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Abraço simbólico marca 
o Dia do Trabalhador

Profissionais da Santa Casa de Santos são homenageados 
pelos mais de 2 anos dedicados no combate à pandemia.
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AAssumi a provedo-
ria da Santa Casa 
de Santos em fe-

vereiro de 2016, quando 
a instituição se encontra-
va cheia de dívidas e com 
prejuízo mensal de R$ 5 
milhões. Estava diante do 
maior desafio de minha 
carreira. Em meu discur-
so de posse, não prometi 
um hospital modelo, mas 
sim um hospital moderno. 

Dentre tantas urgên-
cias, a primeira ação foi 
quitar os salários atra-
sados dos mais de 5 mil 
funcionários. Foi preciso 
um verdadeiro choque 
de gestão para reverter o 
quadro que a instituição 
estava. 

Realizamos uma forte 
reforma administrativa, 
com revisão de contra-
tos, organização de pro-
cessos, e trabalho efetivo 
para redução de gastos e 
aumento da receita. Em 

alguns meses, a Santa 
Casa passou a ter supe-
rávit, fazendo com que o 
hospital retomasse seu 
potencial competitivo. 

Desde então, muitas 
foram as conquistas e 
implantações de equipa-
mentos de ponta, tornan-
do a modernidade uma 
realidade para a institui-
ção.  

Na pandemia, o hospi-
tal foi a maior referência 
de combate à Covid-19 
da região, conseguindo 
enfrentar as fases mais 
críticas com a estrutura 
que já existia, graças aos 
investimentos que fize-
mos desde quando tomei 
à frente da Santa Casa. 

Mesmo na pandemia, 
com todos os desafios e 
adversidades, entrega-
mos obras importantes, 
como o Serviço de Luto 
totalmente revitalizado e 
o complexo de Radiote-

rapia com o acelerador 
linear que oferece o 
melhor tratamento 
contra o câncer. 

Em 15 de janeiro
de 2022, o hospital 
fez história mais
uma vez, com a
realização da 
primeira cirurgia 
robótica da região,
tornando-se uma 
das principais
referências em t
ecnologia cirúrgica 
avançada do Brasil. 

Agora, almejar 
que a Santa Casa 
de Santos 
emplaque 
como 
hospital 
modelo 
para o 
país 
tornou-se 
um desejo 
possível de 
ser concretizado.
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Novas Instalações do 
Serviço de Limpeza

Provedor Ariovaldo Feliciano fez a entrega das novas instalações no dia 20 de Provedor Ariovaldo Feliciano fez a entrega das novas instalações no dia 20 de 
maio, em cerimônia especial para os funcionários.maio, em cerimônia especial para os funcionários.

Um dos serviços 
mais importan-
tes da instituição 

está em novo espaço, 
construído especialmen-
te para proporcionar as 
melhores condições de 
trabalho e otimizar a ro-
tina de centenas de cola-
boradores.

Para marcar a inau-
guração, o hospital or-
ganizou uma cerimônia 
no dia 20 de maio, com 
descerramento de placa 
e presença dos membros 
da Mesa Administrativa, 
Presidentes e membros 
da mesa diretora dos 
Conselhos Geral e Deli-
berativo, Diretores, Ges-
tores e lideranças dos 
setores da instituição. 

O Frei Denilson, do 

Santuário de Santo An-
tônio do Valongo, foi con-
vidado para abençoar as 
novas instalações, locali-
zadas ao lado da chácara.

No discurso de inaugu-
ração, o provedor Ario-
valdo Feliciano destacou 
a importância de todos 
os colaboradores para o 
desenvolvimento da ins-
tituição, os nomeando 
como “Amigos do Prove-
dor da Santa Casa”.

Serviço de Limpeza
Com a mudança do 

serviço para uma área 
mais próxima do prédio 
principal do hospital, o 
atendimento prestado a 
todo complexo poderá 
ser otimizado, reduzindo 
ainda mais o tempo de 

conclusão das deman-
das, além de facilitar as 
trocas dos plantões dos 
funcionários.

