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2ª Copa Santa Casa de 
Futsal

Final do campeonato lota ginásio poliesportivo da Abrescas e confirma o 
sucesso do evento entre os funcionários. Pág. 3
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MM
inha relação com 
a Santa Casa de 
Santos iniciou no 
dia do meu nas-

cimento em 29/06/1963 e, 
profissionalmente, em 1988, 
quando realizei estágio em 
Oftalmologia, assumindo como 
médico assistente do serviço 
em 1991.

Minhas conquistas profis-
sionais vieram por meio de 
muito empenho e dedicação a 
esta instituição, que me pro-
porcionou ser médico oftal-
mologista, fazer parte de seu 
Corpo Clínico e alcançar os car-
gos de responsável pelo Servi-
ço de Oftalmologia e diretor clí-
nico. Nesta função, constato o 
elevado comprometimento dos 
colegas médicos, e a Diretoria 
Clínica permanece um espaço 
aberto para receber a todos, 
procurando atender todas as 
demandas.

Como membro da Mesa 
Administrativa, pude observar 
o trabalho sério desenvolvido 
pela equipe comandada pelo 

provedor Ariovaldo Feliciano. 
Sabemos que enfrentamos 
uma crise financeira no país 
que, diretamente, afeta o hos-
pital. Apesar disso, presencia-
mos os esforços desenvolvidos 
para efetuar as reformas ne-
cessárias e também aumentar 
o parque tecnológico visando 
tornar a Santa Casa uma ins-
tituição cada vez mais moder-
na, plenamente capacitada a 
preencher as necessidades da 
população da Baixada Santista. 
Podemos com certeza afirmar 
que, durante o período desta 
administração, tornou-se no-
tório tanto um grande desen-
volvimento nas atividades do 
hospital quanto uma mudança 
estrutural que vem transfor-
mando o ambiente hospitalar 
em um local mais humano e 
acolhedor. Assim, apesar das 
adversidades, a instituição 
vem investindo gradualmente 
em todos os setores, sempre 
atualizando e melhorando os 
recursos humanos e técni-
cos da nossa Santa Casa da 

Misericórdia de Santos.

Sobre Constantino Kader 
Conde

Dr. Constantino Kader Con-
de é diretor clínico da San-
ta Casa de Santos e médico 
responsável pelo Serviço de 
Oftalmologia da instituição 
desde 2016, entretanto atua 
no hospital há 31 anos. Atual-
mente também é gerente mé-
dico do AME, pela Fundação 
ABC, desde fevereiro de 2022. 
Pela Fundação São Camilo, 
atuou como gerente médico do 
AME no período de 2012 a 
2017.

Mestre em Saúde Co-
letiva pela Universida-
de Católica de Santos; 
Pós-Graduado em Ad-
ministração Hospita-
lar, Auditoria e Com-
pliance em Saúde; 
Médico graduado 
pela Faculdade de 
Ciências Médicas 
de Santos, com 

título de especialista em Of-
talmologia desde 2001. Tam-
bém é advogado, graduado 
em Direito pela Universidade 
Católica de Santos em 1998, e 
certificado pela OAB. 

Palavra do Gestor
Constantino Kader Conde - Diretor Clínico da Santa Casa de SantosConstantino Kader Conde - Diretor Clínico da Santa Casa de Santos
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ta Casa de Santos e médico 
responsável pelo Serviço de 
Oftalmologia da instituição 
desde 2016, entretanto atua 
no hospital há 31 anos. Atual-
mente também é gerente mé-
dico do AME, pela Fundação 
ABC, desde fevereiro de 2022. 
Pela Fundação São Camilo, 
atuou como gerente médico do 
AME no período de 2012 a 

Mestre em Saúde Co-
letiva pela Universida-
de Católica de Santos; 
Pós-Graduado em Ad-
ministração Hospita-
lar, Auditoria e Com-
pliance em Saúde; 
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DTIC e Faturamento vencem a 
2ª Copa Santa Casa de Futsal

Equipe da Tecnologia da Informação e Comunicação conquista o bicampeonato e time Equipe da Tecnologia da Informação e Comunicação conquista o bicampeonato e time 
feminino do Faturamento consegue o título na estreia da categoria.feminino do Faturamento consegue o título na estreia da categoria.

