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Baile comemora 479 anos 
da Santa Casa

Noite de festa contou com a presença de autoridades 
e empresários da região. Pág. 3
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EEntrei na Irmanda-
de da Santa Casa 
há 22 anos, e em 
2012 fui convi-

dado para participar da 
Mesa Administrativa 
como 2º tesoureiro, e 
em 2020 passei para 1º 
tesoureiro. Com a eleição 
do provedor Ariovaldo 
Feliciano e após grande 
reforma administrativa, 
conseguimos realizar 
muitas melhorias, como o 
equacionamento das dí-
vidas com impostos, ob-
tenção da certidão nega-
tiva dos tributos federais, 
aquisição de equipamen-
tos, implantação de servi-
ços e reformas de muitas 
unidades. A expectativa 
é continuar os investi-

mentos e melhorias para 
ampliação do espaço fí-
sico e aumentar a oferta 
de serviços médicos para 
a população da Baixada 
Santista. Dentre os desa-
fios, o maior é conseguir o 
reajuste da Tabela SUS, 
que está sem revisão há 
muitos anos, para fazer 
frente aos custos dos 
investimentos necessá-
rios para manutenção e 
ampliação dos serviços 
médicos, que é uma das 
metas da administração 
para o futuro.

Sobre Carlos Alves 
Queiroz

Carlos Alves Queiroz 
é funcionário público es-

tadual aposentado, for-
mado em Administração 
de Empresas (1975), Ci-
ências Contábeis (1977) 
e pós-graduado em Ad-
ministração Financeira 
(2000). Começou a vida 
profissional como offi-
ce-boy em escritório de 
Contabilidade em 1966. 
Trabalhou 31 anos 
(1983-2014) na Se-
cretaria da Fazenda 
do Estado de São 
Paulo como Au-
ditor Fiscal, e 25 
anos (1981-2006) 
na Aelis/Unimonte 
como professor no 
curso de Ciências 
Contábeis. 

Palavra dos Gestores
Carlos Alves Queiroz - 1º Tesoureiro da Santa Casa de SantosCarlos Alves Queiroz - 1º Tesoureiro da Santa Casa de Santos
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EE
m 2016 fui 
c o n v i d a d o 
pelo provedor 
Ariovaldo Felicia-

no para compor a Mesa 
Administrativa da Santa 
Casa de Santos como 
2º secretário na gestão 
2016-2018. Foi um pe-
ríodo desafiador, pois a 
instituição atravessava 
uma grande crise, com 
dívidas e sem credibili-
dade perante fornece-
dores, colaboradores e 
população. Realizamos 
um trabalho muito sério, 
um verdadeiro choque 
de gestão, e junto com os 
Conselhos Geral e Deli-
berativo da Irmandade, 
conseguimos resgatar a 

confiança da sociedade 
e elevar o hospital a um 
dos melhores patamares 
da saúde nacional. Após 
atuar em três manda-
tos desta administração, 
recebi novo convite do 
provedor, desta vez para 
atuar como 2º tesourei-
ro na gestão do triênio 
2022-2025, e contribuir 
para melhorar ainda mais 
a posição que o hospital 
vem ocupando. A expec-
tativa é que nos próximos 
anos a instituição ofereça 
um Setor de Hemodiálise 
totalmente reformado e 
muito bem equipado, e 
também seja criado um 
Hospital Infantil. Outro 
grande desafio, é a revi-

são da Tabela SUS, que 
deixa a instituição e to-
das as Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos 
do país muito aquém dos 
valores da realidade.

Sobre Antônio 
Carvalho

Antônio Carvalho é 
empresário e atua no Se-
tor Marítimo há 43 anos. 
Exerceu a Presidên-
cia da Associação 
dos Mestres Regio-
nais do Porto de 
Santos no período 
de 1986 a 2001, 
com reeleição de 
2 em 2 anos, e 
também atuou 
na Administra-

ção Pública Municipal de 
Guarujá, no período de 
1996 a 2008.