O Serviço de Limpeza 
possui um quadro funcio-
nal com cerca de 400 co-
laboradores, organizados 
para suprir as demandas 
da instituição em período 
integral. A área faz parte 
do Setor de Higienização 
Hospitalar, que também é 
responsável pelo Serviço 
de Rouparia e Gerencia-
mento de Resíduos.

As novas dependên-
cias do Serviço contam 
com Sala de Diluição de 
produtos e Lavagem de 
Cortinas, Almoxarifado 
de Produtos e Materiais, 
Sala de Guarda de Mo-

biliário Reserva, D.M.L. 
(onde se faz higienização 
dos carrinhos coleto-
res), Almoxarifado, Sala 
de Treinamento, Sala de 
Uniformes, Banheiros 
e Vestiários Femininos 
e Masculinos, Sala Ad-
ministrativa, Copa para 
Colaboradores, e Área 
de Convivência acolhe-
dora para os momentos 
de descanso dos funcio-
nários.

Higienização
Hospitalar

Desde 2019, a gestão 
do setor acontece de 
modo informatizado, com 
logística que facilita a or-
ganização das demandas 
para atender todo o hos-
pital com eficiência.

Com a entrega das no-
vas instalações, o Setor 
tende a melhorar ainda 
mais os serviços presta-
dos, otimizando o atendi-
mento de todo o hospital.

Provedor e sua esposa descerram a placa.

www.santacasadesantos.org.brwww.santacasadesantos.org.br 0303
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Governador de SP visita a 
Santa Casa e anuncia recursos

O novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o Secretário de Saúde do O novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o Secretário de Saúde do 
Estado, Jean Gorinchteyn, estiveram na instituição e conheceram as instalações.Estado, Jean Gorinchteyn, estiveram na instituição e conheceram as instalações.

AASanta Casa de 
Santos rece-
beu a visita do 

governador do Estado 
de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, e do secretário de 
Saúde do Estado, Jean 
Gorinchteyn, que vieram 
à instituição para co-
nhecer o atendimento do 
SUS e as instalações do 
hospital. 

A comitiva foi recebi-
da pelo provedor Ario-
valdo Feliciano, pelo vice 
provedor, Carlos Teixeira 
Filho, e pelos membros da 
Mesa Administrativa.

Foram visitadas as ins-
talações de algumas das 

unidades que atendem os 
pacientes do SUS, como 
o Complexo de Urgência 
e Emergência, Traumato-
logia e Centro Cirúrgico. A 
comitiva também conhe-
ceu o Centro Robótico da 
Santa Casa de Santos, o 
único da Baixada Santis-
ta.

O AnúncioO Anúncio
Para finalizar a visita, foi 

organizada uma cerimô-
nia no Consistório João 
Baptista Ferreira, onde o 
governador fez o anúncio 
sobre a liberação de R$ 5 
milhões para custeio ge-
ral da instituição. 

Dia da Enfermagem é celebrado 
na Santa Casa de Santos

Programação especial com missa, vídeo comemorativo e palestras marcam a data Programação especial com missa, vídeo comemorativo e palestras marcam a data 
que homenageia todos os profissionais de enfermagem.que homenageia todos os profissionais de enfermagem.

PPara homenagear 
todos os profis-
sionais de enfer-

magem, a Santa Casa 
de Santos preparou uma 
programação especial no 
dia 12/5, que começou 

com missa em Ação de 
Graças na Capela Santa 
Isabel.

Na sequência, no res-
taurante dos colaborado-
res, o provedor Ariovaldo 
Feliciano fez um pronun-

ciamento para parabeni-
zar todos os profissionais 
da categoria, os chaman-
do carinhosamente como 
“anjos de branco” e classi-
ficando todos os funcio-
nários como “amigos do 
provedor”.

A gerente de Enfer-
magem, Enfª. Alessandra 
Conceição Roberto Ma-
netta, também parabe-
nizou toda a equipe pela 
dedicação e envolvimen-
to na profissão, e anun-
ciou o lançamento do ví-
deo feito em homenagem 

a todos os profissionais 
de enfermagem, produzi-
do pela equipe de Comu-
nicação da Santa Casa 
de Santos.