A2ª Copa Santa Casa 
de Futsal deu o que 
falar nos corredores 

da “Santinha”... Os jogos da 
final aconteceram no dia 
18/11, e lotaram o ginásio 
poliesportivo da Abrescas, 
confirmando o sucesso do 
evento esportivo em todos 
os sentidos.

O provedor da Santa 
Casa de Santos, Arioval-
do Feliciano, ao lado de 
sua esposa Eliana, marcou 
presença e destacou a im-
portância de apoiar ações 
que promovem a atividade 
física e o lazer, e agradeceu 
ao presidente da CRISMED, 
Laércio Esaú dos Santos, 
pela parceria e patrocínio 
da 2ª Copa Santa Casa de 
Futsal.

Ao lado do presidente da 
Abrescas, Paulo Ramos, o 
provedor do hospital falou 
do novo momento da asso-

ciação dos funcionários, e 
da intenção de realizar cada 
vez mais eventos como este, 
e reconectar a Abrescas à 
instituição, oferecendo be-
nefícios para os colabora-
dores associados.

Junto ao provedor, pres-
tigiando o evento, também 
estavam: o vice provedor, 
Carlos Teixeira Filho, o 2º 
tesoureiro da Mesa Admi-
nistrativa, Antonio Carvalho, 
o diretor de Apoio, Octavio 
Tavolaro Filho, e a vice-pre-
sidente do Conselho Delibe-
rativo, Marise Céspedes.

A primeira partida acon-
teceu entre os times da 
Engenharia Clínica e Trans-
porte Clínico, com placar de 
5x3 para o Transporte Clí-
nico, ficando em 3º lugar no 
campeonato.

A seguir, aconteceu a de-
cisão da categoria feminina 
entre os times da Recepção 
e Faturamento. Como na 1ª 
rodada a Recepção venceu 
o Faturamento por 7 x 3, e 
neste jogo o Faturamento 
venceu a Recepção por 5 
x 2, a partida precisou ser 
decidida na cobrança de pê-
naltis, onde o Faturamento 
levou a melhor e conquistou 

o título de campeão na es-
treia da categoria feminina 
na Copa de Futsal.

O jogo mais esperado da 
noite foi a grande final entre 
a Alvenaria e DTIC. Apesar 
de uma partida bem tensa, 
foi um espetáculo de técni-
ca e garra. Com jogadores 
mais experientes, o time 
da DTIC, invicto há 2 anos, 
confirmou o favoritismo e 
conquistou o bicampeonato 
com um placar de 9 x 4.

O título de artilheiro foi 
para o ala João Gazoli, do 
DTIC, com saldo de 11 gols 
no torneio. Já o título de 
melhor goleiro ficou com o 
Nathan, da Alvenaria, que 
fez uma brilhante participa-
ção na copa.

A 2ª Copa Santa Casa 
de Futsal contou com o pa-
trocínio da CRISMED Co-
mercial Hospitalar, apoio da 

ABRESCAS, e realização 
da Santa Casa de Santos. 
Por tratar-se de evento 
interno, somente funcioná-
rios puderam se inscrever. A 
entrada foi 1Kg de alimento 
não perecível para doação 
à ONG Nós por Nós @no-
songnopor .

Em apoio ao evento, 
as novas instalações da 
Lanchonete Santa Isabel 
@lanchonetesantaisabel 
funcionaram na Abrescas 
durante todo o período, ofe-
recendo bebidas e lanches 
da melhor qualidade, se-
guindo o mesmo padrão da 
unidade Santa Casa.

Confira todos os resul-
tados dos 35 jogos realiza-
dos no site da Santa Casa 
de Santos e no Facebook 
da Abrescas e Instagram 
@abrescasoficial.
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Santa Casa de Santos
fez 479 anos

Conheça a história do hospital que inspirou o nome da cidade.Conheça a história do hospital que inspirou o nome da cidade.

