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Santa Casa entrega nova 
Praça de Alimentação

Espaço da Lanchonete Santa Isabel destaca painel com 
homenagem ao atual prédio do hospital. Pág. 3
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IIngressei na Santa Casa 
de Santos em 1985, como 
membro do Conselho Ge-
ral e eleito em 2005 para 

compor o Conselho Delibe-
rativo, onde também atuei 
como vice-presidente, antes 
de ser eleito presidente e 
reeleito para o triênio 2023-
2025. 

O Conselho Deliberativo é 
formado por 30 membros, 
os quais são eleitos pelo Con-
selho Geral, e uma de suas 
principais funções é eleger o 
provedor e vice provedor da 
instituição. 

Nestes 37 anos partici-
pando dos trabalhos reali-
zados na Santa Casa, passei 
por diversos provedores, e 
atravessei fases muito mar-
cantes, como quando o hos-
pital fechou as portas por 
oito meses, na década de 80. 
Graças ao Mestre Maior, Su-
premo Arquiteto do Mundo, 
e à administração do prove-
dor Ariovaldo Feliciano, com 
a colaboração dos Irmãos, 
períodos como este ficaram 
no passado, e o hospital vem 
dando exemplo de desenvol-
vimento e evolução, tornan-
do-se referência para o país. 
Na pandemia, a Santa Casa 
de Santos desempenhou um 
papel importante para a re-

gião, e mesmo nos momentos 
mais críticos, permaneceu 
com as portas abertas, ofe-
recendo a mais completa 
assistência a todos os casos. 
Destaco também as inaugu-
rações feitas pela gestão atu-
al, como o Centro Robótico e 
o Complexo de Radioterapia, 
local pelo qual adquiri um ca-
rinho especial, pois recente-
mente, passei à condição de 
paciente do serviço, e durante 
os 35 dias que fiquei em tra-
tamento, pude comprovar a 
eficácia do acelerador linear, 
e sobretudo, o carinho com 
que os profissionais da Ra-
dioterapia dedicam a todos 
os pacientes, independen-
temente de qualquer coisa, 
sejam eles do SUS, convênios 
ou particulares. Aproveito 
esta edição do jornal Santa 
Casa para prestar esta ho-
menagem aos colaboradores 
deste importante serviço, que 
me acolheu no momento que 
mais precisei. (Foto na pág. 
10)

Sobre Écio Lescreck
Professor, advogado, es-

critor, e um dos influentes no-
mes da cidade, Écio Lescreck 
é casado com Silvana Silveira 
Lescreck, pai de 3 filhos (Écio 
Filho, Cynthia e Sthephane), 

e avô de 6 netos (Henrique, 
Victoria, Bruna, Samuel, Ma-
theus e Francisco). Formado 
em Direito pela Universidade 
Católica de Santos em 1970, 
especializou-se em Direito 
do Funcionalismo Público. 
Atuou como advogado do 
Sindicato dos Servidores 
Estatutários Municipais de 
Santos (SINDEST) de 1994 a 
2010. Foi professor de 1972 
a 1985 das disciplinas de 
Economia e Mercado, Direito 
Usual e Legislação Aplicada 
nos Colégios Brasília e Hen-
rique Oswald. Foi membro 
das bancas examinadoras de 
Direito Civil e Direito do Tra-
balho para o exame da OAB. 
Em 2017 foi agraciado pelo 
Rotary Club Santos Gonzaga 
com o título de personali-
dade jurídica, e em 2019 
recebeu na 
C â m a r a 
M u n i c i -
pal de 
S a n t o s 
a Meda-
lha Braz 
C u b a s , 
m a i o r 
h o n r a r i a 
c o n c e d i -
da pela 
cidade de 
Santos às 

pessoas que contribuem 
com o avanço da sociedade 
e melhoria das condições de 
vida da população. Membro 
da Academia de Escritores 
Maçônicos do Grande Orien-
te de São Paulo e da Acade-
mia de Letras Maçônicas da 
Baixada Santista, lançará em 
breve seu 6º livro com o título 
“O que o espelho não reflete”.