O evento foi finalizado 
com o sorteio de pre-
sentes oferecidos pelo 
Shopping Roque, Toca 
das Flores e Recanto da 
Beleza.
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Simpósio de Robótica reúne 
especialistas na Santa Casa

Com cirurgias robóticas ao vivo, profissionais de diversas cidades brasileiras Com cirurgias robóticas ao vivo, profissionais de diversas cidades brasileiras 
participam do 1º Robotic Experience Santos.participam do 1º Robotic Experience Santos.

RRealizado pela pri-
meira vez na Bai-
xada Santista, a 

Santa Casa de Santos 
promoveu o 1º Robotic 
Experience Santos. O 
simpósio aconteceu de 
12 a 14 de maio, no Audi-
tório do Centro Robótico, 
com cirurgias urológicas 
por via robótica ao vivo.

O SimpósioO Simpósio
O evento foi restrito 

aos especialistas con-
vidados, que vieram de 
várias cidades brasileiras, 
e durante os três dias 

aconteceram procedi-
mentos urológicos para 
discussão técnica, troca 
de experiências e am-
pliação de conhecimento. 

Palestras e aulas ao vivo, 
transmitidas por pro-
fessores da Alemanha e 
Itália completam a pro-
gramação.

O 1º Robotic Experien-
ce Santos teve a coorde-
nação do cirurgião robó-
tico, Dr. Matheus Miranda 
Paiva, um dos primeiros 
especialistas do país a 
obter a Certificação Ro-
bótica da Sociedade 
Brasileira de Urologia, 
e do Dr. Eloi Guilherme 
Moccellin, cirurgião uro-
lógico e coordenador das 
equipes de clínica cirúr-
gica, ginecologia, obste-
trícia, ortopedia e pronto 
atendimento da Santa 
Casa de Santos.

Simpósio de 
Medicina 

Hiperbárica
Especialistas compar-Especialistas compar-
tilharam conhecimento tilharam conhecimento 
em evento que lotou o em evento que lotou o 
consistório do hospitalconsistório do hospital

AASanta Casa de 
Santos realizou 
no dia 30/5 um 

Simpósio sobre Medicina 
Hiperbárica para pro-
mover a discussão téc-
nica, e integrar a equipe 
multiprofissional, com 
a participação de 150 
profissionais de saúde e 
estudantes da área.

Maçonaria entrega títulos a gestores 
da Santa Casa de Santos

Supremo Conselho do Grau 33º da Maçonaria para República Federativa do Brasil Supremo Conselho do Grau 33º da Maçonaria para República Federativa do Brasil 
homenageia provedor, diretores e hospital homenageia provedor, diretores e hospital 

EEm solenidade re-
alizada na Santa 
Casa de Santos, dia 

27/5, o Provedor Arioval-
do Feliciano, o Diretor Clí-
nico Constantino Kader 
Conde, o Diretor Técnico 
Alex Gonçalves Macedo e 
o próprio hospital, foram 
homenageados pelo Su-
premo Conselho do Grau 
33º da Maçonaria para 
República Federativa 
do Brasil pelos serviços 
prestados, em especial 
durante a pandemia.

Representando o Su-
premo Conselho do Grau 
33º da Maçonaria para 
República Federativa do 
Brasil, estavam o Gran-

de Inspetor Litúrgico da 
5ª Inspetoria do Esta-
do de São Paulo, Victor 
Conde do Nascimento, e 
os Grandes Inspetores 
Gerais da Ordem: José 
Roberto dos Santos, 
Delegado Litúrgico da 1ª 
Delegacia da 5ª Região 

do Estado de São Paulo; 
Orlando Dias dos Santos 
Filho, Presidente do Con-
sistório Príncipes do Real 
Segredo Comendador 
Montezuma; Tércio Du-
rante Júnior, Presidente 
do Conselho de Cavalei-
ros Jerusalém Celeste.
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“Café com o Provedor” destaca 
profissionais e celebra 

aniversariantes do bimestre
Dedicado aos colaboradores aniversariantes dos meses de abril e maio, evento Dedicado aos colaboradores aniversariantes dos meses de abril e maio, evento 
homenageia profissionais de enfermagem que se destacam no atendimento.homenageia profissionais de enfermagem que se destacam no atendimento.