Hospital símbolo da 
saúde da região, 
a Santa Casa de 

Santos tem a maior e mais 
completa estrutura assis-
tencial da Baixada Santista, 
e lidera como o mais bem 
equipado complexo hospi-
talar da região.

De principal referência 
no combate à Covid-19 nos 
momentos mais críticos da 
pandemia a tecnologia ci-
rúrgica mais avançada do 
mundo, a Santa Casa de 
Santos completa 479 anos, 
unindo história, pioneirismo 
e modernidade.

Nada mais justo do que 
relembrar a história do hos-
pital que deu nome à cidade 
e inspirou o país...

Hospital de Todos
os Santos

A história da Santa Casa 
de Santos começou com 
Braz Cubas que, auxiliado 
pelos prósperos moradores 
da região, iniciou a constru-
ção do hospital em 1542, e o 
inaugurou em 1º de novem-
bro de 1543.

Chamou-o de Hospital de 
Todos os Santos, inspiran-
do-se no nome do grande 
hospital de Lisboa e na data 

da sua fundação.
Entre 1545 e 1547, Braz 

Cubas elevou o povoado da 
região à categoria de Vila, 
dando o nome de Vila do 
Porto de Santos, inspirando 
o atual nome da cidade.

A Santa Casa de Santos 
participou de todos os ciclos 
da história brasileira, e ser-
viu para a prática do ensino 
da medicina, quase 3 sécu-
los antes da fundação da 
primeira faculdade de medi-
cina do país.

Foi também berço da 
primeira cirurgia cardíaca 
no Brasil, realizada pelo Dr. 
Arthur Domingues Pinto, 
em 11 de agosto de 1948. 

Os quatro prédios da 
história da Santa Casa de 
Santos

A instituição já ocupou 3 
endereços antes da atual 
edificação. O atual prédio é 
a quarta edificação da his-

tória da instituição. 
De sua fundação em 

1543 até 1620, o primeiro 
prédio da Santa Casa ficava 
onde hoje é a Rua Visconde 
do Rio Branco, em frente 
ao edifício da Alfândega, no 
centro de Santos.

A construção do segun-
do prédio e da sua igreja foi 
concluída em 1665, em local 
que ficou conhecido como 
Campo da Misericórdia, 
posteriormente denomi-
nado Largo da Coroação e 
por último, Praça Visconde 
de Mauá junto ao prédio da 
prefeitura.

Em 1760, a Irmandade 
da Santa Casa terminou a 
construção de uma nova 
igreja junto ao morro de São 
Jerônimo, atual Monte Ser-
rat, chamada inicialmente 
de Igreja de São Jerônimo, 
mais tarde consagrada a 
São Francisco de Paula, que 
deu nome à avenida São 
Francisco.

Em 1835 teve início a 
construção do terceiro pré-
dio próprio da Santa Casa 
da Misericórdia de Santos, 
junto à Igreja de São Fran-
cisco de Paula, sendo inau-

gurado em 1836.
O hospital cresceu, tendo 

sido criado um pavilhão ex-
clusivo para os tuberculo-
sos, no entanto um grande 
deslizamento de terras na 
face leste do Monte Serrat, 
ocorrido em 10 de março de 
1928, soterrou a parte pos-
terior do hospital e algumas 
edificações próximas.

A construção do prédio 
atual foi concluída 17 anos 
após este episódio, sendo 
inaugurado pelo então pre-
sidente da República Getú-
lio Vargas, em 2 de julho de 
1945.

A instituição vive atual-
mente o seu melhor mo-
mento, tendo como pro-
vedor Ariovaldo Feliciano 
desde 2016, o gestor é o 
80º provedor da história da 
Santa Casa de Santos.
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Sua opinião é muito importante 
para nós!