Palavra do Gestor
Écio Lescreck - presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa de SantosÉcio Lescreck - presidente do Conselho Deliberativo da Santa Casa de Santos
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a 1985 das disciplinas de 
Economia e Mercado, Direito 
Usual e Legislação Aplicada 
nos Colégios Brasília e Hen-
rique Oswald. Foi membro 
das bancas examinadoras de 
Direito Civil e Direito do Tra-
balho para o exame da OAB. 
Em 2017 foi agraciado pelo 
Rotary Club Santos Gonzaga 
com o título de personali-
dade jurídica, e em 2019 
recebeu na 
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Santa Casa entrega nova 
Praça de Alimentação

Espaço da Lanchonete Santa Isabel destaca painel com homenagem ao atual Espaço da Lanchonete Santa Isabel destaca painel com homenagem ao atual 
prédio do hospital.prédio do hospital.

APraça de Alimen-
tação da Lancho-
nete Santa Isabel, 

localizada na Santa Casa 
de Santos, ganhou um 
novo espaço no dia 12/8, 
em área coberta e clima-
tizada, oferecendo mais 
conforto para que as 
pessoas possam realizar 
lanches e refeições. As 
novas instalações foram 
entregues pelo provedor 
da Santa Casa, Ariovaldo 
Feliciano, ao lado de sua 
esposa Eliana, e com a 
presença dos membros 

da Mesa Administrativa, 
gestores, lideranças e 
convidados. Padre Lucas, 
da Paróquia Santa Cruz, 
abençoou o espaço.

A nova Praça de Ali-
mentação tem espa-
ço para acomodar 64 
pessoas em mesas mo-
dernas, e conta com te-
levisores e decoração 
acolhedora. O lugar foi 
construído com recursos 
da própria Lanchonete 
Santa Isabel em parce-
ria com a instituição, que 
cedeu a área e reformou 

todo o entorno da nova 
estrutura.

Homenagem à Santa 
Casa de Santos

Para celebrar a par-
ceria e homenagear a 
instituição, os adminis-
tradores da lanchonete 
Ricardo Moreira e Mar-
cos Paniago solicitaram 
ao artista Mazinho (@
eme.mazinho) a produ-
ção de um desenho da 
fachada do atual prédio 
da Santa Casa de San-
tos, que foi reproduzido 
em um painel de azulejos, 
colocado em destaque na 
nova Praça de Alimenta-
ção. Além do painel, a de-
voção à Santa Isabel está 
representada em um 
quadro na área interna, 
com um desenho estili-
zado de autoria do mes-
mo artista, e também do 
lado oposto ao painel da 
fachada, com um espa-
ço especial dedicado à 
imagem da padroeira das 
Santas Casas.

O artista Mazinho mar-
cou presença na inaugu-
ração, e foi parabenizado 
pelo provedor Ariovaldo 
Feliciano na cerimônia de 
descerramento da obra.

Desde 1980
A Lanchonete Santa 

Isabel foi fundada em 
1980, mas está sob a 
gestão dos sócios Ri-
cardo Moreira e Marcos 
Paniago desde 1997. O 

nome Santa Isabel é 
uma homenagem à pa-
droeira das Santas Ca-
sas.

Ricardo Moreira expli-
ca que em 2002, sem-
pre em uma estreita 
relação de cooperação 
com a administração 
do hospital, foi criada a 
Praça João Gomes, uma 
área de convivência ao ar 
livre, que servia tanto às 
pessoas que faziam uso 
dos serviços do hospital, 
quanto aos clientes da 
lanchonete. O local pas-
sou por algumas refor-
mas, entretanto, por ser 
apenas parcialmente co-
berto, o melhor aprovei-
tamento da área ficava 
prejudicado dependendo 
das condições climáticas. 
Com a inauguração da 
nova Praça de Alimen-
tação, por ser totalmen-
te coberta e reservada, 
esta questão fica resol-
vida, proporcionando o 
melhor atendimento de 
todos os clientes.

