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Médicos residentes se formam 
na Santa Casa de Santos
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niciei na Santa Casa 
de Santos em 2004. 
Na época, era recém-
formado na faculdade de 

Tecnologia em Informática, e 
me candidatei para a vaga de 
Programador de Computa-
dor Júnior para trabalhar no 
CPD, que se transformou na 
atual Gerência de Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção. 

A experiência na área me 
proporcionou abertura para 
desenvolver meus conhe-
cimentos nas rotinas admi-
nistrativas e operacionais, 
me motivando a continuar 
a aperfeiçoar meus conhe-
cimentos com o objetivo de 
sempre melhorar a entrega 
dos resultados.

Ao me especializar na área 
de Gerenciamento de Pro-
jetos e em Administração 
Hospitalar e, já com maturi-
dade de conhecimento nos 
processos internos, em 2014 
assumi a Gerência de Pro-
jetos e Convênios, atuando 
principalmente em projetos 

de captação de recursos ex-
traordinários junto às esferas 
governamentais e estrei-
tando o relacionamento co-
mercial com os convênios da 
Instituição.

Em 2022, fui convida-
do pelo provedor Ariovaldo 
Feliciano a assumir a Direto-
ria Comercial com o objetivo 
de dar maior representa-
tividade e agilidade à área, 
organizando os processos e 
implementando ações estra-
tégicas, uma vez que estamos 
tratando do maior e mais bem 
equipado hospital da Baixada 
Santista.

Pela trajetória profissional 
na instituição, posso dizer 
que chegar ao cargo ocupa-
do atualmente é resultado de 
inúmeras conquistas, que so-
madas possuem um grande 
valor pessoal e profissional. 
Porém, é um orgulho estar 
participando do processo de 
modernização da instituição, 
capitaneada pela atual gestão 
que, pelas mãos do Provedor 
Ariovaldo Feliciano, vem se 

tornando realidade e trans-
formando a Santa Casa de 
Santos em um dos hospitais 
mais modernos do país.

Para o futuro, o foco é con-
tinuar desenvolvendo a mis-
são da instituição, trabalhan-
do de forma transparente, 
com respeito aos princípios 
éticos nas relações pessoais 
e profissionais, superando to-
das as adversidades encon-
tradas, sempre objetivando o 
melhor para a NOVA SANTA 
CASA.

Sobre Fábio Isoldi

Fábio Luiz Isoldi é gradua-
do em Tecnologia em Infor-
mática pela Universidade 
Lusíada, possui MBA 
em Gestão Empresa-
rial com ênfase em 
Gerenciamento de 
Projetos pela FGV, 
e Pós-Graduação 
em Administra-
ção Hospitalar 
pela Faculda-
de de Ciências 

Médicas da Santa Casa 
de São Paulo. Com traje-
tória de 19 anos na Santa 
Casa de Santos, atualmente, 
Fábio Isoldi é o Diretor Co-
mercial da Irmandade.

Palavra do Gestor
Fábio Isoldi - Diretor Comercial da Santa Casa de SantosFábio Isoldi - Diretor Comercial da Santa Casa de Santos
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tinuar desenvolvendo a mis-
são da instituição, trabalhan-
do de forma transparente, 
com respeito aos princípios 
éticos nas relações pessoais 
e profissionais, superando to-
das as adversidades encon-
tradas, sempre objetivando o 
melhor para a NOVA SANTA 

Sobre Fábio Isoldi

Fábio Luiz Isoldi é gradua-
do em Tecnologia em Infor-
mática pela Universidade 
Lusíada, possui MBA 
em Gestão Empresa-
rial com ênfase em 
Gerenciamento de 
Projetos pela FGV, 
e Pós-Graduação 
em Administra-
ção Hospitalar 
pela Faculda-
de de Ciências 

mercial da Irmandade.
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Médicos residentes se formam 
na Santa Casa de Santos

Noite de emoção marca formatura de mais uma turma de Residência Médica.Noite de emoção marca formatura de mais uma turma de Residência Médica.

Nos dias 3 e 10 de 
fevereiro, foram 
realizadas as for-

maturas das turmas de 
Residência Médica das 
especialidades clínicas e 
cirúrgicas da Santa Casa 
de Santos.