Desde 7/11 as avaliações dos atendimentos e serviços da Santa Casa de Desde 7/11 as avaliações dos atendimentos e serviços da Santa Casa de 
Santos são feitas pelo QR Code ou site.Santos são feitas pelo QR Code ou site.

PPara facilitar e agi-
lizar o acesso ao 
formulário de Ava-

liação da Satisfação do 
Cliente*, em 07/11/22 o 
sistema QR Code foi im-
plantado para todos os 
serviços da Santa Casa 
de Santos.

Basta apontar a câme-
ra do celular para a placa 
que contém o código, que 
o direcionamento para o 
formulário será feito au-
tomaticamente.

Esta avaliação pode 
ser feita para todos os 
serviços, e o formulário 
também pode ser aces-
sado pelo site do hospital, 
em https://santacasa-

desantos.org.br/portal/
para-voce/pesquisa-de-
-satisfacao

Controle da Qualidade

O Voluntariado da 
Comissão de Controle 
da Qualidade (CCQ) da 
Santa Casa de Santos, 

há vinte anos avalia a 
satisfação e a qualidade 
do atendimento por meio 
dos formulários de Ava-
liação da Satisfação do 
Cliente, os quais eram fei-
tos em papel. A partir de 
2021, estes formulários 
começaram a ser subs-

tituídos pelo meio digital 
nas unidades de interna-
ção, com a implantação 
do sistema QR Code, em 
um trabalho feito em 
conjunto com a equipe 
de Tecnologia da Infor-
mação (T.I.). A partir de 
agora, todos os serviços 
podem ser avaliados de 
forma digital, com acesso 
pelo QR Code ou site.

*A Avaliação de Satis-
fação do Cliente ficará 
disponível para preenchi-
mento por até 30 dias a 
contar da data do aten-
dimento do paciente, ou 
data da alta nos casos de 
internação.

Prematuridade foi tema de 
simpósio na Santa Casa

Evento contou com palestras de especialistas e depoimentos de mães Evento contou com palestras de especialistas e depoimentos de mães 
de prematuros.de prematuros.

EEm incentivo à cam-
panha do “Novem-
bro Roxo”, mês 

escolhido para debater 
sobre a prematuridade 
e desenvolver ações que 
previnem o parto pre-
maturo e orientem sobre 

os cuidados para uma 
gestação mais segura, a 
Santa Casa de Santos 
realizou no dia 9/11 um 
simpósio sobre o tema, 
direcionado aos profis-
sionais que lidam com 
a assistência direta dos 
bebês prematuros e fa-
miliares.

O “1º Simpósio da Pre-
maturidade da Santa 
Casa de Santos: Depois 
da UTI Neonatal, uma 
nova jornada”, aconteceu 

no consistório da institui-
ção e foi organizado pela 

coordenação de Ensino, 
Pediatria e Neonatologia.
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Santa Casa realiza evento sobre 
Transtorno do Espectro Autista

Especialistas destacam sinais do TEA e falam sobre a importância do atendimento Especialistas destacam sinais do TEA e falam sobre a importância do atendimento 
multiprofissional.multiprofissional.

NNo dia 9/11, a Santa 
Casa de Santos 
realizou o even-

to sobre Transtorno de 
Espectro Autista (TEA), 
reunindo profissionais 
que lidam com crianças e 
adultos que apresentam 
esta condição de saúde.

O evento foi organizado 
pela Coordenação de En-
sino e Centro Integrado 
de Humanização em par-
ceria com a APAE San-

tos. Marcaram presença: 
a presidente da CCQ e 
esposa do provedor, Srª. 
Eliana Lopes Feliciano, e a 
Drª. Rosilene Morales, da 
Diretoria Clínica.

O médico coordenador 
de Ensino da Santa Casa 
de Santos, Dr. Maurício 
Sgarbi, fez a abertura ofi-
cial, destacando a impor-
tância de abordar o tema 
e preparar profissionais 
para o atendimento e 
acolhimento dos indivídu-
os com TEA, e agradeceu 
a participação da APAE 
Santos no evento.