A Lanchonete Santa 
Isabel (@lanchonetesan-
taisabel) está localizada 
no 1º andar do hospital, 
e funciona todos os dias, 
das 6h30 às 00h. 
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Provedor libera primeira parcela 
do 13º salário

Anúncio aconteceu no evento institucional “Café com o Provedor”.Anúncio aconteceu no evento institucional “Café com o Provedor”.

AAedição do “Café 
com o Provedor” 
que aconteceu no 

dia 26/8 teve um sabor 
diferente - o provedor 
Ariovaldo Feliciano, em 
meio à muita expecta-
tiva dos colaboradores, 
anunciou a liberação da 
primeira parcela do 13º 
salário, levando o público 
à euforia, que mal espe-
rou o provedor terminar 
a frase “tá na conta”. A 
alegria tomou conta dos 
quase 200 funcionários 
presentes no refeitório, 
que compartilharam em 
primeira mão a notícia 
com os colegas de tra-
balho.

Antes do anúncio do 
13º salário, o provedor 
discursou sobre as últi-
mas obras entregues, as 
futuras inaugurações, e 
fez a entrega dos certifi-
cados aos colaboradores 

destaque nos meses de 
maio, junho e julho, que 
foram: Cláudia Rosana 
Lopes Ribeiro (junho) e 
Mara Lúcia de Carvalho 
Costa (maio e julho). Tam-
bém teve o sorteio de 

serviços do Recanto da 
Beleza, que contemplou 
os colaboradores aniver-
sariantes dos meses de 
junho e julho.

Marcaram presença 
no evento: o secretá-
rio de Saúde de Santos, 
Adriano Catapreta, o se-
cretário de Governo de 
Santos, Flávio Jordão, os 
Membros da Mesa Admi-
nistrativa e dos Conse-
lhos Geral e Deliberativo, 
diretores e gerentes da 
Santa Casa de Santos.
Confira os registros do 
evento no site da Santa 
Casa e a trend no Insta-
gram @santacasasantos

Santa Casa realiza a primeira 
ressecção de tumor de orofaringe 

por via robótica
Acesso menos agressivo preserva mandíbula e permite melhor recuperação.  Acesso menos agressivo preserva mandíbula e permite melhor recuperação.  

AAprimeira cirurgia 
robótica transoral 
(TORS Transoral 

Robotic Surgery) para 
ressecção de tumor de 
orofaringe da Baixada 
Santista aconteceu no 
dia 26 agosto, e foi um 
sucesso. O paciente teve 
alta no dia seguinte ao 
procedimento e passa 
bem. 

A cirurgia de altíssima 
complexidade foi feita 
pelos médicos cirurgi-
ões de Cabeça e Pesco-
ço, Dr. Rogério Dedivitis 
e Dr. André Guimarães, 
no Centro Robótico da 
Santa Casa de Santos, e 
contou com a completa 

assistência da equipe es-
pecializada.

O cirurgião explica que, 
caso este procedimento 
não fosse feito por via 
robótica, seria necessá-
ria uma mandibulotomia, 
ou seja, precisaria serrar 
a mandíbula do pacien-
te para poder acessar o 
local do tumor, e depois 
fazer a reconstituição do 
osso com placa de titânio. 
Segundo o Dr. Rogério 
Dedivitis, a utilização do 
robô para este tipo de 
procedimento, além de 
tornar o acesso menos 
agressivo, agrega um 
custo que nesse caso é 
compensado com outros 

benefícios, como evitar 
o uso da placa de titânio, 
diminuir o tempo cirúrgi-
co e anestésico, e reduzir 
o tempo de internação.

Único Centro Robótico 
da região

As cirurgias robóticas 
são realida-
de na San-
ta Casa de 
Santos desde 
janeiro deste 
ano, quando 
a instituição 
inaugurou o 
Centro Robó-
tico. O espaço 
já está próxi-
mo de atingir 

a marca de 70 proce-
dimentos realizados. A 
tecnologia considerada a 
mais avançada do mun-
do, coloca a Santa Casa 
de Santos nos patama-
res dos melhores hospi-
tais do país.
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Novos membros da Comissão de 
Ética de Enfermagem tomam posse

Cerimônia aconteceu no consistório da Santa Casa de Santos e contou com a Cerimônia aconteceu no consistório da Santa Casa de Santos e contou com a 
presença do presidente do Coren-SP, James Francisco dos Santos.  presença do presidente do Coren-SP, James Francisco dos Santos.  