Os eventos conta-
ram com as presenças 
do vice provedor Carlos 
Teixeira Filho; do diretor 
clínico, Dr. Constantino 
Kader Conde; do diretor 
técnico, Dr. Alex Macedo; 
da presidente da CCQ, 
Eliana Lopes Feliciano; do 
vice-diretor clínico, Eloi 
Guilherme P. Moccelin; 
da médica assessora da 
diretoria clínica, Drª. Ro-
silene Morales; do coor-
denador da COREME, Dr. 
Felipe Souza Thyrso de 
Lara; e do coordenador 
de ensino, Dr. Maurício 
Sgarbi.

Nas solenidades, fo-
ram entregues os Cer-
tificados de Conclusão 
de Residência aos 73 
médicos participantes 
do programa de estágio 
de 19 especialidades dos 
departamentos cirúrgi-
cos, clínicos e serviços 
auxiliares. As entregas 
foram feitas pelos médi-
cos preceptores de cada 
especialidade.

Escolhida como ora-
dora da turma das es-
pecialidades clínicas, a 
Drª. Carolina Yamaguchi 

Chaude falou em nome 
dos formandos e fez um 
discurso emocionado. 
Ela recordou momen-
tos críticos da pandemia 
- “Compartilhamos ale-
grias, dividimos as triste-
zas, passamos noites em 
claro. Finalmente pode-
mos estar todos juntos, 
depois dos exaustivos 
últimos anos numa luta 
incansável contra a pan-
demia”, declarou. 

Na formatura dos re-
sidentes das especialida-
des cirúrgicas, o médico 
Dr. Renan Santos Pinto 
fez uma homenagem ao 
Prof. Dr. Carlos Henrique 
de Alvarenga Bernardes, 
cirurgião vascular faleci-
do em 2022, que sem-
pre enalteceu a respon-
sabilidade de ensinar as 
ciências médicas. “Ele foi 
mais que um chefe e um 
professor, foi um exemplo 
a ser seguido na medici-
na. O amor pelos pacien-
tes era o que o motivava. 
Ele amava a medicina e 
o afligia mais que tudo a 
perspectiva de deixar de 
praticá-la. Por isso, seu 
falecimento, da forma 
que se deu, na verdade foi 
uma dádiva a ele que não 
teve que se ver afastado 
da sua tão amada profis-
são”, sintetizou Dr. Renan 
sobre a importância da 
trajetória de Dr. Carlos 
Henrique na vida de to-

dos que o conheceram.
No último dia de even-

to, a presidente da CCQ, 
Eliana Lopes Feliciano, 
discursou em nome da 
provedoria – “Nossa vida 
é cheia de desafios a se-
rem vencidos diariamen-
te, mas o mais importante 
não são as provas pelas 
quais temos que passar, e 
sim as escolhas que faze-
mos. É a partir dessas es-
colhas que sairemos ven-
cedores. Por isso, mais do 
que lhes desejar sucesso, 
desejo-lhes sabedoria 
em suas escolhas a partir 
de agora, para que saiam 
sempre vencedores! Pa-
rabéns até aqui pela no-

bre escolha que fizeram. 
Nunca desistam de seus 
ideais, por mais difícil e 
impossível que possam 
ser ou parecer”, finalizou 
Eliana Lopes Feliciano.

O evento de formatura 
da Residência Médica da 
Santa Casa de Santos 
aconteceu em dois dias, 
dividido por grupos de 
especialidades. No dia 
3/2, o evento foi para os 
residentes das especia-
lidades clínicas, e no dia 
10/2 a formatura foi dos 
residentes das especiali-
dades cirúrgicas.
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Treinamento qualifica profissionais 
para Curso de Cirurgia Robótica

Capacitação realizada pelo Instituto Falke em parceria com a Santa Casa de Santos prepara Capacitação realizada pelo Instituto Falke em parceria com a Santa Casa de Santos prepara 
equipe do Centro Robótico para projeto que visa formação de cirurgiões robóticos.equipe do Centro Robótico para projeto que visa formação de cirurgiões robóticos.

PPioneira em diver-
sos segmentos, 
a Santa Casa de 

Santos é o único hos-
pital do Litoral Paulista 
com um Centro Robó-
tico, onde são realiza-
dos os procedimentos 
com o robô Da Vinci 
Xi, o mais avançado do 
mundo. Diferente de 
outras unidades espe-
cializadas, a instituição 
dispõe de um espaço 
que foi especialmente 
construído para a re-
alização de cirurgias 
robóticas, compondo 
o complexo operatório, 
com todos os recur-
sos necessários para 
o sucesso dos procedi-

mentos, além de equi-
pe multiprofissional 
qualificada, garantindo 
a segurança completa 
do atendimento.

