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Diz o ditado que o futuro está nas crianças. Sendo assim, a Santa
Casa de Taquaritinga está investindo no futuro, rumo ao seu
segundo século de existência. Paralelamente à reforma da

Maternidade Dona Zilda Salvagni, há um outro grande projeto em
andamento: a implantação da Unidade de Terapia Intensiva

UTI-Neonatal. No último dia 14, o deputado Baleia Rossi visitou o
hospital e as futuras instalações da UTI (na foto, com o administrador
Wilson José Davoglio, o presidente da Diretoria Executiva, Waldemar

Antonio Peria, e o presidente do Conselho Deliberativo,
Dr. Sidnei Conceição Sudano. Pág. 4Pág. 4Pág. 4Pág. 4Pág. 4
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CENTRO DE
DIAGNÓSTICO
SANTA CASA

CEDISC

Praça Dr. José Furiatti, 153 (16) 3253-9230 - Taquaritinga

 Raio-x (simples e contrastado)

Mamografia
Tomografia
Ultrassonografia
Ecocardiograma
Endoscopia
Densitometria óssea

Quem gosta de curtir os dias de Momo,
que neste ano vão de 28 de fevereiro a 4

de março, sempre tem uma lembrança para
contar: aquela fantasia de Arlequim, a turma que se reúne, o desfile do
bloco, os amigos que se reencontram, o dia em que o pirata e a baila-
rina se beijaram no meio do salão – e estão juntos até hoje.

Mas, para garantir que a festa permaneça como uma boa recorda-
ção, é preciso brincar o Carnaval sem excessos. As bebidas alcoóli-
cas, por exemplo, constituem um perigo que se reflete em todas as
direções e sentidos da vida.

Como recomendam as campanhas de trânsito, beber e dirigir veícu-
los automotores é algo que hoje se classifica como politicamente in-
correto – além de ser um ato punido com prisão. Caso o condutor se
envolva em acidente com vítima, o crime passa a ser inafiançável.

Mas o abuso das bebidas, que no Carnaval tende a se intensificar,
pode acarretar outros dissabores. Praticar sexo sem camisinha, com
parceiros eventuais, é um comportamento de risco que tem de ser abo-
lido. Além da gravidez indesejada, há o perigo da transmissão do
vírus HIV e outras doenças.

Não é novidade para ninguém que as drogas ilícitas são fontes
inesgotáveis de problemas. Maconha, cocaína, crack, ecstasy e até o
aparentemente inofensivo lança-perfume podem comprometer a saú-
de e até mesmo a própria vida do usuário. Para não atravessar o
samba nem perder o rebolado, evite o primeiro contato com esses
alucinógenos.

Saia bem na fotografia. Curta um Carnaval sem exageros. Só assim
a festa continuará para sempre sendo uma lembrança de destaque no
álbum do seu coração.

DIRETORIA EXECUTIVA       CONSELHO DELIBERATIVO
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A Santa Casa de Taquaritin-
ga dá prosseguimento constan-
te ao projeto de implantação da
hemodiálise em suas depen-
dências. No último dia 17, a Ins-
tituição fez uma visita ao Cen-
tro Regional de Terapia Renal
Substitutiva de Araraquara, que
presta serviços na Santa Casa
de Araraquara, no Hospital São
Paulo e em toda a região da
DRS III, no sentido de estreitar
uma parceria.

O presidente da Diretoria Exe-
cutiva, Waldemar Antonio Peria,
o presidente do Conselho Deli-
berativo, Dr. Sidnei Conceição
Sudano, e o administrador hos-
pitalar Wilson José Davoglio fo-
ram recebidos pelo Dr. Douglas
Gonçalves Pinotti, responsável
pelo serviço.

A hemodiálise é um tratamen-
to que consiste na remoção do
líquido e substâncias tóxicas do
sangue como se fosse um rim
artificial. É o processo de filtra-
gem e depuração de substân-
cias indesejáveis do sangue,
como a creatinina e a ureia.

A Santa Casa planeja ins-
talar o serviço de hemodiálise
no prédio do antigo Pronto So-
corro Municipal, na esquina
das Ruas da República e 7 de
Setembro. Tão logo o imóvel
seja liberado pela Prefeitura, co-
meçarão a ser feitas as adap-
tações estruturais e arquitetô-
nicas, para que o local tenha
condições técnicas de abrigar
os equipamentos.