Antônio Carvalho - 2º Tesoureiro da Santa Casa de SantosAntônio Carvalho - 2º Tesoureiro da Santa Casa de Santos
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cretaria da Fazenda 
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na Aelis/Unimonte 
como professor no 
curso de Ciências 
Contábeis. 
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Baile da Santa Casa celebra 
479 anos da instituição

Noite de festa marca evento prestigiado por autoridades, empresários e funcionários.Noite de festa marca evento prestigiado por autoridades, empresários e funcionários.

Para comemorar os 
479 anos da Santa 
Casa de Santos, a 

instituição realizou no dia 
23/9, a 3ª edição do Bai-
le Oficial do hospital, que 
desta vez aconteceu no 
Clube de Regatas Vasco 
da Gama. Mais de 500 
pessoas participaram do 
evento, que contou com a 
presença de autoridades 
e empresários da região, 
além de funcionários da 
Santa Casa.

Para agitar a noite, a 
atração musical ficou por 
conta da Banda Jimpop, 

que animou a pista e co-
locou os convidados para 
dançar.

O jantar teve a satis-
fação garantida pelo re-
nomado Buffet Odilinha, 
além de bar servindo di-
versas opções de coque-
téis e bebidas.

Em breve discurso, 
o provedor da San-
ta Casa de Santos, 
Ariovaldo Feliciano, ao 
lado de sua esposa, Eliana 
Lopes Feliciano, agrade-
ceu a presença de todos 
e destacou os desafios 
enfrentados pela institui-
ção desde a última edição 
do baile, em 2019, como 
o combate à pandemia e 
a entrega de obras im-
portantes, como o Pronto 
Socorro Adulto e Infantil, 
Complexo de Radiotera-

pia e o Centro Robótico.
O prefeito de Santos, 

Rogério Santos, também 
discursou para falar da 
importância da Santa 
Casa de Santos, que de-
sempenhou papel funda-
mental como principal re-
taguarda de atendimento 
na luta contra a Covid-19, 
e agradeceu a parceria 
do provedor Ariovaldo 
Feliciano.

Além do prefeito de 
Santos, marcaram pre-
sença no baile de 479 
anos da instituição: o 
presidente da Câma-
ra Municipal de Santos, 
Adilson Júnior; o secre-
tário de Saúde de San-
tos, Adriano Catapreta; 
o secretário de Governo, 
Flávio Jordão; a diretora 
técnica do DRS IV, Paula 
Covas; o fundador e res-
ponsável técnico da Mult 
Imagem, Dr. José Carlos 
Clemente; e o diretor da 
CRISMED, Laércio Esaú 
dos Santos.

Com os valores arre-
cadados no baile, a ins-
tituição espera comple-
mentar o investimento 
necessário para realizar 
a reforma e a moderniza-
ção da unidade de terapia 

intensiva da especialida-
de de Neurocirurgia, lo-
calizada no 3º C.

O Baile de 479 anos da 
Santa Casa de Santos 
contou com os patrocí-
nios da Crismed Comer-
cial Hospitalar, Clínica 
Mult Imagem especiali-
zada em exames de Ra-
diologia e Diagnóstico 
por Imagem, Efficax Ges-
tão Hospitalar, Biomega 
Medicina Diagnóstica, 
Sicoob Sistema de Coo-
perativas de Crédito do 
Brasil, Agilemed Equipa-
mentos e Serviços Hos-
pitalares, Server Print 
soluções em outsour-
cing de impressão, Cor-
tes & Cia dedetizadora 
e desentupidora, Nestlé 
Health Science, Isome-
dical fornecedor de arti-
gos hospitalares, e apoio 
das empresas Usisaúde 
operadora de planos de 
saúde da Fundação São 
Francisco Xavier, Tira En-
tulho Ambiental, Grupo 
Atec Equipamentos Mé-
dicos, Center Limp siste-
mas de higiene e limpeza 
profissional, e Floricultu-
ra Toca das Flores.
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Saúde Mental – Evento da Santa 
Casa alerta para o tema

Ação aberta ao público teve feira de mudas, artesanato e aferição Ação aberta ao público teve feira de mudas, artesanato e aferição 
de pressão arterial.de pressão arterial.