NNa manhã do dia 3 de 
agosto de 2022, a 
Santa Casa de San-

tos realizou a solenidade 
que dá posse aos novos 
integrantes da Comissão 

de Ética de Enfermagem 
da instituição, com as 
presenças do presiden-
te do Coren-SP, James 
Francisco dos Santos, 
e da coordenadora das 

Comissões de Ética do 
Coren-SP, Ivete Losada 
Alves Trotti. O vice pro-
vedor da Santa Casa, 
Carlos Teixeira Filho, e a 
presidente da Comissão 
de Controle da Qualida-
de, Eliana Lopes Felicia-
no, prestigiaram o evento 
que, além de empossar 
os novos integrantes da 
comissão, contou com 
palestra sobre “Ética em 
Enfermagem”, ministrada 
pelo presidente do Co-
ren-SP.

Segue a relação com-
pleta dos integrantes 
da Comissão de Ética 
de Enfermagem gestão 
2022/2025: Juliana 
Cordella (Presidente); Io-

nara de Medeiros (Se-
cretária); Ana Lúcia Tomé; 
Priscila Gomes; Gabriel 
Diniz; Andrea Dos San-
tos; Nanci Nicacio; Rafael 
Xavier; Carolyne Nasci-
mento; Fabiola Almeida; 
Suelen Cristina Teixeira; 
Alessandra Lopes; Patri-
cia Miranda; Cassia Maria 
Silva; Abraão Sena; Irene 
Olimpia; Joyce Cristine; 
Leticia Silva; Samantha 
Santos; Bruna Carla Pe-
reira; Ellen Cristina Ca-
valcante; Andressa San-
tana.

Confira os registros 
no site da Santa Casa 
de Santos e no canal do 
YouTube.

Tuna de Medicina do Porto visita a 
Santa Casa de Santos

Grupo português formado por estudantes de medicina fizeram apresentação Grupo português formado por estudantes de medicina fizeram apresentação 
musical e conheceram as instalaçõesmusical e conheceram as instalações

A A Santa Casa de 
Santos recebeu 
no dia 23 de 

agosto a visita de 19 es-
tudantes da Faculdade 
de Medicina da Univer-
sidade do Porto (FMUP), 
que fazem parte da Tuna 
de Medicina do Porto 
(TMP) – grupo artístico 
musical formado exclusi-
vamente por acadêmicos 
da Universidade do Porto 
– Portugal (@tunamedici-
naporto).

A visita faz parte de um 
projeto do grupo, com o 
objetivo de levar aos qua-
tro cantos do mundo a 
Língua, a música tradicio-

nal portuguesa, os costu-
mes e tradições acadê-
micas, que caracterizam 
o movimento estudantil 
português.

Os estudantes foram 
recebidos pelo Provedor 
da Santa Casa de San-
tos, Ariovaldo Feliciano e 
sua esposa, Eliana Lopes 
Feliciano, e também pelo 
Diretor Clínico, Dr. Cons-
tantino Kader Conde, e o 
Diretor Técnico, Dr. Alex 
Macedo.

A visita foi organizada 
pelo Setor de Humani-
zação do hospital, e con-
tou com apresentação 
musical no Consistório. 

Após a apresentação, os 
estudantes conheceram 
as instalações do Centro 
Robótico, unidades de in-
ternação e Complexo de 
Radioterapia. 

A programação foi fi-
nalizada com uma apre-
sentação nas escadarias 
e foto do grupo na fa-
chada histórica da Santa 
Casa de Santos.
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Cigarro eletrônico aumenta o risco de 
câncer de boca

 O uso contínuo dessa substância é tão prejudicial quanto o cigarro tradicional. O uso contínuo dessa substância é tão prejudicial quanto o cigarro tradicional.

