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Desde os anos 70, a Santa Casa de Taquaritinga tem a honra de contar
com a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, grupo de mulheres que não
mede esforços para realizar seus objetivos. No dia 3 de julho, ocorrerá um
momento marcante, resultado desse trabalho em favor do próximo.

A Fraternidade, ligada à Loja Maçônica Líbero Badaró, fará a entrega de
diversos equipamentos para uso na Maternidade “Dona

Zilda Salvagni”. São duas incubadoras 1186A, dez ber-
ços hospitalares RN modelo 007 Panda, três berços
Ampla 2085 e dois aparelhos de Fototerapia Bilitron
modelo 3006 – todos da marca Fanem.

Para realizar sua missão, voltada sobretudo à Ma-
ternidade e à Pediatria, a Fraternidade Feminina
Cruzeiro do Sul angaria recursos em seus eventos,
muito prestigiados pela sociedade taquaritinguen-
se. Até o último dia 8 de junho, o grupo era presidi-
do pela cirurgiã-dentista Mara Poletti; a partir dessa
data, a professora Cornélia Diniz Galera dá conti-
nuidade à missão.
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A Farmácia completa e exclusiva
para os usuários do Plano de Saúde
Santa Casa agora está mais ampla.

TELEFONE 3253-9232

O que já era bom ficou melhor ainda. Reformada,
a  Farmácia agora tem mais espaço para você fazer

suas compras com economia.
Além de medicamentos com preços
especiais, linhas de cosméticos das

melhores marcas estão a sua espera.
Venha conferir!

Realizada de 22 a 25 de maio, a edição 2012 da feira “Hospilatar”, maior evento e fórum de saúde
das Américas, registrou 92 mil visitas profissionais. Dirigentes hospitalares, profissionais do setor de
saúde e empresários da indústria médico-hospitalar e odontológica, oriundos de 67 países, estive-
ram presentes.

A Santa Casa foi representada pelo presidente da Diretoria, Walde-
mar Peria; pelo presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Sidnei Sudano;
pelo administrador, Wilson José Davóglio; e pelos diretores Claudemir
Sebastião Basso e Gerson Bussadori.

O objetivo foi conhecer as novidades para mobiliar o Posto 1 da
Santa Casa, que está em reforma, e também para a aquisição de um
aparelho de laparoscopia (utilizado em procedimentos cirúrgicos mini-
mamente invasivos) e um de anestesia.

Durante a “Hospitalar 2012” foram realizados diversos eventos,
entre os quais o 8º Congresso Brasileiro de Engenharia Clínica. O ta-
quaritinguense Antonio Gibertoni Junior, engenheiro clínico do Hospital
Israelita Albert Einstein, da capital paulista, integrou a Comissão Cientí-
fica do congresso. O profissional fez questão de acompanhar o grupo
de Taquaritinga na feira.

SANTA CASA NA HOSPITALAR 2012

Mensageiros da Alegria iniciam visitas
Inspirado nos Doutores da Alegria, pessoas que se fantasiam para

alegrar pacientes internados, o Rotaract Club de TaquaritingaRotaract Club de TaquaritingaRotaract Club de TaquaritingaRotaract Club de TaquaritingaRotaract Club de Taquaritinga criou
os Mensageiros da Alegria. No dia 19 de maio, o grupo fez sua estreia
na Pediatria da Santa Casa de Taquaritinga, gesto que se repetirá uma

vez por mês.  De acordo com o presidente do clube, Anderson Barbosa,
o objetivo é estender a visita às demais alas do hospital. Além dos

Mensageiros da Alegria, um grupo musical faz visitas aos pacientes há
pelo menos sete anos. São os Doutores da Música, formado pelos

músicos Vera Aloe, Ilizeu Landi e Zé Mila.



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
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Em conformidade com a Por-
taria nº 1.784/2011, o Departa-
mento de Segurança no Trabalho
da Santa Casa, liderado pelo téc-
nico em Segurança do Trabalho
Luiz Fernando de Almeida, im-
plantou a Comissão Gestora Mul-
tidisciplinar, que tem por objetivo
atenuar os impactos de aciden-
tes causados por: agulhas, serin-
gas, escalpes, ampolas,  tesouras,
bisturis, facas e vidros em geral,
entre outros. A Comissão, compos-
ta por integrantes dos vários se-
tores, arregaçou as mangas e ela-
borou o Plano de Prevenção de
Riscos de Acidentes com Mate-
riais Perfuro-Cortantes.