NNo dia 16 de setem-
bro, a Santa Casa 
de Santos promo-

veu ação aberta ao públi-
co, para alertar sobre a 
importância de cuidar da 
saúde mental e lembrar 
do Setembro Amarelo 
– mês de prevenção do 
suicídio. 

Mesmo com o tempo 
chuvoso, a campanha foi 
um sucesso e cerca de 
100 pessoas passaram 
nas tendas montadas em 
frente ao hospital para 

aferição da pressão ar-
terial, e conferir os tra-
balhos realizados pelos 

pacientes assistidos pe-
los Serviços de Psicologia 
e Psiquiatria.  A exposi-

ção encantou o público, 
e mais da metade das 
peças foram vendidas 
rapidamente. Na Feira 
de Mudas, 327 vasinhos 
foram vendidos a pre-
ços simbólicos. O evento 
contou com a participa-
ção dos alunos da Facul-
dade de Enfermagem da 
Unimes, e durante todo 
o período da ação, pro-
fissionais da Psiquiatria e 
Psicologia estiveram pre-
sentes para orientações. 

“Semana Amarela” cuida da 
saúde mental dos colaboradores

Ações organizadas pela equipe de Recursos Humanos da Santa Casa de Santos Ações organizadas pela equipe de Recursos Humanos da Santa Casa de Santos 
mobilizaram instituição em prol da valorização da vida.mobilizaram instituição em prol da valorização da vida.

AAprogramação da 
Semana Amare-
la promovida pelo 

Departamento de Re-
cursos Humanos, com 
foco na saúde mental dos 
colaboradores aconteceu 
de 19 a 22 de setembro 
e contou com palestras, 
sorteio de brindes, dia de 
vestir amarelo e enviar 
elogios aos colegas de 
trabalho, e o principal – 
alto astral! As palestras 

lotaram o consistório da 
Santa Casa de Santos, 
comprovando o sucesso 
da campanha, e a impor-
tância de abordar o tema 
com mais frequência e 
durante o ano todo.

Dentro da programa-
ção, os colaboradores 
aderiram ao Dia D, ves-
tindo amarelo e envian-
do elogios aos colegas 
de trabalho. A ação teve 
uma repercussão tão 
grande, que acabou sen-
do ampliada para 2 dias, 
devido ao número de elo-
gios que o RH recebeu 
para poder compilar e di-
recionar ao destinatário.

Destaque também 
foram os “mimos” pro-
duzidos pelo RH, para 

acolher os colaborado-
res que participaram 
das palestras: quadros 
e placas instagramáveis, 
bombons e frases moti-
vacionais, tudo feito com 
carinho ímpar. Também 
foram entregues vasi-
nhos de suculentas, feitos 
pela equipe de Parques e 
Jardins, do DMG.

Tiveram palestras com 
o Dr. Bruno Reis, Chefe 
do Serviço de Psiquia-
tria da Santa Casa; com 
as psicólogas Rita Rus-
so e Annelise Ornellas, 
do Serviço de Psicolo-
gia; e apresentações do 
Enfº Júlio Sabino e da 
Assistente Social Maria 
Tavares, do Setor de Me-
dicina do Trabalho, que 

falaram sobre o grupo 
de apoio criado especial-
mente para o cuidado da 
saúde mental do colabo-
rador.

Os brindes sorteados 
foram oferecidos pelas 
empresas parceiras do 
evento: Toca da Flores, 
Lanchonete Santa Isabel, 
Shopping do Roque, Re-
canto da Beleza, AVOSC 
(Amarelinhos), Júlia da 
Natura e Churros do 
Neguinho.
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65 anos da AVOSC (Amarelinhos)
Momento foi celebrado com Missa em Ação de Graças no dia 15/9, Momento foi celebrado com Missa em Ação de Graças no dia 15/9, 

na Capela Santa Isabel.na Capela Santa Isabel.