Inovando mais uma 
vez, a Santa Casa de 

Santos fez uma par-
ceria com o Instituto 
Falke, especializado 
em preparar cirurgiões 
para cirurgia robótica, 
com o objetivo de ofe-
recer o Curso de Cirur-

gia Robótica e tornar-
-se referência também 
na formação de novos 
cirurgiões deste seg-
mento.

Para garantir a qua-
lidade e a excelência 
do serviço prestado, 
os profissionais que 
atuam diretamente 
no Centro Robótico 
passaram por um trei-
namento de capaci-
tação ministrado pelo 
diretor científico do 
Instituto Falke, Pedro 
Trauczynski, para pre-
pará-los para torna-
rem-se também agen-
tes multiplicadores do 
referido curso.

Nova autoclave chega na 
Santa Casa de Santos

Equipamento faz parte do projeto de ampliação da Central de Material e Esterilização Equipamento faz parte do projeto de ampliação da Central de Material e Esterilização 
da instituição.da instituição.

NNo dia 24/2/23, 
a Santa Casa de 
Santos recebeu 

um novo equipamento 
para esterilização de 
materiais utilizados no 
hospital.

A entrega da Auto-
clave Universal Ultra 
Fast, da Ortosíntese, 
mobilizou a equipe da 
Central de Equipamen-

tos, Engenharia Clínica 
e DMG, que ajudaram a 
transportadora a des-
carregar o aparelho de 
quase 2 toneladas.  

Segundo o supervisor 
da CIEQ, Márcio Neves, 
“a aquisição da nova 
autoclave implementa 
o aporte tecnológico e 
faz parte do projeto de 
reestruturação e am-

pliação da CME – Cen-
tral de Material e Este-
rilização da Santa Casa 
de Santos”, explica. 

O vídeo da chegada 

do novo equipamento 
pode ser conferido no 
canal da Santa Casa 
de Santos no Youtube . 
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Energia solar será realidade na 
Santa Casa de Santos

Hospital faz parceria com a CPFL Piratininga para implantação de sistema para Hospital faz parceria com a CPFL Piratininga para implantação de sistema para 
energia fotovoltaica.energia fotovoltaica.

AASanta Casa de 
Santos formali-
zou parceria com 

a CPFL Piratininga para 
a implantação de sis-
tema para utilização de 
energia fotovoltaica, ou 
seja, uma usina de ener-
gia solar que vai abaste-
cer a instituição.

A assinatura do Ter-
mo de Cooperação Téc-
nica com a CPFL acon-
teceu na Sala da Mesa 
Administrativa, onde 
os representantes da 
companhia de energia 
apresentaram o pro-
jeto de eficiência ener-
gética ao provedor da 
Santa Casa, Ariovaldo 
Feliciano, e aos gesto-
res: Antonio Carvalho 
(2º tesoureiro), Octavio 
Tavolaro Filho (diretor 
de Apoio), e Bruno Dan-
tas (gerente de Obras e 
Infraestrutura).

Representando a 
CPFL, estavam:  José 
Ricardo Gonçalves 
Ribeiro (consultor 

de Relacionamento); 
Rodrigo Carlos de 
Almeida (gerente de 
Operações de Sub-
transmissão); Diogo 
Palermo Gonçalves 
(analista da Gerência 
de Eficiência Energéti-
ca); Renan Inácio Marco 
Antônio (analista da 
Gerência de Eficiên-
cia Energética); Josias 
Ricardo de Souza (ge-
rente de Operações de 
Campo); e Estevão Sér-
gio Ferreira (coordena-
dor de Operações de 
Campo).

Segundo o con-
sultor de Relaciona-
mento da CPFL, José 
Ricardo Gonçalves 
Ribeiro, a parceria com 

a Santa Casa de Santos 
representa um gran-
de ganho não só para o 
hospital, mas também 
para toda a Baixada 
Santista, pois o inves-
timento em eficiência 
energética promove ga-
nhos para a coletividade.

