
 

Outubro rosa

Amor em flor

Doce vida

Esperança e

Cura pra toda dor.

 

Em todo tempo prevenir

Tocando-se

Alimentando-se bem

Sorrindo mais

Fazendo exercícios 

Evitando o mal.

 

Outubro rosa

Em nuances de paz

Transbordar de saúde

Conscientização intelectual

Vestindo alma e corpo

De plena vida angelical

 

Outubro rosa

Tocar e se auto-conhecer

Um toque do bem

Uma chama que inflama

Um sorriso pra vida

E alegria para quem se ama.
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Santa Casa se 

veste de Rosa

Ação tem como objetivo alertar as

mulheres sobre a importância de

realizar exames preventivos ao

câncer de mama e de colo do

útero.



Santa Casa proporciona que colaboradoras

façam exames de Papanicolau e Mamografia.

PREVENÇÃO

Nos dias 14 e 15 de outubro foram realizadas coletas de

Papanicolau nas colaboradoras da Instituição. O exame

foi oferecido gratuitamente a todas as mulheres que já

iniciaram vida sexual ativa e que tinham interesse em

realizar o exame. 

O projeto foi desenvolvido pela Equipe da Medicina do

trabalho em parceria com a Enfermeira do Posto de

Saúde Joseli dos Santos Souza, e a colaboração da

Enfermeira Coordenadora do Bloco Obstétrico Tatiane

de Oliveira Melo, que realizou as coletas. 

 

Cada colaboradora que realizou seu exame preventivo

ganhou um mimo preparado pela Assistente Social da

Instituição Anai, em incentivo ao autocuidado. 



FELIZ DIA DO MÉDICO!

 

Médicos recebem homenagem pelo

Dia do Médico

 

A empresa de agronegócio Holambra

prestou homenagem aos médicos da

Santa Casa, que receberam uma

plantinha com um cartão, além de

pêssegos.

 

Na foto, a Diretora Técnica Médica,

Dra. Carla Arruda, representa todos

os médicos do nosso Corpo Clínico.

 

Parabéns aos nossos médicos pela

nobre missão de cuidar das pessoas.

 

Nosso Corpo Clínico agradece a

inciativa da empresa Holambra pelo

reconhecimento da importância do

trabalho que prestamos à

comunidade.

 

 

Enfermagem

participou de

treinamento para

assistência de

parada

cardiorrespiratória

no adulto,

ministrado online

pelo Coren-SP, com

aula prática

ministrada por

enfermeiros da

Santa Casa. 



Dia das Crianças: para celebrar o dia das crianças os pequenos internados na UTI Neonatal e

na Pediatria receberam mimos, que foram carinhosamente confeccionados por nossos

colaboradores. Um trabalho lindo, cheio de capricho e cuidado!



Santa Casa recebeu a visita da 

Prefeita de Nova Campina



Ser fisioterapeuta é

conciliar sabedoria e

dedicação em uma

profissão

recompensadora. É ter

mãos que cuidam e

renovam a vida de tanta

gente. Parabéns a cada

um destes profissionais

que transformam seus

conhecimentos em

qualidade de vida,

proporcionando bem-

estar físico e emocional

aos seus pacientes.

Quando se tem certeza de

estar em boas mãos é

possível chegar cada vez

mais longe e superar

qualquer limitação. Feliz

dia do fisioterapeuta.

Wanda Tatit

 

Parabéns Fisioterapeutas
13 de outubro - Dia do Fisioterapeuta



Equipe do 4° Andar