Oferecer a hemodiálise em
Taquaritinga é um sonho aca-
lentado há muitos anos, haja
vista o grande número de pa-
cientes renais crônicos que, três
ou mais vezes por semana, se
encaminham para cidades da
região para submeter-se ao tra-
tamento. A implantação no mu-
nicípio evitaria essas viagens
desgastantes.

Além da hemodiálise, a San-
ta Casa pavimenta os caminhos
para implantação de um labora-
tório de hemodinâmica (cate-
terismo cardíaco e angioplastia)
e quimioterapia (para tratamento
de câncer) .

A Direção da Santa Casa foi recebida pelo Dr. Douglas,A Direção da Santa Casa foi recebida pelo Dr. Douglas,A Direção da Santa Casa foi recebida pelo Dr. Douglas,A Direção da Santa Casa foi recebida pelo Dr. Douglas,A Direção da Santa Casa foi recebida pelo Dr. Douglas,
do Centro Regional de Terapia Renal, de Araraquarado Centro Regional de Terapia Renal, de Araraquarado Centro Regional de Terapia Renal, de Araraquarado Centro Regional de Terapia Renal, de Araraquarado Centro Regional de Terapia Renal, de Araraquara
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TESTE DO PEZINHOTESTE DO PEZINHOTESTE DO PEZINHOTESTE DO PEZINHOTESTE DO PEZINHO
A ação preventiva que per-

mite fazer o diagnóstico de di-
versas doenças congênitas ou
infecciosas, assintomáticas no
período neonatal, ganhou o
nome de Teste do Pezinho por-
que a coleta de sangue normal-
mente é realizada na parte late-
ral do pé do bebê, que é mais irrigada e dói menos.

Os pediatras Dr. Elcio Piacente e Dra. Nustaz Daher Aprígio da
Silva explicam que o diagnóstico feito ao nascer permite ao médico
interferir no curso da doença, adotando do tratamento específico para
diminuição ou eliminação das sequelas associadas a cada uma des-
sas enfermidades.

Toda criança que nasce no Brasil, mesmo que tenha pais estran-
geiros, tem o direito ao teste, que detecta se o bebê carrega possibili-
dade de apresentar algum distúrbio que venha a interferir em seu
desenvolvimento normal.

Em novembro do ano passado, a Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo ampliou o Teste do Pezinho. Desde então, ele inclui a
detecção precoce de mais duas doenças, além daquelas que já são
diagnosticadas hoje – hipotiroidísmo congênito, fenilcetonúria, ane-
mia falciforme, fibrose cística e outras hemoglobinopatias.

Com a mudança, também serão detectados casos de hiperplasia
adrenal congênita, grupo de doenças genéticas em que as duas glân-
dulas suprarrenais, situadas acima dos rins, não funcionam correta-
mente, e para deficiência biotinidase, que pode levar a convulsões, à
falta de equilíbrio, a lesões na pele, à perda de audição e ao retardo
no desenvolvimento.

TESTE DO OLHINHOTESTE DO OLHINHOTESTE DO OLHINHOTESTE DO OLHINHOTESTE DO OLHINHO
Todas as crianças que nascem na Maternidade Dona Zilda Sal-

vagni são submetidas ao Teste do Olhinho. Trata-se de um exame
simples, rápido e indolor, que consiste na identificação de um reflexo
vermelho, que aparece quando um feixe de luz ilumina o olho do
bebê. Para que esse reflexo possa ser visto, é necessário que o eixo
óptico esteja livre de algo que impeça a entrada e a saída de luz
pela pupila. Isso significa que a criança não tem nenhum obstáculo
ao desenvolvimento da sua visão.

Enxergar é uma habilidade que a criança desenvolve com o
tempo, assim como andar e falar. Porém, o processo é mais rápido.
Para isso ocorrer, é preciso que as estruturas do olho estejam nor-
mais, principalmente as que são transparentes. O teste pode detectar
qualquer alteração que cause obstrução no eixo visual, como cata-
rata, glaucoma congênito, entre outras, cujo diagnóstico precoce po-
de possibilitar o tratamento no tempo certo e o desenvolvimento
normal da visão, explica o oftalmologista Dr. Mário Mitsuo Ogata.

A Sociedade Brasileira de Pediatria e o Conselho Brasileiro de
Oftalmologia recomendam que o Teste do Olhinho seja feito pelo
pe-diatra logo que o bebê nasce. Se isso não ocorrer, o exame
deve ser feito na primeira consulta de acompanhamento. Depois, é
importante que nas consultas regulares seja feita uma avaliação
da visão da criança. Se o pediatra encontrar algum problema, deve

encaminhá-la ao oftal-
mologista.

