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Corredor principal da Santa Casa 
de Santos está de cara nova

Localizado no 1ºA, o espaço é rota de acesso para alas e serviços. Pág. 3
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ASanta Casa 
de Santos en-
trou na minha 
vida em 2016, 

quando o provedor 
Ariovaldo Feliciano as-
sumiu a gestão e me 
convidou para fazer 
parte da administração 
do hospital. 

Assumi o cargo de 
Gerente Administra-
tivo, que incluía vários 
setores, como Recur-
sos Humanos, Depar-
tamento Pessoal, Por-
tarias, Treinamento e 
Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, 
Medicina do Trabalho 
e Segurança do Traba-
lho. No início da gestão, 
os colaboradores do 
hospital estavam des-
motivados e em vir-
tude da qualidade do 
trabalho do atual pro-
vedor, os colaborado-
res passaram a vestir a 

camisa e sentir orgulho 
de trabalhar na Santa 
Casa de Santos. 

A prioridade sem-
pre foi a valorização 
dos funcionários e as 
principais conquistas 
foram o plano de saú-
de integral, o aumento 
dos setores de aten-
dimento ao público, 
juntamente com as re-
formas estruturais que 
hoje são visíveis para 
todos que circulam 
pelo hospital. 

Além disso, a re-
estruturação do setor 
de Medicina do Tra-
balho com um melhor 
atendimento aos nos-
sos funcionários. E para 
o futuro, como mem-
bro da administra-
ção, estamos sempre 
atentos em melhorar 
a qualidade de atendi-
mento, com o intuito de 
termos cada vez mais 

um hospital moderno, 
com equipamentos de 
última geração e ga-
rantir a melhor assis-
tência para a popula-
ção da nossa região.

Sobre Octavio 
Tavolaro Filho

Empresário do ramo 
de construção e 
administração de 
imóveis, atu-
al Diretor 
de Apoio 
da Santa 
Casa de 
Santos.

Palavra do Gestor
Octavio Tavolaro Filho - Diretor de Apoio da Santa Casa de Santos
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Corredor principal da 
Santa Casa está de cara nova!

Localizado no 1ºA, o espaço é rota de acesso para alas e serviços.

As melho-
rias nas 
instalações 

da Santa Casa de 
Santos são nítidas 
e para acompanhar 
tantas transforma-
ções, o 1º A - principal 
corredor de acesso 
do hospital, passou 
por uma reforma ge-
ral, recebendo ilumi-
nação e pisos novos.

As mudanças po-
dem ser notadas 
logo na entrada, onde 
pacientes, acompa-
nhantes e visitantes 
se deparam com as 
novas instalações, 
que tornaram o am-
biente muito mais 
claro e moderno.

O corredor do 1º 
A é rota de acesso 
obrigatória para to-
das as alas localiza-
das na parte da fren-
te do hospital, além 

de elevadores e ser-
viços como Centro de 
Imagem, Sala de Alta, 
Caixa, Nefrologia e 
Pré Internação.

Por tratar-se de 
corredor com grande 
fluxo de pessoas, as 
obras foram realiza-
das por etapas, com 
pequenas interdições 
que não impactaram 
no atendimento nem 
nas rotinas do hospi-

tal, e foram finaliza-
das em apenas dois 
meses.

Tanta agilidade 
para a entrega do 
espaço foi possível 
em virtude do pla-
nejamento elabo-
rado pela equipe do 
Departamento de 

Manutenção Geral, 
formada por profis-
sionais especializa-
dos do próprio hos-
pital, que exercem 
papel de destaque 
em todas as obras 
realizadas pela insti-
tuição.



www.santacasadesantos.org.br04

1º Festival de Futebol Beneficente
Abrescas - Santa Casa

O evento aconteceu dia 7 de janeiro, no campo da Abrescas e arrecadou 700 kg de 
alimentos não perecíveis.

No dia 7/1, a Santa 
Casa de Santos, 
em parceria com 

a Abrescas, realizou o 
1º Festival de Futebol 
Beneficente, no campo 
da associação. 