AAedição do tra-
dicional evento 
“Café com o Pro-

vedor” da Santa Casa de 
Santos aconteceu no dia 
27/5, e animou a manhã 
dos colaboradores ani-
versariantes dos meses 
de abril e maio, que par-
ticiparam do encontro no 
refeitório dos funcioná-
rios. 

O provedor Ariovaldo 
Feliciano deu início ao 
evento relembrando as 
últimas obras entregues 
e sobre a inauguração do 
Serviço de Limpeza, que 
aconteceu em 20/5, me-
lhorando ainda mais os 

serviços prestados por 
uma das equipes mais 
importantes da institui-
ção. 

O provedor também 
falou da nova operadora 
de plano de saúde cre-
denciada pelo hospital, 
que deve iniciar os aten-
dimentos nos próximos 
dias, e sobre a demanda 
de cirurgias eletivas do 
SUS, que o Estado pede 
mutirão para zerar as fi-
las de espera dos proce-
dimentos, e que a Santa 
Casa deve acordar para 
que contribua na solução 
das demandas reprimi-
das. 

Colaborador destaqueColaborador destaque
Retomando o tema da 

comemoração, o prove-
dor fez questão de des-
tacar o nome da técnica 
de enfermagem Célia Isa-
bel Gomes Amâncio, que 

neste bimestre recebe o 
certificado que congra-
tula o profissional pelo 
destaque na assistência, 
mas por motivos pesso-
ais não pôde comparecer 
ao evento. 

OOs colaboradores do 
Complexo de Ra-
dioterapia da Santa 

Casa de Santos se uniram 
para transformar o atendi-
mento pediátrico em sessões 
mais acolhedoras, e demons-
trar o carinho que têm pelos 
pacientes e familiares.

Inspirada em pesquisas 
sobre como atenuar o trata-
mento de crianças, a Física 
Débora Fonseca teve a ideia 
de pintar as máscaras utiliza-
das nas sessões do acelera-
dor linear, personalizando-as 
com os personagens preferi-
dos dos pacientes. 

Para colocar em prática, 

Débora contou com a ajuda 
dos colaboradores da Radio-
terapia, que ficaram muito 
entusiasmados com a ideia 
e se dedicaram na produção 
da primeira máscara pediá-
trica ilustrada com o “Flash”, 
super-herói da DC Comics.

O primeiro paciente a uti-
lizar a peça personalizada foi 
Arthur, que iniciou o trata-
mento e se emocionou ao ver 
o personagem estampado na 
máscara que usaria. A mãe 
de Arthur, Camila Barbosa, 
contou que tinha mostrado 
um vídeo para ele, onde um 
menino que fez radioterapia 
ganhou no final do trata-

mento uma máscara perso-
nalizada do Homem-Aranha. 
Quando vieram ao hospital 
para fazer a simulação da 
sessão, Arthur perguntou 
se também teria uma más-
cara de personagem, e ela 

respondeu que não. “Para 
nossa surpresa, quando che-
gamos para fazer a primeira 
sessão, o Arthur viu a más-
cara do Flash e ficou tão feliz, 
que se emocionou’’, declarou 
Camila .

Máscara utilizada para sessão do tratamento recebe pintura de super-herói e emociona paciente.  Máscara utilizada para sessão do tratamento recebe pintura de super-herói e emociona paciente.  

Equipe da Radioterapia humaniza 
atendimento pediátrico
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+CURTIDO E + COMENTADO NO MÊS

Banco de Talentos

Junte-se a nós!
A Santa Casa de Santos conta

com um Banco de Talentos digital.
Não são recebidos currículos

de forma presencial.

ttrraabbaallhheeccoonnoossccoo..ssccssaannttooss..ccoomm..bbrr

Cadastre-se no site:

Para mais orientações sobre como realizar o 
cadastro no Banco de Talentos, entre em contato 
com o Departamento de Recursos Humanos da 

Santa Casa de Santos, pelo telefone
 (13) 32020600, ramal 1203.