NNo dia 15 de setem-
bro de 2022, a 
Avosc (Associação 

dos Voluntários da San-
ta Casa), ou voluntários 
Amarelinhos, como são 
conhecidos, comemo-

raram o aniversário de 
65º anos de existência 
e trabalho dentro da 
Irmandade.

O vice-provedor Carlos 
Teixeira Filho, participou 
da Missa em Ação de 

Graças na Capela Santa 
Isabel, representando a 
mesa administrativa e 
Diretoria do hospital.

A cerimônia contou 
também com a partici-
pação dos familiares dos 
voluntários, colabora-
dores e das voluntárias 
verdinhas da CCQ (Co-
missão de Controle da 
Qualidade).

Após a cerimônia, a 
presidente da Avosc, 
Srª Nanci Fernandes 
Loureiro, e a vice-pre-
sidente, Srª Aparecida 
Regina Ramos Santos, 
entregaram as estrelas 

de horas trabalhadas e 
uma, em especial, se des-
tacou - a voluntária Srª 
Maria de Lourdes Pillar 
Marques, de 98 anos de 
idade. O vice-provedor 
entregou a ela uma placa 
de agradecimento pe-
los 52 anos de trabalho 
exercido com dedicação 
e amor ao próximo.

Nova Abrescas – Funcionários 
associados elegem nova diretoria
Eleições aconteceram nos dias 12 e 13 de setembro, e contaram com grande en-Eleições aconteceram nos dias 12 e 13 de setembro, e contaram com grande en-

volvimento e participação dos funcionários da Santa Casa de Santos.volvimento e participação dos funcionários da Santa Casa de Santos.

CCom a proposta de 
mudanças para 
oferecer uma Nova 

Abrescas aos funcioná-
rios da Santa Casa de 
Santos, a chapa única 
intitulada “Renovação” 
foi eleita com número de 
votos recorde – foram 
quase 900 votos rea-
lizados nos dias 12 e 13 
de setembro, com parti-
cipação massiva dos co-
laboradores associados 
que atuam nos períodos 
diurno e noturno.

A posse dos inte-
grantes eleitos para a 
Nova Abrescas gestão 
2022/2026 aconteceu 
no dia 1º de outubro de 
2022.

Confira os nomes dos 
integrantes da nova dire-
toria:

Diretoria Executi-
va – Presidente: Paulo 
Ramos de Carvalho; Vi-
ce-presidente: Divaldo 
José Bezerra; Diretora 
Financeira: Simone de 
Souza Santos; Diretor 
Administrativo: Stefan 
Leandro Barrio; Diretora 

Social: Vanessa Gomes 
dos Santos José; Dire-
tor Beneficente: José 
Fernando Carvalho; Dire-
tor Patrimonial: Eduardo 
Pimentel de Paula 
Narciso; Secretária 
Geral: Priscila Ribeiro 
Marques.

1/3 do Conselho 
Deliberativo - Fá-
bio Luiz Isoldi; Inayara 
Mendes Bortolozzo 
Clemente; Ricardo 
Guarmani Gonçalves; 
Rodolpho de França 
Mota Clarindo; Cesar 
Augusto Meneguini; 
Márcio de Castro 
Lourenço das Neves; 
Geraldo Raimundo da 
Silva.

Conselho Fis-
cal - Titulares: Fran-
cisco José Pedro Filho;                                            
Wanderlei José 
de Andrade; 
Juvenildo Bezerra de 
Melo. Suplentes: Rosana 
Tavares Thomaz; 
Caroline de Souza 
Carvalho; Raquel Perez 
Carvalho Nogueira.
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Primeira cirurgia robótica de 
tórax da Baixada Santista

Procedimento de ‘Lobectomia Robótica’, indicado para tratamento de câncer de Procedimento de ‘Lobectomia Robótica’, indicado para tratamento de câncer de 
pulmão, foi um sucesso.pulmão, foi um sucesso.