O evento arrecadou 
cerca de 700 kg de ali-
mentos não perecíveis 
que foram doados para 

a instituição Ismênia de 
Jesus.

Jogos realizados e 
resultados:
Abrescas 2 x 5 Santa Casa
RB Baixada 3 x 2 4ª Força
4ª Força 4 x 3 Abrescas
RB Baixada 3 x 1 Santa Casa

Premiação:
Campeão: RB Baixada
2º lugar: Santa Casa
3º lugar: 4ª Força
4ª lugar: Abrescas

Os quatro times 
participantes foram 
formados por colabo-
radores de diversos se-

tores da Santa Casa e 
também de convidados 
externos. 

O provedor Ariovaldo 
Feliciano entregou os 
troféus ao capitão do 
time RB Baixada, cam-
peão do Festival e tam-
bém o time que mais 
arrecadou alimentos 
não perecíveis.

Após o torneio, jo-
gadores e convidados 
confraternizaram na 
Lanchonete Santa Isa-
bel da Abrescas, que 
ofereceu diversos tipos 

de lanches e churras-
co.

Festa do Havaí Lanchonete 
Santa Isabel-Abrescas

O evento contou com a participação dos colaboradores do hospital e dos associados 
da Abrescas.

No dia 20/1 a Lan-
chonete Santa 
Isabel, em par-

ceria com a Abrescas, 
realizou a 1ª Festa do 
Havaí. 

O sucesso foi tão 

grande, que os organi-
zadores planejam ou-
tros eventos temáticos 
com a mesma “vibe”, 
promovendo a integra-
ção dos associados e 
colaboradores em ge-

ral.
A 1ª Festa do Havaí 

contou com a partici-
pação do DJ Renato 
Santos animando os 
convidados com reper-
tório musical eclético.
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Centro Robótico completa 1 ano com 
mais de 100 procedimentos realizados

Modernidade e inovação na saúde da região marcam o período na Santa Casa de Santos.

No dia 15 de ja-
neiro, a Santa 
Casa de San-

tos completou um ano 
de cirurgias robóticas 
com o robô Da Vinci Xi, 
que possui a tecnolo-
gia mais avançada do 
mundo e realiza pro-
cedimentos de altís-
sima complexidade. A 
instituição é a única da 
Baixada Santista que 
possui um Centro Ro-
bótico.

Para o provedor 
Ariovaldo Feliciano, os 
procedimentos mo-
dernizaram a saúde da 
região. “A Santa Casa 

de Santos está em ou-
tro patamar de aten-
dimento de excelência 
com as cirurgias robóti-
cas. O novo padrão que 
o hospital proporciona 
é de primeira linha, um 
avanço para a medicina 
e também para o aten-
dimento dos pacientes”, 
destaca.

De acordo com o co-
ordenador do projeto 
robótico e urologis-
ta, Dr. Matheus Paiva, 
“Esse projeto bene-
ficiou mais de uma 
centena de pacientes, 
através de cirurgias 
minimamente invasi-
vas, de alta precoce, 

poucos efeitos cola-
terais e prestação de 
serviço de excelência”, 
diz. O profissional é 
um dos primeiros es-
pecialistas do país a 
obter a Certificação 
Robótica da Sociedade 
Brasileira de Urologia. 
“O Centro Robótico da 
Santa Casa de Santos 
recebeu visitas de es-
pecialistas em robótica 
de renome nacional e 
internacional, além de 
autoridades do país, 
sendo amplamente 
elogiado e copiado. Fre-
quentemente outros 
centros do país entram 
em contato com a equi-
pe para compartilha-
mento de experiência 
demonstrando que a 
Irmandade se tornou 
uma referência e um 
modelo a ser seguido 
no cenário nacional”, 

completa Dr. Matheus 
Paiva.

O coordenador das 
equipes cirúrgicas do 
hospital e urologista, 
Dr. Eloi Guilherme Pro-
vinciali Moccelin, enfa-
tiza o papel da Santa 
Casa de Santos neste 
contexto - “Estamos 
fazendo história com o 
Centro Robótico mais 
bem equipado da re-
gião. Os médicos que 
possuem a certifica-
ção e têm interesse em 
operar na Santa Casa 
de Santos, e trazer 
seus pacientes para 
conhecer essa tecno-
logia, serão bem-vin-
dos”.

