua imagem 

e seu nome  divulgado em grupos e rodas de conversa?! Eu só queria ter sido
preservada de tudo isso, ate estar bem emocionalmente, psicologicamente e

fisicamente para falar sobre tudo isso.
Mas, eu como, profissional de saúde e paciente tive meus direitos violados.

Peço gentilmente, tenham empatia, compaixão e confiem na gestão e no setor de
medicina de trabalho da empresa onde atuam. Eles são o mais interessados em isolar

os possíveis profissionais positivos.
Fiquem com Deus, se cuidem, usem EPIs, higienizem as mãos e mantenham o

distanciamento social.
 

Essa historia não é minha, mas
poderia ser.

 

Enf: Josiane Gonçalves de Pontes.
Presidente da Comissão de Ética de Enfermagem

Gestão 2019-2021
 

 
 



TREINAMENTO

 

As fisioterapeutas Débora

Tomaz e Soraya Shuman

ministraram, ao longo do mês

de abril,  treinamentos sobre

Oxigenoterapia, Ventilação

Mecânica Invasiva em

pacientes suspeitos ou com

diagnóstico de COVID-19 

 para os enfermeiros,

técnicos de enfermagem e

médicos da UTI Adulto, Ala B

(isolamento-covid) e 

Pronto Socorro.

 

Considerando a gravidade da

pandemia, estas informações

são indispensáveis para

segurança da equipe assim

como um bom atendimento

ao cliente.

 

ATENÇÃO



Ma

DIA DAS MÃES

 

Unidade do Câncer entrega mimo

para as pacientes em homenagem ao

dia das mães!



USE MÁSCARA!

Equipe da Unidade do

Câncer usa máscara

divertida para alegrar os

pacientes. 



 

Equipe da Unidade de Urgência e Emergência

usando as máscaras de proteção de gotículas

doadas pelo grupo @amigosdetatui



 

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

UTI NEONATAL prestou

homenagem para as mamães, 

que receberam um lindo cartão

com o carimbo do pezinho 

de seus bebês!  

DIA DAS MÃES



100K
Lives first aid has saved

A VOZ DO CLIENTE
 

 GABRIEL DANTAS: quero agradecer tamanho profissionalismo,respeito e
cordialidade que tem nos recebido no PS, tanto a equipe quanto os pacientes.
Independente de qualquer situação está sempre pronto pra receber com muito
respeito e educação, tanto você quanto a sua  equipe tem nos recebido sempre

com prontidão! Que Deus continue abençoando todos os profissionais de
saúde que como ele fazem realmente a diferença na vida das pessoas. Nessa

semana da enfermagem eu tiro o chapéu pra ele e sua equipe! 
Show mesmo.

Helena, funcionária do SAMU ITAPEVA

COLABORADORES DA

ENFERMAGEM, NOSSOS

ANJOS SEM ASAS, É UM

GRANDE PRESTÍGIO TER

VOCÊS NO NOSSO TIME!

 

PARABÉNS PELO SEU DIA!

 

Neste ano, a nossa

homenagem vai para todos

os profissionais da saúde,

que estão atuando na linha

de frente na batalha do

COVID-19.

Confira a

homenagem que

preparamos para

vocês no Facebook

do Santa Saúde!