AAequipe de médicos 
especialistas em 
cirurgia torácica da 

Santa Casa de Santos, 
realizou no dia 6/9, um 
procedimento inédito na 
Baixada Santista: a cirur-
gia de ‘Lobectomia Robó-
tica’ que consiste na re-
moção do lobo pulmonar, 
indicado para tratamento 
de câncer de pulmão em 
fase inicial. Esse proce-
dimento é minimamente 
invasivo, diminui a dor, 
tempo de internação e 
complicações pós-ope-
ratórias. 

Com a tecnologia mais 
avançada do mundo, as 
cirurgias robóticas e as 
técnicas de cirurgia to-

rácica vêm sendo am-
plamente desenvolvidas. 
Neste método, podem 
ser realizadas: ressecção 
de cisto intrapulmonar, 
ressecção de mediastino, 

lobectomia para câncer 
de pulmão e segmentec-
tomia (quando o tumor 
é pequeno). A precisão e 
amplitude dos movimen-
tos causa menor lesão 

tecidual, garantindo as-
sertividade e eficiência 
do procedimento, pro-
porcionando menor tem-
po de internação.

Nesta primeira cirur-
gia de tórax da região, 
o cirurgião torácico do 
hospital Israelita Albert 
Einstein, Dr. Alessandro 
Wassum Mariani, parti-
cipou juntamente com 
a equipe de Cirurgia To-
rácica da Santa Casa 
de Santos - Dr. André 
Galante Alencar Aranha 
(Coordenador da equi-
pe), Dr. Ruy de Barros Jr, 
Dr. Arnaldo Teruya, Dr. 
Antônio Nildo e Dra. Tin-
zia Márcia A. de Carvalho.

Segurança e medicação sem 
danos são tema de capacitação

Palestras com especialistas e teatro de colaboradores chamaram a atenção para a Palestras com especialistas e teatro de colaboradores chamaram a atenção para a 
importância das boas práticas de cuidado assistencial.importância das boas práticas de cuidado assistencial.

OONúcleo de Segu-
rança do Paciente 
da Santa Casa de 

Santos promoveu no dia 
29/9, a palestra “Medi-
cação sem danos”, em 
alusão ao Dia Mundial de 
Segurança do Pacien-
te, celebrado em 17/9. 
O tema foi escolhido de 
acordo com a campanha 
da Organização Mundial 
da Saúde – OMS, em 
reconhecimento à com-
plexidade da prevenção 
e redução de danos rela-
cionados ao uso de medi-
camentos.

A abertura do even-
to foi feita pelo Diretor 
Técnico da instituição, 
Dr. Alex Macedo, que fa-

lou sobre a importância 
de abordar o assunto, e 
intensificar capacitações 
neste sentido, conside-
rando a segurança do pa-
ciente a maior prioridade 
da saúde.

Em seguida a Enfª. 
Márcia Torelli, do Núcleo 
de Segurança do Pacien-
te, destacou que o tema 
da palestra é o desafio 
global da OMS em 2022, 

e falou da importância do 
comprometimento de to-
dos os envolvidos no pro-
cesso de medicação.

A coordenadora de 
Suprimentos e farma-
cêutica, Janaína Steluti, 
apresentou a equipe da 
Farmácia da Santa Casa, 
e deu sequência ao even-
to com a coordenadora 
da Farmácia Industrial 
Laís Giacomett, que ex-
planou de forma mais de-
talhada sobre o preparo 
de medicamentos.

O ápice do evento fi-
cou por conta de um 
teatro organizado espe-
cialmente para chamar a 
atenção sobre os riscos 
das condutas inadequa-

das em todo o processo 
da medicação, desde a 
prescrição médica até a 
administração do medi-
camento.

Interpretando “perso-
nagens” envolvidos nes-
ta rotina, colaboradores 
atuaram de modo cômi-
co para expressar com-
portamentos que podem 
causar prejuízos e danos 
irreparáveis.