Presidente do Banco Santander no 
Brasil visita a Santa Casa de Santos
Mário Leão veio acompanhado de comitiva representando a instituição financeira e 

conheceu as instalações do hospital.

Opresidente do 
Banco Santan-
der, Mário Leão, 

esteve na Santa Casa 
de Santos no dia 24/1 
para conhecer as novas 
instalações de diversas 

áreas da instituição. 
Ele veio acompanha-
do da vice-presiden-
te do Banco, Vanessa 
Lobato, do diretor 
de Rede Comercial, 
Robson Rezende, 
do Superintendente 
Executivo, Javier Gar-
cia, e do Superinten-
dente de Governo e 
Instituições, Márcio 
Gianicco.

A comitiva foi rece-

bida pelo provedor da 
Santa Casa, Ariovaldo
Feliciano, junto ao 
vice provedor Carlos 
Teixeira Filho, e tam-
bém do 2º tesoureiro 
da Mesa Administra-
tiva, Antônio Carvalho, 
do Diretor Comercial, 
Fábio Isoldi, da presi-
dente da CCQ e espo-
sa do provedor, Eliana 
Lopes Feliciano, e do 
gerente de Obras, 

Bruno Dantas.
A visita começou 

pelo corredor principal 
do 1ºA, e na sequência 
o provedor aproveitou 
para mostrar as ins-
talações da unidade 
de internação do 1ºG. 
O grupo também visi-
tou a nova ala infantil 
do SUS 3ºD, Centro 
Cirúrgico e Centro 
Robótico.
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Lanchonete do Serviço de Luto 
é inaugurada

A nova Santa Isabel Snack-bar & Café funciona todos os dias, das 7h às 23h.

No dia 6/1, foi inau-
gurada a nova 
lanchonete San-

ta Isabel Snack-bar 
& Café no Serviço de 
Luto da Santa Casa de 
Santos. Em local amplo 
e climatizado, o espaço 
oferece maior como-
didade para o atendi-
mento de familiares 
nos momentos mais 
delicados.

Com uma estrutura 
totalmente reformada, 
a nova lanchonete foi 
planejada com o pa-
drão Nova Santa Casa, 
para oferecer agilidade 
e qualidade em produ-
tos e atendimento, com 
serviço de cafeteria e 
variedades de doces 
e salgados, opções de 
lanches e pratos rá-
pidos, com a mesma 
qualidade das unidades 
do hospital e também 
da Abrescas.

Ricardo Moreira, 
sócio da Lanchonete 
Santa Isabel, se sente 

agradecido pela con-
fiança de inaugurar 
mais uma unidade. 

“Mais uma vez, as-
sim como tem sido ao 
longo de todo o tempo 
no qual temos presta-
do este tipo de serviço 
ao hospital, é um pra-
zer reforçar a solidez 
da parceria Lancho-
nete Santa Isabel e 
Santa Casa de Santos, 
a quem agradecemos 
na figura do senhor 
provedor Ariovaldo 
Feliciano, e estendendo 
esta gratidão a todos 
aqueles que, de algu-
ma maneira, estiveram 
envolvidos na concre-
tização de mais este 
projeto”.

Sobre a Lanchonete 
Santa Isabel

A Lanchonete San-
ta Isabel foi fundada 
em 1980, mas está 
sob a gestão dos só-
cios Ricardo Moreira e 
Marcos Paniago desde 
1997. O nome Santa 
Isabel é uma homena-
gem à padroeira das 
Santas Casas.

DMG recebe homenagem do provedor 
e Mesa Administrativa

ODepartamento 
de Manuten-
ção Geral da 

Santa Casa de Santos 
recebeu uma carta de 
agradecimento do pro-
vedor Ariovaldo Feli-
ciano pelos relevantes 
serviços prestados à 

instituição. 
A homenagem é o 

reconhecimento da 
constante evolução 
estrutural e tecnológi-
ca promovida por um 
dos maiores setores do 
hospital. 

