
O Novembro Azul 
é uma campanha 

de
conscientização 
 dirigida à saúde 

dos homens, 
para

conscientização 
a respeito 
de doenças

masculinas, 
com ênfase na

prevenção e no
diagnóstico

precoce do câncer
de próstata.
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A Unidade do Câncer da Santa Casa de
Itapeva (UCI) decorou a unidade de azul,
com o objetivo de lembrar os homens sobre
a importância de procurar um médico e
realizar exames preventivos.

A Unidade do Câncer de Itapeva (UCI) é
referência para toda a região Sudoeste
Paulista. Funciona desde 2011, onde já são
atendidos pacientes oncológicos SUS, cuja
regulação é feita através do CROSS ONCO.
Atende também pacientes de planos de
saúde e particulares.

A equipe multiprofissional da UCI é formada
por enfermeiras, assistente social, psicóloga,
farmacêuticas, nutricionista e
fisioterapeutas, além da equipe médica
composta por oncologista, urologista,
nefrologista, cardiologista, cirurgião geral e
cirurgiã plástica.

A UCI também conta com uma unidade
farmacêutica com modernos equipamentos
e uma equipe de profissionais competentes
responsáveis pela diluição dos
quimioterápicos.

UCI VESTIDA DE AZUL





DESAFIO  VIDA
SAUDÁVEL

COLABORADORES  CONCLUÍRAM  O  DESAFIO
QUE  TROUXE  BEM -ESTAR  PARA  TODOS  

OS  PARTICIPANTES !



DESAFIO  VIDA
SAUDÁVEL

QUARENTA
COLABORADORES

PARTICIPARAM DO
PROJETO.  ELES

CONTARAM COM O
APOIO E A

ORIENTAÇÃO DA
NUTRICIONISTA

MARTA,  DA
FISIOTERAPEUTA
TUANY,  ALÉM DE

TODA A
COORDENAÇÃO DA

EQUIPE DA MEDICINA
DO TRABALHO,  SILVIA

E LÉLIA,  E  TAMBÉM
DA COORDENADORA

ADMINISTRATIVA
LUCIANE.

 
As finalistas: a que eliminou mais peso, a que praticou

mais atividade física e que eliminou mais medida. 



Equipe Multiprofissional da UTI
Neonatal da Santa Casa de Itapeva
celebrou o Dia Mundial da
Prematuridade. Uma celebração
que representa a oportunidade de
vida para um bebê que nasce
prematuro, pois a UTI Neonatal tem
uma equipe altamente qualificada,
além de tecnologia de ponta.

As mamães dos bebezinho
internados receberam
lembrancinhas preparadas
carinhosamente pela equipe, que
também decorou toda a unidade de
roxo, tema da campanha. 

O roxo simboliza sensibilidade e
individualidade, características que
são muito peculiares aos bebês
prematuros. Além disso, o roxo
também significa transmutação e
mudança, ou seja, a arte de
transformar algo em outra forma
ou substância, assim como no
desenvolvimento de um bebê
prematuro.
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CELEBRANDO A 
VIDA DO PREMATURO!





Agradeço a DEUS, a vocês de Itapeva e
da Região que em suas

orações pediram e rogaram pela cura da
Guerreira Nathália Mattos, que hoje

recebeu alta e voltou para seu lar sobre
todos cuidados médicos.

Nossa eterna gratidão a equipe do Samu
de Itapeva e seus

socorristas, ao Corpo Clínico da Santa
Casa de Itapeva e seus enfermeiros, a
toda equipe do Conjunto Hospitalar de

Sorocaba e seus enfermeiros, a todos que
rezaram para minha filha. Hoje ela teve

alta médica e estamos  em 
casa. Deus abençoe cada  família

em seu lar e grupos de orações que nesse
momento difícil nos abraçou com

vibrações e orações ...Que o Senhor
esteja com todos vcs ❣ ❤ ❤  

 
OBRIGADO A TODOS, QUE SEUS

LARES SEJAM ETERNAMENTE
ABENÇOADO.

Eu quero agradecer a todos da Enfermaria da

Ala Covid-19.

Deus abençoe muito vocês enfermeiras e

médicas pelo cuidado com o meu marido,

Orozimbo Spaluto.

Muito obrigada! Deus abençoe!