“Já existem materiais com dis-
positivo de segurança, alguns es-
tão em uso no hospital, mas o
maior inimigo da implantação ain-
da é o custo destes materiais, e a
implantação requer ainda treina-
mento dos colaboradores e ade-

TOLERÂNCIA ZERO
PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM
MATERIAIS PERFURO-CORTANTES

quação”, explica Almeida.
Está sendo implantado tam-

bém o “Minuto de Segurança”. A
Comissão Gestora chegou à con-
clusão de que muitos acidentes
são causados por “descuido mo-
mentâneo” e para atenuar esse
descuido ficou deliberado que,
para todos os procedimentos, o co-
laborador deverá contar mental-
mente (2-1-0) – Tolerância Zero
contra os perfuro-cortantes.

Nos vários setores da Santa
Casa, foi afixado o Mapa de Ris-
cos, que tem por objetivo chamar
a atenção para os riscos a que
estará exposto; a avaliação do
grau e suas cores acham-se na
legenda de cada mapa; são de
fácil compreensão. A elaboração
do mapa foi realizada com a co-
laboração dos membros da CIPA
Alex da Silva e Karla Tralli, e dos
estagiários Fátima Morita Granzoto
e Rafael Henrique Andrade Adão.

Aparelho é comprado
com créditos da Nota
Fiscal Paulista

A Santa Casa de Taquari-
tinga acaba de adquirir um
aparelho de anestesia, no
valor de R$ 36 mil, graças à
colaboração dos consumido-
res do município. Isso mesmo.
Os créditos do programa Nota
Fiscal Paulista se transforma-
ram em recursos.

Nossas caixinhas estão
espalhadas por 27 estabele-
cimentos comerciais de
Taquaritinga. Basta depositar
neles a nota ou cupom fiscal.
A equipe da Santa Casa
cadastra esses documentos
no programa, que devolve
parte do ICMS recolhido pelo
estabelecimento onde a
compra foi efetuada.

O aparelho de anestesia
Takaoka Fuji MaximusTakaoka Fuji MaximusTakaoka Fuji MaximusTakaoka Fuji MaximusTakaoka Fuji Maximus é
utilizado para procedimento
de média a alta complexida-
de, para pacientes neonato
até adultos obesos. É dotado
de gavetas, mesa com tampo
de aço inoxidável, prateleira
superior para o apoio dos
monitores, rodízios com
travas nas rodas dianteiras e
puxador para transporte,
painel elétrico protegido por
fusível, válvulas reguladoras
incorporadas para cada gás e
válvula de oxigênio direto.

Nossas urnas estão em
27 casas comerciais

de Taquaritinga.
Faça sua doação

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”
ARQUIVO REFORMULADO Foi concluída a montagem dasFoi concluída a montagem dasFoi concluída a montagem dasFoi concluída a montagem dasFoi concluída a montagem das
estantes de aço do Setor de Arquivos da Santa Casa. Aestantes de aço do Setor de Arquivos da Santa Casa. Aestantes de aço do Setor de Arquivos da Santa Casa. Aestantes de aço do Setor de Arquivos da Santa Casa. Aestantes de aço do Setor de Arquivos da Santa Casa. A
área de cerca de 300 márea de cerca de 300 márea de cerca de 300 márea de cerca de 300 márea de cerca de 300 m22222, no pavimento superior do pré-, no pavimento superior do pré-, no pavimento superior do pré-, no pavimento superior do pré-, no pavimento superior do pré-
dio, já está recebendo a documentação que precisa serdio, já está recebendo a documentação que precisa serdio, já está recebendo a documentação que precisa serdio, já está recebendo a documentação que precisa serdio, já está recebendo a documentação que precisa ser
cadastrada e preservada durante anos.cadastrada e preservada durante anos.cadastrada e preservada durante anos.cadastrada e preservada durante anos.cadastrada e preservada durante anos.
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Joice Nayara Corrêa / Suellem Cristina Aparecida de Souza / Malvina
Aparecida Gibertoni dos Santos / Maria C. Ribeiro de Oliveira / Isabe-
la do Amaral dos Santos / Renato Del Grande Nogueira / Ivanete
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Parise Miguel / Elisandra R. da Silva Cayres / Maria Regina S. Nunes
/ Dulcinei Belarmino Lemos.
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 Laboratório de
Análises Clínicas