Todas as pessoas 

que transitam pelas 
dependências do nos-
so hospital são unâ-
nimes em afirmar so-
bre as grandes obras 
e pelo carinho com 
a qual são tratadas, 
dando assim, o NOVO 
PADRÃO DA SANTA 

CASA DE SANTOS.
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Assistência ao 
Recém-Nascido e Método 

Canguru
A equipe de Fisiote-

rapia da Santa Casa de 
Santos realizou cinco 
dias de treinamento para 
a equipe multiprofissional 
que atua na assistência 
direta ao recém-nascido 
prematuro. Fisioterapeu-
tas, médicos, psicólogos, 
fonoaudiólogos, nutricio-
nistas e equipe de enfer-

magem participaram da 
capacitação que teve o 
objetivo de conscientizar 
quanto ao cuidado espe-
cializado para minimizar 
os danos causados na 
rotina dentro da UTI Ne-
onatal e também sensibi-
lizar sobre a importância 
do Método Canguru.

RH reúne Jovens 
Aprendizes da Asppe 

O objetivo da atividade 
é a integração dos jovens 
aos interesses institucio-
nais, além de despertar 
suas aptidões e com-
petências profissionais, 
considerando o ambiente 
hospitalar.

Esta é a primeira vez 
que o hospital promove 
o treinamento especial-

mente focado nos jovens 
aprendizes, e a ação faz 
parte do novo modelo de 
gestão do Departamento 
de Recursos Humanos, 
que tem como uma das 
principais diretrizes nor-
tear os colaboradores 
de acordo com a área de 
atuação. 

Alunos do 5º ano de 
Medicina da Unimes iniciam 

internato
No dia 16/1, a Santa 

Casa de Santos recebeu 
os estudantes do 5º ano 
de Medicina da Unimes 
para a aula inaugural e 
início do internato na ins-
tituição. Os estudantes 
do 6º ano também par-
ticiparam no período da 
manhã, pois a programa-
ção marca o início do ano 
letivo.

A abertura foi feita pelo 
médico Coordenador de 
Ensino da Santa Casa 

de Santos, Dr. Maurício 
Sgarbi, que convidou a 
presidente da Comissão 
de Controle da Quali-
dade, Srª. Eliana Lopes 
Feliciano, esposa do pro-
vedor Ariovaldo Feliciano, 
para dar as boas-vindas 
aos alunos.

Os médicos coordena-
dores das especialidades 
marcaram presença e 
fizeram a recepção dos 
seus respectivos grupos 
de estudos.
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A Santa Casa de Santos é o primeiro e único emprego da Raquel. Aos 18 anos, quando A Santa Casa de Santos é o primeiro e único emprego da Raquel. Aos 18 anos, quando 
terminou o curso de auxiliar e técnico de enfermagem, ela deixou o currículo no hospital, foi terminou o curso de auxiliar e técnico de enfermagem, ela deixou o currículo no hospital, foi 

chamada para o processo seletivo e passou. “Eu escolhi trabalhar aqui. A Santa Casa é o chamada para o processo seletivo e passou. “Eu escolhi trabalhar aqui. A Santa Casa é o 
sonho de quem atua na área da saúde”. E toda a experiência na área, Raquel conseguiu sonho de quem atua na área da saúde”. E toda a experiência na área, Raquel conseguiu 
colocando em prática no primeiro setor que foi a antiga ‘Ala de Queimados’ no 3ºG. colocando em prática no primeiro setor que foi a antiga ‘Ala de Queimados’ no 3ºG. 
“Eu gostava de trabalhar ali, foi uma experiência única”. Nesse período iniciou a faculda-“Eu gostava de trabalhar ali, foi uma experiência única”. Nesse período iniciou a faculda-
de de Enfermagem e pediu transferência para a UTI Geral do 3H1, onde passou quase de de Enfermagem e pediu transferência para a UTI Geral do 3H1, onde passou quase 
10 anos. “Quando me formei na faculdade, fui promovida para enfermeira assistencial”, 10 anos. “Quando me formei na faculdade, fui promovida para enfermeira assistencial”, 
conta. Raquel já atuou no 4ºB, no SNEP (Serviço de Nutrição Enteral e Parenteral), conta. Raquel já atuou no 4ºB, no SNEP (Serviço de Nutrição Enteral e Parenteral), 
como enfermeira administrativa e no 6ºA, quando inaugurou. “Eu assumi o 6ºA e fui como enfermeira administrativa e no 6ºA, quando inaugurou. “Eu assumi o 6ºA e fui 
convidada para ser Coordenadora de Enfermagem”. Hoje Raquel é Coordenadora convidada para ser Coordenadora de Enfermagem”. Hoje Raquel é Coordenadora 
Técnica, da Diretoria Técnica e está atuando na Central de Vagas. Raquel conta que Técnica, da Diretoria Técnica e está atuando na Central de Vagas. Raquel conta que 