TTodos sabem que 
a nicotina faz mal 
para a saúde como 

um todo. Recentemen-
te, a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária), voltou às notí-
cias com a proibição das 
vendas do cigarro eletrô-
nico, muito comum entre 
os jovens. E o uso desse 
dispositivo, pode ser tão 
prejudicial para a saúde 

quanto o cigarro tradi-
cional. 

Segundo o médico da 
Santa Casa, especialista 
em cirurgia de Cabeça e 
Pescoço, Dr. Rogério De-
divitis, o uso dos cigarros 
tem incidência maior de 
câncer de boca. “Como o 
câncer de boca é pouco 
percebido pelos pacien-
tes, e mesmo na aten-
ção primária à saúde, a 

maioria dos diagnósticos 
é feita em estágios avan-
çados. A importância de 
evitar o uso da nicotina é 
essencial para a preven-
ção da doença. Acompa-
nhamento com o médico 
especialista e exames 
preventivos todos os 
anos são de extrema im-
portância para manter a 
saúde em dia entre pes-
soas que estão nos gru-

pos de risco – sexo mas-
culino, acima de 40 anos 
e fumantes”, frisa. 

O cigarro eletrônico 
atrai principalmente os 
mais jovens, pois tem 
aspecto inofensivo, ser 
de uso bastante prático 
e ainda agregar aromas. 
Entretanto, estes dispo-
sitivos eletrônicos pos-
suem nicotina e outras 
substâncias com poten-
cial para a carcinogênese 
(transformação maligna 
das células epiteliais). 
Adicionalmente, traz 
também outros malefí-
cios comuns ao tabagis-
mo, como enfisema pul-
monar e outras doenças 
respiratórias.

Levantamento feito no 
Brasil pelo Instituto Na-
cional de Câncer (INCA), 
diz que mais de 17 mil 
novos casos de câncer 
de boca são registrados 
todos os anos. 

Cuide da sua saúde, 
evite o tabagismo! 

*Pauta sugerida pelo colabo-*Pauta sugerida pelo colabo-
rador Gerson Branco, do Depar-rador Gerson Branco, do Depar-
tamento de Compras. Participe tamento de Compras. Participe 
também do Jornal Santa Casa! também do Jornal Santa Casa! 
Envie sua sugestão de pauta para Envie sua sugestão de pauta para 
comunicação@scsantos.com.brcomunicação@scsantos.com.br

Cipeiros atualizam mapas de risco
Trabalho de análise das áreas abrange todos os setores do hospital.Trabalho de análise das áreas abrange todos os setores do hospital.

OOs novos integran-
tes da Comissão 
Interna de Pre-

venção de Acidentes da 
Santa Casa de Santos 
iniciaram no dia 29 de 
agosto de 2022 os tra-
balhos para atualização 
dos mapas de risco de 
todas as áreas. 

Os cipeiros foram divi-
didos em 6 grupos para 

atualizar, ao todo, 80 ma-
pas de risco. O trabalho 
de atualização deve ser 
finalizado até o dia 13 de 
setembro de 2022.

As atividades dos gru-
pos são coordenadas 
pela nova presidente da 
CIPA, Fernanda Come-
çanha Flores dos Santos, 
nomeada pela Portaria nº 
036/2022.
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Metas internacionais de 
Segurança do Paciente

OONúcleo de Ensino e 
Pesquisa (NEP) pro-
moveu no Consistó-

rio da Santa Casa de San-
tos evento de orientações 
sobre as seis metas inter-
nacionais de Segurança 
do Paciente, de acordo 
com a NR-32 - norma re-
gulamentadora que trata 
das condutas e práticas 
em assistência à saúde. 

Mais de 100 internos de 
medicina do 5º e 6º ano 
da Universidade Metropo-
litana de Santos (Unimes) 
participaram da atividade, 
que foi organizada pela 
coordenadora do NEP, 

Enfª. Fernanda Martins, 
e pela Enfª Fernanda An-
drade. 