A superintendente da 
APAE Santos, Agnes Oli-
veira Menezes, deu início 

à programação, apre-
sentando o trabalho de-
senvolvido na instituição. 
A psicóloga e coordena-
dora da Clínica de Ha-
bilitação e Reabilitação 
da APAE Santos, Camila 
Rodrigues Araújo Soares 
de Novaes, e a terapeuta 
ocupacional, Patrícia Ma-
cedo dos Santos, fizeram 
a palestra em conjunto 
e detalharam sobre as 
ações realizadas no aten-
dimento dos casos de 
TEA.

Em seguida, a fono-
audióloga, Lília Carmona 
Sophie Sgarbi, deu con-
tinuidade à programação 
e explanou mais sobre os 

comportamentos típicos 
das crianças com TEA, e 
também falou das inci-
dências, apresentou da-
dos técnicos e explicou 
como deve ser feito o 
acolhimento familiar.

Cerca de 100 profis-
sionais de saúde e estu-
dantes da área participa-
ram do evento.

Santa Casa entrega certificados 
à 2ª turma do PIP para PcD

Grupo formado por pessoas que passaram no processo seletivo do 1º semestre Grupo formado por pessoas que passaram no processo seletivo do 1º semestre 
concluem curso do programa de inclusão criado pelo hospital.concluem curso do programa de inclusão criado pelo hospital.

NNo dia 23/11, a San-
ta Casa de Santos 
fez a entrega dos 

certificados de conclusão 
de curso para a 2ª turma 
do Programa de Inclusão 
Profissional (PIP) para 
PcD. Os diplomas foram 
entregues pelo vice pro-
vedor Carlos Teixeira Fi-
lho, que parabenizou os 
participantes e os incen-
tivou a estarem atentos 
às novas oportunidades 
-“Nunca desistam de 
seus sonhos”, sintetizou o 
vice provedor.

A analista de RH, Ga-
brielly Santiago, também 

fez uso da palavra para 
parabenizar o grupo e 
finalizou dizendo: “valori-
zem as potencialidades 
de vocês e não deixem 
que suas limitações im-
peçam de fazer o que 
sabem”.

Esta 2ª turma do PIP 
foi formada por 16 pes-
soas remanescentes do 
processo seletivo que 

aconteceu no 1º semes-
tre deste ano. A 1ª turma 
se formou em junho, e as 
aulas da 2ª turma tive-
ram início em 28/9, e fo-
ram ministradas por pro-
fissionais da Santa Casa 
de Santos, em parceria 
com o CECAP-DA.

Sobre o PIP

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 CE-
CAP-DA (Centro de Ca-
pacitação 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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“Café com o Provedor” 
celebra aniversariantes e 

destaca colaboradores
A última edição do ano 

do “Café com o Provedor” 
aconteceu no dia 25/11, 
e lotou o refeitório dos 
funcionários. No evento 
também foram desta-
cados os profissionais 
mais elogiados pelos pa-
cientes, considerando os 
formulários de satisfação 
do cliente apurados no 
mesmo período.

O provedor Ariovaldo 
Feliciano fez a entrega 

dos certificados de con-
gratulação aos profissio-
nais de enfermagem:

Nanci Nicácio da Sil-
va, Enfermeira Sênior do 
6ºA - destaque nos me-
ses de agosto e setem-
bro; e Camila de Jesus 
Braga Macedo, Técnica 
de Enfermagem do 6ºA 
- destaque no mês de 
outubro. Leia a matéria 
completa no site da San-
ta Casa de Santos.

TORCIDA RUMO 
AO HEXA

Os colaboradores da 

Santa Casa de Santos 

foram destaque nas re-

des sociais com uma tor-

cida de muita responsa-

bilidade mandando boas 

energias para a Seleção 

Brasileira na Copa do 

Mundo. Enquanto muitos 

param para assistir os jo-

gos do Brasil, as equipes 

do hospital seguem aqui, 

sempre prontas e pre-

paradas para prestar o 

melhor atendimento em 

qualquer circunstância, 

trabalhando em prol da 

saúde, e torcendo pela 

seleção. Juntos, rumo ao 

hexa!