nesses 17 anos de carreira dentro da Santa Casa o sentimento é de gratidão. “É muito nesses 17 anos de carreira dentro da Santa Casa o sentimento é de gratidão. “É muito 
gratificante, eu não me vejo em outro lugar e foi graças a Santa Casa que realizei meus gratificante, eu não me vejo em outro lugar e foi graças a Santa Casa que realizei meus 

projetos pessoais, todas as minhas pós-graduações, MBAs e cursos de especialização projetos pessoais, todas as minhas pós-graduações, MBAs e cursos de especialização 
na área que atuo. Além disso, meu filho também nasceu aqui”.na área que atuo. Além disso, meu filho também nasceu aqui”.
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Serviço de Luto

Para mais informações, contate o Serviço de Luto 
da Santa Casa de Santos pelo telefone (13) 3202-0669.

O Complexo de Radioterapia da Santa Casa de Santos é o único da 
Baixada Santista com o acelerador linear Halcyon, que combina a 
tecnologia mais moderna de irradiação  (IMRT – Radioterapia de 
Intensidade Modulada), com o método mais preciso de localização, 
que é a radioterapia guiada por 
imagem (IGRT). 

Complexo de Radioterapia

                                         Com a intenção de suavizar a dor da perda e
                                        facilitar os trâmites na hora da despedida, 
                                     a Santa Casa de Santos oferece serviço de 
              apoio completo ao luto, primando pela humanização e 
 acolhimento no atendimento dos familiares.

Centro Cirúrgico
A Santa Casa de Santos lidera a região com o maior e mais bem equipado 
Centro Cirúrgico da Baixada Santista, além dos centros especializados para 
procedimentos obstétricos, oftalmológicos, hemodinâmica e cirurgias robóticas. 
No total, são 26 salas operatórias e 21 leitos de recuperação pós cirúrgica, 
com ampla estrutura de retaguarda para todos os casos.

Pronto Socorro - Adulto e Infantil
A Santa Casa de Santos conta com a maior rede de operadoras credenciadas 
da região e ampla assistência para urgências e emergências, com atendimento 
24 horas nos Prontos Socorros Adulto e Infantil. 

antos é o único da 
alcyon, que combina a 

adioterapia de 
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SANTOS
FUNDADA EM 1543A Santa Casa de Santos parabeniza o Jornal da Orla pelos 49 anos de atuação em prol da informação.

Escaneie o QR Code e veja a relação completa dos convênios 
atendidos na Santa Casa de Santos:
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Conheça a nossa Rede Credenciada:

Intercâmbio

Santa
Saúde

dos Servidores Municipais 
de Cubatão

Ref.: Novembro/2022

*Plano Ana Costa Saúde - Somente atendimentos e procedimentos de radioterapia e broncoscopia. 
*Plano Trasmontano Saúde - Somente atendimentos ginecológicos e obstétricos.

Caixa de Previdência

*

*

Para maiores informações, aponte a câmera do seu smartphone 
para o QR Code ao lado, ou acesse: aabbrree..aaii//rreeddee--ccrreeddeenncciiaaddaa--ssccss

//iirrmmaannddaaddeessaannttaaccaassaaddeessaannttooss   ssaannttaaccaassaassaannttooss  wwwwww..ssaannttaaccaassaaddeessaannttooss..oorrgg..bbrr