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, 80%
dos casos de cegueira
infantil poderiam ser evi-
tados por esse simples –
mas importantíssimo –
exame.

A BOA SAÚDE COMEÇA NA INFÂNCIA
CONHEÇA OS EXAMES OS EXAMES OS EXAMES OS EXAMES OS EXAMES REALIZADOS EM RECÉM-NASCIDOSRECÉM-NASCIDOSRECÉM-NASCIDOSRECÉM-NASCIDOSRECÉM-NASCIDOS NA MATERNIDADE DONA ZILDA SALVAGNI

TESTE DO CORAÇÃOZINHOTESTE DO CORAÇÃOZINHOTESTE DO CORAÇÃOZINHOTESTE DO CORAÇÃOZINHOTESTE DO CORAÇÃOZINHO
Todos os cerca de 600 bebês que nascem na Maternidade Dona

Zilda Salvagni são submetidos ao Teste do Coraçãozinho, um exame
que leva menos de cinco minutos e é indolor. Ele pode até salvar a
vida de bebês que nascem com defeitos cardíacos. O cardiologista Dr.
Herminio Miguel Gibertoni explica que o teste é feito por uma pulseira
que mede a concentração de oxigênio no sangue e que detecta pro-
blemas no coração antes mesmo de aparecerem sintomas. Um a cada
130 bebês pode apresentar al-
terações cardíacas congênitas.

Nesse exame, um sensor é
aplicado na pele do paciente
(não dói) para aferir a oxigena-
ção dos membros superiores e
inferiores. O Teste do Coraçãozi-
nho deve ser realizado entre 24
e 48 horas após o nascimento,
fazendo com que o bebê não
deixe a Maternidade sem o eventual diagnóstico de uma cardiopatia.

Na Câmara dos Deputados tramita o projeto de lei 484/2011, que
altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo vários testes
de triagem neonatal, dentre os quais o da oximetria de pulso. Está na
Comissão de Seguridade Social e Família, onde aguarda parecer. Vale
salientar que a Santa Casa oferece o exame gratuitamente, desde
2013, atendendo à lei de autoria do vereador Dr. Valmir Carrilho Mar-
ciano, aprovada na Câmara Municipal.

TESTE DA ORELHINHATESTE DA ORELHINHATESTE DA ORELHINHATESTE DA ORELHINHATESTE DA ORELHINHA
Em 2012, a Santa Casa e a Maternidade Dona Zilda Salvagni

introduziram o Teste da Orelhinha entre as ações voltadas à saúde
infantil. Medidas como essa comprovam a atenção que os pequenos
merecem da Santa Casa, fruto de uma preocupação constante com a
formação de uma geração saudável e feliz.

Todas as crianças que nascem ganham o Teste da Orelhinha, rea-
lizado por meio de parceria fir-
mada com o otorrinolaringologis-
ta e cirurgião cérvico-facial Dr.
Edson Ragazani, da Interclínicas
(Avenida Paulo Roberto Scan-
dar, 577).

Ninguém está isento de
apresentar problemas auditivos
ao nascer. O exame é feito em
todos os bebês que nascem na
Maternidade de Taquaritinga é

voltado ao diagnóstico precoce de eventual perda auditiva, cuja inci-
dência é de 1 a 2 por mil nascidos vivos.

Ao receber alta, a mãe leva a guia do teste, que é fácil, rápido e
indolor – sem picadas ou contra-indicações. É realizado com o bebê
dormindo em sono natural e dura cerca de 10 minutos.

Uma sonda que envia e recebe sons é colocada no ouvido do
recém-nascido. O som emitido (semelhante a um clique) vibra no tím-
pano do bebê, passando pelo ouvido médio até chegar à orelha inter-
na (cóclea).

Estimulada, a cóclea vibra. O som faz o caminho de volta e o
microfone do aparelho capta a vibração. Quando isso acontece, é
sinal de que a criança não tem problemas auditivos.

Mas, se a sonda não captar a vibração de retorno, é porque existe
uma alteração auditiva e o bebê precisa fazer outros exames para
diagnosticar o problema.