AASanta Casa de Santos é o primeiro emprego formal de Caio, que passou a 
fazer parte do quadro de colaboradores do Hospital logo que completou 
18 anos. Ele participou de um programa semelhante ao PIP – Programa de 

Inclusão Profissional – que a Santa Casa está promovendo neste mês de maio. 
Na época, as vagas oferecidas após o término do curso eram somente para a 
função de ascensorista ou para o faturamento, mas Caio pediu uma 
oportunidade para o departamento de Tecnologia da Informação pois já tinha 
experiência na área, e conseguiu!

Caio iniciou na função de auxiliar em manutenção de informática, e fala 
sobre sua vivência durante esses quase 10 anos “foi muito marcante poder 
observar o avanço da inclusão, pois antigamente era difícil as pessoas aceitarem 
um deficiente físico. ” Hoje, Caio atua como instalador de infraestrutura na parte 
de obras, e diz que sente muita satisfação “Cada dia é um desafio, mas todos os 
dias a sensação é de missão cumprida. Principalmente nas obras, são muitas 
melhorias”. Ao longo dos anos Caio investiu em cursos de especialização na área 
de redes de computadores, e diz que ainda pretende iniciar a faculdade “E quando 
você trabalha com o que gosta, tudo fica mais leve”.

OO ““SSoouu PPaarrttee ddaa HHiissttóórriiaa”” qquuee ssee ddeessttaaccoouu eemm mmaaiioo,, 
ccoonnssiiddeerraannddoo aass ppuubblliiccaaççõõeess ddoo IInnssttaaggrraamm ee FFaacceebbooookk,, 

ffooii ddoo ccoollaabboorraaddoorr ddoo DDeeppaarrttaammeennttoo ddee TTeeccnnoollooggiiaa ddaa IInnffoorrmmaaççããoo,, 
CCaaiioo HHeennrriiqquuee MMaarrttiinnss ddee LLiimmaa ee SSiillvvaa.. CCoonnfifirraa aa hhiissttóórriiaa ddeellee::
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Seja doador de órgãos e avise seus familiares!

A S
de ó
em ntral de Tr es do
Est

Par doador d , é import saiba
des o.

Co os e tecidos?

Se converse com seus
fam

Ma g
da , 20600 ramal
1160,, dee sseegguunndaa aa sseexxtaa--feeirraa,, daass 7h àss 16h..

Seja doador de órgrgr ãos e avos e avos e a ise seus fas fas f miliares!

A S
de ó
em ntral de Tr es do
Est

Par doador d , é import saiba
des o.

Co os e tecidos?

Se converse com seus
fafafaafafam

Ma g
da 20600 raaaamaaa

DOE VIDA

Horário de funcionamento   
 

OO sseerrvviiççoo ffuunncciioonnaa ddee sseegguunnddaa aa sseexxttaa,, 
ddaass 77hh ààss 1166hh,, ee aaooss ssáábbaaddooss,, ddaass 77hh ààss 1111hh.. 
AAss ddooaaççõõeess iinnddiivviidduuaaiiss ttaammbbéémm ppooddeemm sseerr 

aaggeennddaaddaass ppeelloo tteelleeffoonnee 3322002200660000 ((rraammaall 11441144))..  
OO eessttaacciioonnaammeennttoo éé ggrraattuuiittoo ppeelloo ppeerrííooddoo ddee 

aattéé 22 hhoorraass ppaarraa ooss ddooaaddoorreess ddee ssaanngguuee..

Doe sangue, doe vida, doe amor! 
O que se compartilha, se multiplica. 

VVooccêê ssaabbiiaa qquuee ccoomm uummaa úúnniiccaa ddooaaççããoo ddee ssaanngguuee 
éé ppoossssíívveell aajjuuddaarr aattéé 44 ppeessssooaass?? IIssssoo mmeessmmoo!! 

EEnnttããoo nnããoo ddeeiixxee ppaarraa ddeeppooiiss eessttee ggeessttoo ddee aammoorr aaoo pprróóxxiimmoo,, 
ppoorrqquuee ppooddee tteerr aallgguuéémm pprreecciissaannddoo ddee vvooccêê..

BANCO DE SANGUE
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