Sobre a previsão para 
entrega do projeto, o 
analista da Gerência 
de Eficiência Energé-
tica da CPFL, Diogo 
Palermo Gonçalves, 
explicou que, entre a 

avaliação da estrutu-
ra do hospital, obras e 
o término de todas as 
instalações necessárias, 
a expectativa é que até 
o fim do ano o sistema 
já esteja em funciona-
mento.

MINUTO SANTA CASA ESTÁ NO AR!
Equipe de Comunicação lança novo formato para divulgação das notícias institucionais.Equipe de Comunicação lança novo formato para divulgação das notícias institucionais.

CCom vídeos de 
um minuto com-
partilhados nas 

redes sociais da Santa 
Casa de Santos, o novo 
modelo de comunica-
ção vem atraindo mais 
seguidores e amplian-
do a divulgação das 

principais notícias da 
instituição.

Os conteúdos são 
produzidos integral-
mente pela equipe de 
Comunicação do hos-
pital, e apresentados 
pelos jornalistas Aline 
Branco e Bruno Kato. 

Siga a Santa Casa de Santos e confira!
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Estudantes de Medicina participam 
de integração

A Santa Casa de Santos recebeu os estudantes de Medicina da UNILUS e da A Santa Casa de Santos recebeu os estudantes de Medicina da UNILUS e da 
Faculdade São Judas para a reunião de integração que marca o início do ano letivo Faculdade São Judas para a reunião de integração que marca o início do ano letivo 

na instituição. na instituição. 

AASanta Casa de 
Santos recebeu 
os estudantes de 

Medicina da UNILUS 
e da Faculdade São 
Judas para a reunião 
de integração que mar-
ca o início do ano letivo 
na instituição. 

O encontro acon-
teceu no consistório, 
e o coordenador de 
Ensino do hospital, Dr. 

Maurício Sgarbi, apre-
sentou aos alunos as 
principais normas que 
devem ser respeitadas 
durante o período de 
estágio, como também 
orientou sobre o uso 
dos armários, estacio-
namento, identificação 
no acesso, documentos 
necessários, entre ou-
tros assuntos relacio-
nados.

A presidente da CCQ 
e esposa do provedor 
do hospital, Srª. Eliana 
Lopes Feliciano, mar-
cou presença e tam-
bém participou expla-

nando sobre algumas 
dúvidas levantadas pe-
los estudantes.

Profissionais do RH, 
Portarias e Núcleo de 
Ensino e Pesquisa tam-
bém apresentaram aos 
alunos informações 
pertinentes ao período 
de permanência no es-
tágio.

Para finalizar, as en-
fermeiras do Núcleo 

de Ensino e Pesqui-
sa (NEP), Fernanda 
Martins e Fernanda 
Andrade, explicaram 
sobre as normas de 
segurança do paciente. 

No total, cerca de 
100 alunos participa-
ram das reuniões de 
integração.

Capacitação sobre 
aspiração de vias aéreas

NNo dia 11/2, acon-
teceu a capa-
citação com o 

tema: “Aspiração de 
vias aéreas para o Ser-
viço de Fonoaudiologia”, 
uma parceria da Co-
ordenadoria de Ensino 
com o Serviço de Fi-
sioterapia. As palestras 
foram ministradas pela 
Enfermeira Fernanda 
Martins e Fisiotera-
peuta Sangia Feucht 
Freire.

O objetivo do cur-
so foi explanar sobre 
os problemas relacio-
nados à assistência 
ao paciente disfágico, 
proporcionando uma 

assistência de quali-
dade, hábil, dinâmica e 
segura aos pacientes. 
A recomendação é que 
o profissional Fonoau-
diólogo tenha conhe-
cimento e treinamento 
para realizar o proce-
dimento de aspiração 
das vias aéreas, o que 
inclui manter as vias 
aéreas desobstruídas 
com a remoção de se-
creções.

Treinamento da 
Enfermagem

AAd m i n i s t r a ç ã o 
Segura de Me-
dicamentos foi 

tema de treinamento 
ministrado pela equipe 
de Educação Continu-
ada em conjunto com 
o Núcleo de Segurança 
do Paciente da Santa 
Casa de Santos.

Cerca de 700 profis-
sionais de enfermagem 
participaram da ação, 
que tem como objetivo 

a reorientação quanto 
à importância da che-
cagem, e cumprimento 
de todas as etapas do 
processo de medica-
ção.
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Dia do Auxiliar de Limpeza
Colaboradores ganham café da tarde especial.Colaboradores ganham café da tarde especial.