A analista de Recur-
sos Humanos, Gabrielly 
Santiago Assis, também 
participou do evento e 
ministrou sobre postura 
profissional em ambiente 
hospitalar e Missão, Visão 
e Valores da instituição. 
Marcaram presença: a 
presidente da Comissão 
de Controle da Qualida-
de (CCQ), Eliana Lopes 
Feliciano, e o vice-diretor 
de Ensino e Pesquisa, Dr. 
Maurício Sgarbi.

Treinamento da 
Recepção Hospitalar

TToda sexta-feira, 
na Santa Casa 
de Santos, acon-

tece o treinamento para 
os colaboradores da Re-
cepção Hospitalar sobre 
atendimento humani-
zado. O treinamento é 
organizado pela equipe 
do Departamento de 
Recursos Humanos e faz 
parte das atualizações e 

capacitações para ofe-
recer melhor assistência 
aos pacientes.A analista 
de Recursos Humanos, 
Gabrielly Santiago Assis, 
também participou do 
evento e ministrou sobre 
postura profissional em 
ambiente hospitalar e 
Missão, Visão e Valores 
da instituição. 

Certificado de Gestão 
de Indicadores e 

Desempenho

NNo dia 18 de agosto, 
a Santa Casa de 
Santos recebeu o 

Certificado de Gestão de 
Indicadores e Desempe-
nho, entregue pela Epi-
med em parceria com a 
AMIB, em consonância 
com a RDC 7 - Resolu-
ção da Diretoria Cole-
giada (RDC) nº 7/2010 
da Agência Nacional da 
Vigilância Sanitária (AN-
VISA), que dispõe sobre 

os padrões mínimos 
para o funcionamento 
de Unidades de Terapia 
Intensiva. 

Segundo a gerente co-
mercial da @epimedso-
lutions, Karen Rúbia Ba-
tista de Toledo, a equipe 
da Santa Casa de Santos 
se destacou na gestão de 
dados em Terapia Inten-
siva. Parabéns a todos os 
profissionais envolvidos!
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Avaliação de 
satisfação do cliente 

por QR Code

PPara agilizar e oti-
mizar a avaliação 
do atendimento 

dos pacientes, a partir 
de 1/9/22 o sistema de 
acesso ao Questionário 
de Satisfação do Clien-
te deve ser feito por QR 
Code. Para isso, em to-
das as unidades de in-
ternação foram coloca-
dos adesivos contendo 
o código nas placas de 
identificação beira leito. 
Basta apontar a câmera 
do celular para o adesivo, 
que a pessoa será dire-
cionada para a avaliação 
do atendimento.

Somente na unidade 
psiquiátrica o local de 
instalação dos códigos 
será diferente, sendo fi-
xados na sala de alta.

Os adesivos com QR 
Code foram colocados 
pelos voluntários da Co-
missão de Controle da 
Qualidade. As voluntárias 
Marise Céspedes Tavo-
laro e Leonice Martins 
França Gabriel, coorde-
nadora da C.C.Q, desta-
caram o envolvimento de 
todas as equipes para a 
implantação deste siste-
ma, em especial a equipe 
de Tecnologia da Infor-
mação, a Enfermagem e 
a Recepção.

Importante lembrar 
que a nova rotina extin-
gue os códigos que es-
tavam sendo impressos 
nas pulseiras de identifi-
cação dos pacientes das 
unidades de internação 
do 5ºA, 5ºB e 6ºA.

Santa Casa de Santos 
participa do lançamento 
do Programa Pró Mulher

RRepresentando o 
hospital, a psicó-
loga Silvia Mara 

marcou presença no 
evento de lançamento 
do programa, realizado 
pela Prefeitura Munici-
pal de Santos no Teatro 
Guarany no dia 5/8, que 
contou com palestras 
abordando os temas: 
“Contexto Cultural so-
bre a violência contra 
a mulher”, “Lei Maria da 
Penha”, e “Sequelas psi-
cológicas resultantes da 
violência doméstica con-
tra a mulher”. 

