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Não basta falar sobre o Outubro Rosa. 
É preciso praticar o autocuidado 

que essa campanha propõe.

Outubro Rosa é comemorado mundialmente

como o mês de conscientização para o

controle do câncer de mama. Época de

reflexão e busca de mais informações de como

prevenir a doença, pois câncer de mama tem

cura. Neste Outubro Rosa 2020, a Sociedade

Brasileira de Mastologia (SBM) lança o

movimento de conscientização “Quanto antes

melhor”.

 

A partir de 40 anos de idade toda mulher deve realizar anualmente a

mamografia, exame que vai permitir a identificação de lesões não

palpáveis.

Como forma de cuidar de suas colaboradoras, a Santa Casa está

proporcionando que todas as mulheres acima de 40 anos realizem

gratuitamente o exame de mamografia e papanicolau. Para mais

informações, converse com a equipe da Medicida do Trabalho.

Confira no site da Santa Casa,  orientações da Dra. Laurinda

Castellani, médica cirurgiã plástica, integrante da equipe da UCI. 



Fruto de uma força tarefa entre os gestores municipais, gestores da Santa Casa, e os

profissionais que estão na linha de frente, no combate ao vírus.

A Santa Casa de Itapeva rapidamente se organizou para montar uma estrutura

completa para prestar assistência aos Itapevenses e, também aos moradores da região,

preparando e capacitando sua equipe.

“Foram meses de trabalhos intensos, angústias, medos, inseguranças, mas também de

resultado. Um resultado comprovado por esse índice, o menor óbito por Covid-19 do

Estado de São Paulo. Essa é a força de um trabalho em equipe e da estrutura que o

nosso hospital coloca a serviço da saúde da região”, diz Aristeu de Almeida Camargo

Filho, superintendente da Santa Casa. 

Itapeva é a cidade do Estado de São Paulo, com
população entre 50 e 100 habitantes, com MENOR

índice de registro de mortes por Covid-19

COVID-19

E completa: “aos nossos
profissionais, que estão

atuando diuturnamente no
cuidado e assistência aos

pacientes, nossa admiração
e gratidão. Esse mérito é de

vocês, sem exceção:
porteiros, recepcionistas,

equipe de enfermagem,
equipe CCIRAS-NHE,

equipe médica, equipe de
zeladoria e hotelaria,
equipe do serviço de

nutrição e dietética, serviço
socail, equipe de

manutenção, enfim, todos
da nossa equipe

multiprofissional, que
estão atuando na linha de

frente, PARABÉNS”!



A Maternidade recebeu 34 kits contendo
itens para bebês, que foram doados pela 

 igreja Presbiteriana.

DOAÇÃO

Todos os colaboradores
deverão fazer o teste do

COVID-19. Verifique com o seu
supervisor qual é a data e

horário disponível para o seu
setor. 

ATENÇÃO:



Equipe da Santa Casa
participou do curso de
imersão ACLS (Suporte
Avançado de Vida em

Cardiologia). 

Participaram do curso a Enf.
Ingrid Faria, Enf. Josiane,

Enf. Camila e os médicos:
Dr. Fernando, Dra. Maria

Tereza 

e Dra. Cecília .



Ma

Santa Casa "vestida" 
de rosa



Pacientes da

Unidade do

Câncer

recebem mimo

do Outubro

Rosa



Cuidando de quem cuida da gente!

Uma iniciativa da Medicina do
Trabalho iniciou a coleta de

Papanicolau das colaboradoras
da Santa Casa e Santa Saúde.

Também foram feitos exames de
mamografia nas colaboradoras

acima de 40 anos.



É com grande satisfação que nos chega o gráfico da Secretaria Estadual da
Saúde, onde mostra toda a qualidade de nosso trabalho na linha de frente

contra o Covid 19. Somos a cidade com até 100 mil habitantes com o
menor número de óbitos no estado.

Isso  me enche de orgulho em coordenar essa equipe, que recebeu todos
os casos, até hoje, aqui na Santa Casa.

Vocês são uma equipe nota infinita!!!! Sem vocês iniciando todo o cuidado
nada seria possível.

Grande abraço e seguimos fortes contra o vírus.
Se protejam e vamos em frente!

Enfermeiro Fábio Corazza

MENSAGEM

Confira o vídeo

especial sobre o

Outubro Rosa no

Facebook da

Santa Casa!

Enf. Valdirene