Esse exame é de extrema importância, porque um déficit de audi-
ção afeta a qualidade de vida da criança, interferindo no processo de
fala, entre muitas outras coisas.
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Maria Rita de Novaes Massola / Jaciara Cardoso de Lima Santos /
Claudete Aparecida Tramonte de Pierre / Maria do Socorro V.S.F. Bar-
boza / Paula Cristina Roberto / Cristiane Rodrigues Alves / Alessan-
dra Isildinha Manfre da Silva / Fabiana Calanca S. Volpi / Taís Alves
da Silva / Sonia Melo Jovêncio Dias / Caroline Ferreira da Silva Car-
bonieri / Elenice Barbosa de Oliveira / Fabiana Serapião R. dos San-
tos / Ziza Matias Ferreira / Ana Maria dos Santos / Lilian Cristina de
Oliveira / Derotides Honório da Silva / Silvana Bottura Moutinho.
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PRESTIGIE OS PRÓXIMOSPRESTIGIE OS PRÓXIMOSPRESTIGIE OS PRÓXIMOSPRESTIGIE OS PRÓXIMOSPRESTIGIE OS PRÓXIMOS
EVENTOSEVENTOSEVENTOSEVENTOSEVENTOS
>>> 3º CHOPPICANHA>>> 3º CHOPPICANHA>>> 3º CHOPPICANHA>>> 3º CHOPPICANHA>>> 3º CHOPPICANHA no dia 5 de abril, no salão de
festas da Loja Maçônica Líbero Badaró.

>>> NOITE DO CAPELETTI >>> NOITE DO CAPELETTI >>> NOITE DO CAPELETTI >>> NOITE DO CAPELETTI >>> NOITE DO CAPELETTI no dia 11 de julho, no salão de
festas da Loja Maçônica Líbero Badaró.

>>> FEIJOADA DEMOLAY>>> FEIJOADA DEMOLAY>>> FEIJOADA DEMOLAY>>> FEIJOADA DEMOLAY>>> FEIJOADA DEMOLAY no dia 27 de julho, no salão de
festas da Loja Maçônica Líbero Badaró.

>>> 6ª PAELLA>>> 6ª PAELLA>>> 6ª PAELLA>>> 6ª PAELLA>>> 6ª PAELLA     no dia 2 de agosto, no salão de festas da
Loja Maçônica Líbero Badaró.

>>> 3ª NOITE JÓPONESA>>> 3ª NOITE JÓPONESA>>> 3ª NOITE JÓPONESA>>> 3ª NOITE JÓPONESA>>> 3ª NOITE JÓPONESA no dia 27 de setembro, no
salão de festas da Loja Maçônica Líbero Badaró.

>>> 4º FEST HUMOR>>> 4º FEST HUMOR>>> 4º FEST HUMOR>>> 4º FEST HUMOR>>> 4º FEST HUMOR no dia 21 de novembro, no salão de
festas da Loja Maçônica Líbero Badaró.

Em 2014, continue doando
suas notas e cupons fiscais
para a Santa Casa de
Taquaritinga. Esses
documentos são cadastrados
no programa Nota Fiscal
Paulista, do governo do
Estado, e transformados em
recursos que salvam vidas.
Nossas urnas estão em 27
estabelecimentos comerciais
de Taquaritinga.

Para a SantaPara a SantaPara a SantaPara a SantaPara a Santa
Casa, suaCasa, suaCasa, suaCasa, suaCasa, sua
nota valenota valenota valenota valenota vale
“uma nota”“uma nota”“uma nota”“uma nota”“uma nota”

O deputado Baleia Rossi vi-
sitou a Santa Casa no último dia
14. Ele foi recebido por repre-
sentantes da Diretoria Executi-
va e do Conselho Deliberativo,
quando falou de suas ativida-
des parlamentares e do traba-
lho que vem desenvolvendo em
prol das entidades assistenciais.
Baleia contou que, por meio do
vice-presidente da República,
Michel Temer, conseguiu fazer
uma alocação de recursos, no

orçamento da União, destinados
à implantação da Unidade de
Terapia Intensiva UTI-Neonatal
na Santa Casa de Taquaritinga.
Tão logo a verba seja liberada,
o anúncio oficial será feito por
parte da Instituição. Na foto, es-
tão o presidente da Diretoria, Wal-
demar Peria, o deputado Baleia,
o presidente do Conselho, Dr. Sid-
nei Sudano, e o empresário e
ex-prefeito Tato Nunes, grande
colaborador da Santa Casa.

DEPUTADO VISITA A SANTA CASA