NNo dia 22 de fe-
vereiro foi come-
morado o Dia do 

Auxiliar de Limpeza, e a 
equipe do Setor de Hi-
gienização do hospital 
preparou um café da 
tarde especial para os 
colaboradores da lim-
peza. A Presidente da 
Comissão de Controle 
da Qualidade (CCQ) e 
esposa do provedor, 

Sra. Eliana Lopes Fe-
liciano, o coordenador 
de Higienização Sergio 
Cardoso Felix e a Líder 
de Higienização Marcia 
Amaro de Souza, para-
benizaram as equipes 
pelo trabalho realizado 
no hospital e sortea-
ram vários brindes aos 
colaboradores.

Jorge iniciou como colaborador da Santa Casa de Santos em 2011, logo depois de terminar o Jorge iniciou como colaborador da Santa Casa de Santos em 2011, logo depois de terminar o 
curso de auxiliar de enfermagem. “Terminei o curso em 2010, e fiquei sabendo que o hospital curso de auxiliar de enfermagem. “Terminei o curso em 2010, e fiquei sabendo que o hospital 

estava aceitando currículo e fiz todo o processo seletivo, a entrevista, a prova e me ligaram estava aceitando currículo e fiz todo o processo seletivo, a entrevista, a prova e me ligaram 
no dia seguinte”, conta. E a Santa Casa de Santos é o seu primeiro e único emprego na no dia seguinte”, conta. E a Santa Casa de Santos é o seu primeiro e único emprego na 

área da saúde. “Iniciei no 2ºD, quando era ala de policlínica feminina, mas fiquei somente área da saúde. “Iniciei no 2ºD, quando era ala de policlínica feminina, mas fiquei somente 
um mês. Foi quando a Gerência de Enfermagem me transferiu para a UTI da Unidade um mês. Foi quando a Gerência de Enfermagem me transferiu para a UTI da Unidade 

Coronariana”. E desde então Jorge atua no mesmo local, são 12 anos. “Eu amo a UCO, Coronariana”. E desde então Jorge atua no mesmo local, são 12 anos. “Eu amo a UCO, 
gosto do que eu faço e a Santa Casa me proporcionou tudo que eu tenho hoje. ”. gosto do que eu faço e a Santa Casa me proporcionou tudo que eu tenho hoje. ”. 

xxxxxxEle conheceu sua esposa, que também atua na UCO como técnica de enfer-xxxxxxEle conheceu sua esposa, que também atua na UCO como técnica de enfer-
magem e foi no hospital que nasceu seu filho. “Eu e minha esposa estamos ter-magem e foi no hospital que nasceu seu filho. “Eu e minha esposa estamos ter-

minando a faculdade de Enfermagem este ano, é uma conquista enorme, foi por minando a faculdade de Enfermagem este ano, é uma conquista enorme, foi por 
causa da Santa Casa que conquistei nossa casa, nosso carro e uma carreira”, causa da Santa Casa que conquistei nossa casa, nosso carro e uma carreira”, 
conta. Jorge destaca que nessa trajetória profissional teve muito aprendizado. conta. Jorge destaca que nessa trajetória profissional teve muito aprendizado. 

“Tive muito acolhimento, tudo que aprendi na teoria, aqui eu fiz na prática”.“Tive muito acolhimento, tudo que aprendi na teoria, aqui eu fiz na prática”.
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FFeevveerreeiirroo  ee RRooxxoo LLaarraannjjaa
Mês de Combate combate ao Lúpus, Fibromialgia, 

Mal de Alzheimer e Leucemia.

A cor roxa foi escolhida para representar 3 doenças: 

Lúpus, Fibromialgia e Mal de Alzheimer. O Lúpus é 

um distúrbio crônico que afeta principalmente 

mulheres em idade fértil, causando inflamações

nos rins, pulmões, pele e articulações. 

Já a Fibromialgia causa dores por todo o corpo, 

além de cansaço excessivo, ansiedade e depressão. 

O Mal de Alzheimer é uma doença 

neuro-degenerativa que interfere nas funções 

cognitivas e na relação social. A cor laranja foi 

escolhida para representar a Leucemia, 

um dos tipos mais graves de câncer que 

afeta os glóbulos brancos. A doença pode 

levar à morte se não for tratada e, por isso, 

a doação de medula óssea é de extrema importância.
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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