Fisioterapia

UNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA E
AUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICO

O Laboratório está credenciado, pelo
Control Lab a utilizar o Selo de

Proeficiência no laudos das análises.
Empresa especializada em avaliar o

grau de eficiência, qualidade e
confiabilidade nos laudos.

DIRETORIA EXECUTIVA       CONSELHO DELIBERATIVO
Praça Dr. José Furiati, 153 / Tel.: (16) 3253-9230

Jornalista Responsável: Nilton Morselli (MTB 44029/SP)
Produção e impressão: TAG Gráfica e Editora - (16) 3252-4768

Divulgação do Plano de Saúde da Santa e da
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade
“Dona Zilda Salvagni” - Taquaritinga (SP)

Doar sangue não apresenta
risco à saúde nem obriga a pes-
soa a se tornar uma doadora re-
gular. Ainda hoje é preciso fazer
essas ressalvas, porque muita
gente tem dúvidas a respeito des-
se ato de amor, que salva vidas.
Derrubar esses e outros mitos ca-
pazes de afastar possíveis doa-
dores tem o objetivo de arreba-
nhar o  maior número de voluntá-
rios para a campanha marcada
para 23 de junho, quando uma
equipe da Unesp de Araraquara
coletará sangue, das 8h às 12h,
no Unidade Básica de Saúde
(USB) Nelson Sargi, o Postinho do

Campanha de doação de
sangue no dia 23 de junho

Jardim Paraíso.
Para participar, não precisa

possuir cadastro anterior. Além de
todos os benefícios a quem pre-
cisa receber o sangue para so-
breviver, a vantagem para o doa-
dor é ganhar exames de doenças
infecto-contagiosas. O ser huma-
no possui de 4 a 5 litros de san-
gue no organismo. Na doação, são
retirados até 9% desse total. Numa
pessoa sadia, essa quantidade é
rapidamente reposta.

A coleta é promovida pelo
Hemonúcleo, pela Santa Casa e
pela Secretaria Municipal da
Saúde.

VOCÊ É CONVIDADOVOCÊ É CONVIDADOVOCÊ É CONVIDADOVOCÊ É CONVIDADOVOCÊ É CONVIDADO
A FAZER SUA PARTEA FAZER SUA PARTEA FAZER SUA PARTEA FAZER SUA PARTEA FAZER SUA PARTE

O profissional de Enfermagem é a principal ligação entre o
paciente e a Santa Casa. É ele o responsável pelo atendi-
mento direto durante as internações. Em 12 de maio, Dia do
Enfermeiro, representantes da classe se reuniram para come-
morar e participaram de um café oferecido pelo hospital. A
todos que, dia e noite, estão sempre prontos a tudo fazer pelo
restabelecimento da saúde do próximo, os agradecimentos
da Santa Casa e do Plano de Saúde Santa Casa.

DIA DO ENFERMEIRO
FRIO CHEGA DE MANSINHO.
O MELHOR É SE PREVENIR
O inverno chegou e as temperaturas estão cada vez mais baixas e
o ar mais seco. O corpo sente toda esta mudança. Neste período,
as chances de desenvolver doenças respiratórias aumentam de
30% a 40%, pois o ambiente fica propício para o aparecimento de
infecções, sinusite, pneumonia, bronquite, entre outras doenças.
Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as
doenças respiratórias ocupam o terceiro lugar entre as causas de
morte no mundo. Para evitar essas enfermidades, é essencial que a
população fique atenta para os cuidados básicos de prevenção.
Valem as recomendações: atenção especial com a hidratação
(ingerir líquidos em temperatura ambiente), alimentação equilibrada
e evitar a exposição ao frio e à fumaça do cigarro. Tudo isso ajuda
a atravessar bem a estação.