Novembro Azul - 
Funcionários vestem azul e 

apoiam a causa
Na primeira quinzena 

do mês, a Santa Casa de 
Santos iluminou a cruz da 
fachada com a cor azul, 
em alusão ao Novembro 
Azul, a campanha vol-
tada para saúde do ho-
mem para alertar sobre 
o câncer de próstata e a 
importância de realizar 
exames como forma de 
prevenção. 

Para encerrar o mês, a 
equipe do Departamento 
de Recursos Humanos 
organizou uma ação fo-

cada nos funcionários da 
instituição, para lembrar 
que embora o mês esteja 
acabando, a atenção com 
a saúde deve continuar.

Definido como o “Dia 
D” para vestir azul, no 
dia 29/11, todos os co-
laboradores que foram 
trabalhar usando a cor 
azul, postaram fotos nos 
stories do instagram e 
marcaram o @santa-
casasantos em apoio à 
causa.
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Dia Nacional do Doador de 
Sangue

No dia 25 de no-
vembro, o Serviço de 
Banco de Sangue da 
Santa Casa de Santos 
preparou um lanche es-
pecial para as pessoas 
que fizeram doações na 
data. Além do lanche, 
também foram entre-
gues vasinhos com sucu-
lentas em agradecimento 
pelo gesto. Importante 
destacar que as mudi-
nhas foram cultivadas e 
doadas pela equipe do 

serviço de Chácara e 
Jardins.

O Dia Nacional do Do-
ador de Sangue tem por 
objetivo homenagear as 
pessoas que são doado-
ras e também sensibilizar 
quanto à importância da 
doação, uma vez que o 
mês de novembro prece-
de a um período que os 
estoques dos bancos de 
sangue costumam baixar, 
devido às festas de fim 
de ano e férias.

Novembro Azul na 
Radioterapia

Para marcar o en-
cerramento do Novem-
bro Azul, os pacientes 
atendidos no serviço de 
Radioterapia da Santa 
Casa de Santos tiveram 
uma tarde diferente, com 
música e lanche especial. 
Os músicos Alexandre 
Cortez @alexandrecortez 
e Rita Gottardi @ritagot-
tardi1999 animaram o 
pessoal, com repertório 
que colocou todos para 
dançar e cantar.

Ambulatório de Oncologia 
da Santa Casa

O Ambulatório de On-
cologia da Santa Casa 
de Santos foi reformado, 
e as novas instalações 
oferecem atendimento 
acolhedor e humanizado, 
com espaços adequados 
às necessidades dos pa-
cientes e familiares.