A abordagem alertou 
para muitas situações 
presentes no dia-a-dia e 
certamente alcançou o 
objetivo principal – a se-
gurança do paciente. O 
vídeo do teatro está dis-
ponível na intranet.
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Visita da representante 
do Rotary Internacional

Em visita oficial no dia 
de 12 setembro, a repre-
sentante do Rotary Inter-
nacional, Susan Doxtator, 
esteve na Santa Casa 
de Santos acompanha-
da da comitiva formada 
por membros do Rotary 
Santos-Oeste e Rotary 
Vila Belmiro, para conhe-
cer as instalações da UTI 
Neonatal e Ambulatório 
de Oftalmologia, setores 
que receberam equi-
pamentos doados pela 
Fundação Rotária do Ro-
tary Internacional. Susan 
Doxtator é especialista 
em subsídios globais da 

Fundação Rotária.
O vice provedor, Carlos 

Teixeira Filho, e o dire-
tor clínico, Constantino 
Kader Conde, recebe-
ram a comitiva na Sala 
da Mesa Administrativa. 
O vice provedor expla-
nou sobre a história da 
Santa Casa de Santos, 
como também sobre a 
representatividade da 
instituição para o país. O 
diretor clínico falou sobre 
os desafios da pandemia, 
e como foram os atendi-
mentos no serviço de Of-
talmologia neste período.

Medalha Braz Cubas
Foram condecorados 

com a Medalha de Honra 
ao Mérito Braz Cubas, o 
médico neurocirurgião 
da Santa Casa de San-
tos, Dr. Marcelo Mota 
Zanatelli, no dia 31/8, e 
o advogado e Procura-
dor Geral do hospital, Dr. 
Raphael Vita Costa, no 
dia 30/9.

A cerimônia de outorga 
da honraria aconteceu 
na Câmara Municipal de 
Santos e contou com as 

presenças do provedor 
Ariovaldo Feliciano e vice 
provedor Carlos Teixeira 
Filho.

A “Medalha de Honra 
ao Mérito Braz Cubas” 
é a mais alta comenda 
entregue pelo município 
e é concedida como for-
ma de reconhecimento 
às pessoas que contri-
buem com o avanço da 
sociedade e melhoria das 
condições de vida da po-
pulação.

Cãoterapia
A Santa Casa de San-
tos recebeu uma visita 
especial - A cachorrinha 
Gamora (Golden Retrie-
ver) e o cãozinho Mickey 
(Shihtzu), da Mansão Gol-
den, que proporcionaram 
uma manhã repleta de 
amor e carinho às unida-
des pediátricas, dentro 

do projeto piloto “Cão-
terapia” organizado pela 
Centro Integrado de Hu-
manização do hospital. 
A visita fez parte da pro-
gramação da campanha 
“Setembro Dourado”, 
mês de conscientização 
e combate ao câncer in-
fantojuvenil.
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Lavagem das Mãos
No dia 14 de setem-

bro, a equipe do Serviço 
de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH) da 
Santa Casa de Santos, 
em parceria com os Co-
ordenadores de Enfer-
magem, fizeram uma 
ação sobre lavagem 
correta das mãos com a 
equipe multiprofissional 
das UTIs do hospital.

A campanha tem como  
objetivo relembrar os co-

laboradores que atuam 
dentro de uma Unida-
de de Terapia Intensiva, 
sobre a necessidade da 
lavagem das mãos com 
água e sabão para dimi-
nuir o risco de infecções 
hospitalares. Os colabo-
radores que participa-
ram são: técnicos de en-
fermagem, enfermeiros, 
médicos e farmacêuti-
cos.

Colheita do Parques 
e Jardins

O setor de Parques e 

Jardins da Santa Casa 

de Santos entregou no 

dia 20/9 mais uma gran-

de remessa de verduras 

que são cultivadas na 

horta do hospital, para 

o Departamento de Nu-

trição e Dietética (DND). 

Foram entregues 3,6kg 

de almeirão, 1,7kg de ce-

bolinha, 2,7kg de coentro 

e quase 14kg de couve 

que vão fazer parte das 

refeições dos pacientes, 

colaboradores e acom-

panhantes. 