Na cerimônia, o pre-
feito de Santos, Rogério 

Santos, assinou o decre-
to que cria o Programa 
de Empoderamento Fe-
minino (Pró-Mulher), am-
pliou a denominação da 
Secretaria Municipal de 
Cidadania para Secreta-
ria Municipal da Mulher, 
da Cidadania e dos Di-
reitos Humanos e assi-
nou portaria nomeando 
a vice-prefeita Renata 
Bravo como responsável 
por esta pasta. Também 
anunciou estar enviando 
para a Câmara Municipal 
o projeto de lei criando o 
Fundo Municipal da Mu-
lher. 
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Baile da Santa Casa 
de Santos comemora 

os 479 anos da 
instituição

Momento será celebrado em grande estilo, Momento será celebrado em grande estilo, 
com jantar do Buffet Odilinha, no dia 23/9, com jantar do Buffet Odilinha, no dia 23/9, 

às 20h, no Clube Vasco da Gama.às 20h, no Clube Vasco da Gama.

EEste ano a San-
ta Casa de San-
tos completa 479 

anos, e a instituição 
realizará o baile para 
celebração do momen-
to, que acontece em 
3ª edição, desta vez no 
Clube de Regatas Vasco 
da Gama, dia 23/09, às 
20h.

Para agitar a noite, a 
atração musical ficará 
por conta da Banda Jim-

pop, que promete ani-
mar os convidados e co-
locar todos para dançar.

O grande destaque 
desta edição do baile é o 
jantar, que tem a satisfa-
ção garantida com o re-
nomado Buffet Odilinha. 
Para o cardápio, foram 
selecionadas diversas 
opções de coquetéis e 
bebidas, além de entra-
das, prato principal e so-
bremesa.

Único Centro Robótico 
da região

AAs cirurgias robóti-
cas são realidade 
na Santa Casa 

de Santos desde janeiro 
deste ano, quando a ins-
tituição inaugurou o Cen-
tro Robótico. O espaço já 
está próximo de atingir 

a marca de 70 proce-
dimentos realizados. A 
tecnologia considerada a 
mais avançada do mun-
do, coloca a Santa Casa 
de Santos no patamar 
dos melhores hospitais 
do país.

Doação de Brinquedos 
Especiais

AAEscola Técnica 
Adélia visitou a 
Santa Casa de 

Santos para fazer a doa-
ção de brinquedos peda-
gógicos especiais para as 
unidades pediátricas. As 
equipes de Pedagogia e 
Humanização do hospital 
acompanharam a visita 
e puderam entender o 
significado da elabora-
ção dos brinquedos. Os 
bonecos são artesanais, 

feitos em “amigurumi” 
– junção das palavras ja-
ponesas “ami” (malha ou 
tricô) e “nuigurumi” (bi-
chos de pelúcias). Eles fo-
ram produzidos com par-
ticularidades especiais, 
pensando em algumas 
limitações dos pacien-
tes, para que as crianças 
possam se identificar e 
construir um reconheci-
mento com o brinquedo.
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AGRADECIMENTO
O presidente do Conselho Deliberativo, Écio Lescreck, 
pediu para fazer esta foto com a equipe do Complexo 
de Radioterapia, em agradecimento pelo carinho que 

recebeu dos profissionais durante os 35 dias que 
ficou em tratamento no serviço.
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As cirurgias robóticas são procedimentos 
minimamente invasivos, onde braços 

robotizados realizam pequenas incisões
nos pacientes e, com exímia precisão, 

operam com instrumentos acompanhados 
de uma câmera. O robô é controlado por

 médicos cirurgiões especializados, que manipulam 
o procedimento através de uma mesa de comando, 

denominada console do cirurgião.
Esta modalidade de cirurgia é considerada amplamente 

segura e oferece muitos benefícios, como a rápida 
recuperação do paciente, menor sangramento, 

menor tempo de internação hospitalar e 
menor risco de infecções.

Cirurgia Robótica - Da Vinci Xi

oper

 médicos 
o procedimen

Esta modalidade
segura e of

recuper

Cirurgia Robrgia Robr



IN
F

O
R

M
A

Ç
Õ

E
S

www.santacasadesantos.org.brwww.santacasadesantos.org.br1212



IN
F

O
R

M
A

Ç
Õ

E
S

www.santacasadesantos.org.brwww.santacasadesantos.org.br 1313