A recepção e sala de 
espera foram completa-
mente reestruturadas, 
ganhando novos mobili-
ários, pintura e ambiente 
climatizado.
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Mais conhecida como Vanessinha, a simpática recepcionista da Hormonioterapia, Vanessa Mais conhecida como Vanessinha, a simpática recepcionista da Hormonioterapia, Vanessa 
Cristina Gomes Barreto começou sua história com a Santa Casa de Santos há 12 anos, Cristina Gomes Barreto começou sua história com a Santa Casa de Santos há 12 anos, 
quando teve a oportunidade de ser contratada para trabalhar em um dos Centros Médi-quando teve a oportunidade de ser contratada para trabalhar em um dos Centros Médi-
cos que eram ligados à instituição. Após algumas reformulações, Vanessa foi remanejada cos que eram ligados à instituição. Após algumas reformulações, Vanessa foi remanejada 
para atuar na recepção da Central de Curativos do hospital, e a seguir na Hormoniotera-para atuar na recepção da Central de Curativos do hospital, e a seguir na Hormoniotera-
pia onde está há 7 anos. “Me emociono ao falar da Santa Casa, porque sou muito grata pia onde está há 7 anos. “Me emociono ao falar da Santa Casa, porque sou muito grata 
por tudo que esta instituição me proporcionou. Eu amo o que faço”, diz. Vanessa revela por tudo que esta instituição me proporcionou. Eu amo o que faço”, diz. Vanessa revela 
que quando foi contratada, não tinha experiência nenhuma com computador e até en-que quando foi contratada, não tinha experiência nenhuma com computador e até en-
tão trabalhava com limpeza em casa de família. “Graças à confiança que me foi deposi-tão trabalhava com limpeza em casa de família. “Graças à confiança que me foi deposi-
tada, por acreditarem no meu potencial, tive oportunidade de aprender e desenvolver”, tada, por acreditarem no meu potencial, tive oportunidade de aprender e desenvolver”, 
conta orgulhosa. Além de se destacar na recepção da irmandade, Vanessinha também conta orgulhosa. Além de se destacar na recepção da irmandade, Vanessinha também 
é boa de bola. Ela foi uma das revelações da 2ª Copa Santa Casa de Futsal. Logo no é boa de bola. Ela foi uma das revelações da 2ª Copa Santa Casa de Futsal. Logo no 
primeiro jogo “deu um chapéu” que entusiasmou a torcida na estreia da categoria fe-primeiro jogo “deu um chapéu” que entusiasmou a torcida na estreia da categoria fe-
minina no torneio. “Sempre gostei de futebol, e jogava desde os 12 anos. Aprendi com minina no torneio. “Sempre gostei de futebol, e jogava desde os 12 anos. Aprendi com 
meus irmãos, inclusive um deles chegou a jogar profissionalmente”, conta. Apesar dela meus irmãos, inclusive um deles chegou a jogar profissionalmente”, conta. Apesar dela 
nunca ter jogado profissionalmente, chegou a treinar futsal e também futebol de cam-nunca ter jogado profissionalmente, chegou a treinar futsal e também futebol de cam-
po em alguns clubes da cidade, porém há 15 anos que não jogava, até acontecer a Copa po em alguns clubes da cidade, porém há 15 anos que não jogava, até acontecer a Copa 
Santa Casa. Se sem treinar, ela já deu um show, imaginem se treinasse?!Santa Casa. Se sem treinar, ela já deu um show, imaginem se treinasse?!
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A  internacional “  Azul” iinniicciiaattiivvaa NNoovveemmbbrroo

teve origem na  no ano de 2003 AAuussttrráálliiaa

e foi  no  pela primeira comeemmoorraaddoo BBrraassiill

vez em 2008. O Novembro  tem como AAzzuull

objetivo  e  a sseennssiibbiilliizzaarr ccoonnsscciieennttiizzaarr

em relação aos poppuullaaççããoo mmaassccuulliinnaa 

 com a  e a  da cuidaddooss ssaaúúddee iimmppoorrttâânncciiaa

realização dos  de eexxaammeess pprreevveennççããoo 

contra o  de . ccâânncceerr pprróóssttaattaa

A única forma de garantir a ccuurraa 

do câncer de próstata é o .ddiiaaggnnóóssttiiccoo pprreeccooccee

EE OO LL HH R T R E NN TT RR HH NN EE EE PP OO VV EE AA GG RR

TT RR TT AA OO NN DD HH LL OO AA UU OO DD SS ZZ DD SS SS TT AA DD

RR NN WW LL OO AA TT LL UU EE TT NN EE DD EE CC OO RR PP EE OO KK

NNoovveemmbbrroo AAzzuull 
MMêêss ddee CCoommbbaattee ee PPrreevveennççããoo aaoo CCâânncceerr ddee PPrróóssttaattaa

teve origem na 

e foi com

vez em 2

obje

p

cuid

do câncer de pr

T R E
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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 
ntensidade Modulada), com o método mais preciso de localização, 

que é a radioterapia guiada por 
imagem (IGRT). 

viço de Luto

uto 
0669.

om a intenção de suavizar a dor da perda e
                                        facilitar os trâmites na hora da despedida, 

antos oferece serviço de 
              apoio completo ao luto, primando pela humanização e 

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


