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O Eletroencefalograma (EEG) é um exame que analisa a atividade

elétrica cerebral espontânea captada através da utilização de eletrodos

colocados sobre o couro cabeludo e tem como objetivo registrar esta

atividade para auxílio diagnóstico de alterações neurológicas.

O serviço de EEG da Santa Casa de Itapeva dispõe de aparelhos digitais

modernos, técnicas habilitadas e treinadas para a realização do exame

em qualquer idade, desde recém-nascidos até idosos. “Em crianças o

manejo é sempre um desafio e, dispomos, além da experiência, da

utilização de sedação padronizada para a realização de um exame

completo. Realizamos EEG em sono espontâneo ou induzido, com

métodos de ativação com fotoestímulo e hiperventilação voluntária e

mapeamento cerebral”, explica a médica neuropediatra especializada

em Neurofisiologia Clínica, Dra. Karen Grisotto Camargo, responsável

pela análise dos exames.

Em tempos de pandemia, a realização dos exames segue normas

rigorosas de higiene e cuidados para a prevenção da contaminação pelo

Covid-19. 

Eletroencefalograma, exame para auxílio de alterações 

neurológicas, está disponível na Santa Casa de Itapeva

O Eletroencefalograma
(EEG) está disponível

para diversos planos de
saúde e também para a
modalidade particular.

Informações: 

(15) 3521-9500 – Ramal
9523



A Santa Casa de Itapeva

agradece a doação de 250

protetores faciais e 200

aventais recebidos através

da Fehosp.Essa doação

será de grande importância

para a assistência aos

nossos pacientes, no

enfrentamento do Covid-

19.

BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA, por
meio do consultor Hospitalar Sr. Lineu de Jesus Almeida (camisa azul), doou à
Santa Casa 1000 máscaras cirúrgicas descartáveis, além de medicamentos.

A entrega foi feita hoje pela manhã, na presença do Superintendente da Santa
Casa, Aristeu de Almeida Camargo Filho, do Diretor Técnico-Médico Dr. Vinhas e

do gerente do Almoxarifado, Miguel Antonio Silva.

DOAÇÕES



PILATES: ESTAMOS DE VOLTA!

Pratique Pilates na Santa Casa: A modalidade disponível da

Unidade de Fisioterapia conta com equipamentos de ponta e

equipe especializada, além de ambiente climatizado.

Benefício do Pilates:

- Músculos firmes, fortes e alongados;

- Postura alinhada e otimizada;

- Articulações mais saudáveis e flexíveis;

- Melhora da capacidade cardiorrespiratória;

- Diminui a tensão muscular, ansiedade e fadiga;

- Promove mudanças corporais e estéticas.

Informações: 15 3521-9500 (ramal 9533)

Ma

FAÇA PILATES NA

 SANTA CASA 



Você já visitou o nosso Bazar Virtual? Acesse o

Facebook Santa Casa de Itapeva, clique em GRUPOS

e entre no Bazar Solidário Virtual. 



Em setembro comemoramos o mês da Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, o

chamado “Setembro Verde”. O objetivo principal é incentivar que as pessoas se

conscientizem sobre a importância da doação de órgãos, promovendo esse debate nas

famílias e manifestando o seu desejo em vida.A Santa Casa de Itapeva faz a captação de

todos os órgãos e tecidos. 

A seguir, tire algumas dúvidas sobre doação de órgãos, com informações da Central Nacional

de Transplantes:

Como posso ser doador?No Brasil, para ser doador de órgãos e tecidos, não é necessário

deixar nada por escrito. Basta avisar sua família, dizendo: “Quero ser doador de órgãos”. A

doação de órgãos e tecidos só acontece após a autorização familiar documentada. Quando a

pessoa não avisa, a família fica em dúvida.

 Doador falecido:É um paciente internado em unidade de terapia intensiva (UTI) com morte

encefálica, em geral depois de traumatismo craniano (TCE) ou derrame cerebral (AVC). A

retirada dos órgãos e tecidos é realizada no centro cirúrgico do hospital e segue toda a rotina

das grandes cirurgias. A retirada de córnea pode ser realizada até seis horas após a parada

cardíaca.

 Quais órgãos podem ser doados por um doador falecido?Rins, coração, pulmões, fígado,

pâncreas e também tecidos, como córneas, pele e ossos, sempre após a autorização dos

familiares.

converse sobre doação de órgãos 
com a sua família

A Enfermeira Josiane Gonçalves, Membro da
CIHT preparou um mimo para toda a equipe que

faz parte da Comissão Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante,

com a seguinte mensagem: "É um trabalho
autruista, que nos fortalece a cada Sim, a cada
doação. Gratidão a todos que diretamente e,
indiretamente, contribuem para a realização
desse trabalho. Da chegada a emergência à

efetivação da doação, há um longo caminho a
ser percorrido, uma corrida contra o tempo, que
não seria nada fácil se não houvesse parceria.

Obrigada!"