Nova turma do PIP
No dia 28/9, teve início 

a 2ª turma cadastrada 
no Programa de Inclusão 
Profissional - PIP para 
PcD da Santa Casa de 
Santos. A abertura acon-
teceu na Sala de Treina-
mento do RH, e contou 
com as “boas vindas” do 
vice provedor, Carlos Tei-
xeira Filho.

O novo grupo é forma-
do por 16 pessoas rema-
nescentes do processo 
seletivo realizado no 1º 
semestre de 2022, que 
estavam em lista de es-
pera.

PIP é o Programa de 
Inclusão Profissional 
criado pela Santa Casa 
de Santos para capacitar 
pessoas com deficiência 
(PcD) para o mercado 
de trabalho. O projeto 
conta com a parceria do 
CECAP-DA (Centro de 
Capacitação Profissional 
e Apoio Pedagógico para 
Deficientes Auditivos de 
Cubatão e Região), que 
atua como agente faci-
litador na comunicação 
com os participantes, 
disponibilizando intérpre-
te de libras durante todo 
período.
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2ª Jornada de Doação de Órgãos 
e Tecidos da Santa Casa

Profissionais de saúde lotam consistório em evento de capacitação sobre todas as Profissionais de saúde lotam consistório em evento de capacitação sobre todas as 
etapas que envolvem o protocolo de morte cerebral, captação e doação de órgãos.etapas que envolvem o protocolo de morte cerebral, captação e doação de órgãos.

CCom o objetivo de 
compartilhar co-
nhecimento e di-

vulgar a importância da 
atuação da equipe mul-
tiprofissional para viabi-
lizar a doação de órgãos, 
a Santa Casa de Santos 
promoveu a 2ª Jornada 
de Doação de Órgãos e 
Tecidos. O evento acon-
teceu no consistório 
da instituição, no dia 
30/9/22, com progra-
mação direcionada aos 
profissionais de saúde 
que lidam diretamente 
com situações que envol-
vem o protocolo de morte 
encefálica. Ao todo, cerca 
de 160 pessoas partici-
param da jornada.

A Santa Casa de San-
tos é referência em doa-
ção de órgãos na Baixada 
Santista e se destaca em 
números de notificações 
para a Central de Trans-
plantes do Estado de São 
Paulo. No dia 28/9, atin-
giu a marca de 100 cap-
tações realizadas desde 
a implantação do serviço 
de Captação de Órgãos, 
em 2017.

A abertura da jornada 
foi feita pelo vice prove-
dor Carlos Teixeira Filho, 
ao lado do diretor téc-
nico Dr. Alex Gonçalves 
Macedo.

Em seguida, o coorde-
nador das UTIs e presi-
dente da Comissão Intra 

Hospitalar de Doação 
de Órgãos e Tecidos 
(CIHDOTT), Dr. Nilson 
Gambero, falou sobre a 
importância de realizar 
eventos como este, para 
divulgação da causa e 
ampliação de conheci-
mento.

A programação contou 
com os palestrantes: Drª. 
Marcela Simões (Nefro-
logista e residente em 
transplante do Hospital 
do Rim); Enfª. Bartira de 
Aguiar Roza (professora 
na Escola Paulista de En-
fermagem; Enfª. Vanessa 
Ayres (coordenadora da 
OPO - Organização de 
Procura de Órgãos da 
Escola Paulista de Medi-
cina e da UNIFESP); Enfº. 
Edvaldo Leal (coordena-
dor da OPO do Hospital 
das Clínicas e USP).

Para mostrar o lado do 
familiar que autoriza a 
doação de órgãos, a Enfª 
Bianca Gobbo, do SES-
MET, deu um depoimento 
emocionante, contando 
um pouco de sua histó-
ria e lembrando o triste 
momento que precisou 
se despedir de seu filho e 
tomou a decisão de doar 

todos os órgãos dele.
Para finalizar a progra-

mação, a transplantada 
Patrícia Fonseca contou 
o drama que viveu até ser 
presenteada com um co-
ração bem no dia do seu 
aniversário de 30 anos. 
Ela estava internada na 
UTI, e nunca perdeu a 
esperança, escreven-
do bilhetes diários para 
motivá-la nesta espera 
angustiante para tantas 
pessoas que aguardam 
na fila de transplante.

O encerramento da 2ª 
Jornada de Doação de 
Órgãos da Santa Casa 
foi feito pela responsável 
pelo Serviço de Capta-
ção de Órgãos e Tecidos 
do hospital, Enfª Renata 
Joaquim.

Ao término do evento, 
foram sorteados brindes 
oferecidos pelos apoia-
dores: Shopping Roque, 
Recanto da Beleza, Flo-
ricultura Toca das Flores, 
Lanchonete Santa Isa-
bel, Churros do Negui-
nho, Parques e Jardins 
(DMG), Cesar Meneguini 
(T.I)

Troféu amigo do transplante

AASanta Casa de 
Santos rece-
beu o prêmio de 

“Amigo do Transplante” 
durante o II Encontro 
Estadual das Comissões 
Intra-hospitalares de 
Transplantes do Estado 
de São Paulo, que acon-
teceu nos dias 2 e 3 de 

setembro. Esta é a se-
gunda vez que a Santa 
Casa recebe o prêmio. 

No encontro, a irman-
dade foi representa-
da pela responsável do 
Serviço de Captação de 
Órgãos do hospital, Enfª. 
Renata Joaquim, acom-
panhada da colaborado-

ra administrativa Bruna 
Santos.

Participaram do en-

contro o secretário 
de Saúde do Estado 
de São Paulo, Dr. Jean 
Gorinchteyn (foto), e o di-
retor superintendente do 
Hospital do Rim e chefe 
do maior programa de 
transplantes de rins do 
mundo, Dr. José Osmar 
Medina Pestana.
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A Santa Casa de Santos é o primeiro e o único emprego da Lindinalva. 
Prestes a completar 35 anos de casa, ela relembra com muito carinho 
o começo. “Trouxe meu currículo, me chamaram na semana seguinte e 
eu comecei. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida”. Ela iniciou 
como colaboradora no cargo de copeira, do Departamento de Nutrição 
e Dietética (DND). Este cargo ela ocupa até hoje. “Eu amo o que eu faço, 

eu tenho um carinho enorme em entregar a refeição dos pacien-
tes. Isso me transforma, precisamos nos colocar no lugar deles e 

é a educação e carinho que cura”, conta sorridente. Além disso, 
Lindinalva tem 59 anos de idade e mesmo aposentada, ela escolhe 
continuar trabalhando. “Foi uma escolha minha, eu sou saudável e 
nada me impede de continuar, se parar de ocupar a mente, o corpo 

padece”, frisa. Com esses anos de casa, ela conta que conhece todos 
os cantos do hospital. “Conheço cada ala desse lugar, e posso dizer com 

certeza, que a melhor gestão que temos é essa do Sr. Ariovaldo. Está 
tudo reformado, arrumadinho, lindo de se ver”.

Alta do Guilherme Kalebe
O Guilherme Kalebe, de 10 anos, emocionou a todos nas redes 
sociais ao receber alta após vencer a luta contra o câncer. Ele 

tocou o sino da vitória e sua mãe, Noabia, preparou uma home-
nagem especial, trazendo todos que fizeram parte desta batalha, 

vestidos com a camisa do Guerreiro Gui, para recebê-lo de braços 
abertos e comemorar o dia tão importante. Parabéns, Gui! Você é 

um exemplo e inspiração para muita gente.
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Se tem algo mais difícil do que 
viver, eu ainda não descobri. 

Viver é algo que exige que sejamos 
fortes, felizes, empáticos, amigos, 

inteligentes, solidários. 
Talvez seja porque viver é tão difícil 

que tantas pessoas desistem de tentar, 
de continuar lutando, de irem em frente. 

Se você está com medo dessa vida
difícil que bate à sua porta todos os dias, 

encare a vida, mesmo com medo e 
sempre que for necessário, recomece!

SSeetteemmbbrroo AAmmaarreelloo 
Mês de Combate e Prevenção ao Suicídio

Sempre que for preciso, recomece!
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