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Qualificação profissional

 Gostaria que todos os membros do cor-
po clínico pudessem conhecer um pouco 
da história da nossa Santa Casa. Na década 
de 70, residi por algum tempo na então ala 
G, quarto 6 e depois, em um apartamen-
to onde hoje funciona o setor de imagem, 
junto com os também residentes da época 
Dr. Osmar Ramos e o saudoso e querido Dr. 
Rubens Silvado. Até hoje vivo dentro des-
se hospital de tal sorte que conheço bem a 
sua evolução.
 Não passam despercebidas as dificul-
dades encontradas por gestores na admi-
nistração de uma Santa Casa do porte da 
nossa, conforme recentemente relatado 
pelo nosso Provedor por ocasião das co-
memorações dos 90 anos.

 Estamos comemorando nove dé-
cadas de fundação, data marcada por 
inaugurações e eventos científicos e 
sociais. No que tange às inaugurações 
percebemos os esforços da Santa Casa 
em ampliar ou reformar suas instala-
ções com o intuito de modernizar o seu 
espaço físico e otimizar o atendimento 
ao público. A ampliação da hotelaria e 
ambulatórios, a revitalização do centro 
cirúrgico e anexos, assim como a aquisi-
ção de novos equipamentos, são apenas 
alguns exemplos que muito contribuem 
para o melhor desempenho do corpo 
clínico. É evidente que a crescente de-
manda exige muito mais avanços. Vale 
lembrar os esforços da Diretoria Clínica 
em conseguir um espaço para convi-
vência médica.
 Nosso corpo clínico está composto 
atualmente de 355 médicos das mais 
diversas e importantes especialidades. 
Colegas em sua maioria preocupados 
com a sua formação pessoal e com a in-
trodução de novas tecnologias. Muitos 
deles pós-graduados envolvidos com o 
ensino dentro da Instituição mediante 
as Residências Médicas especializadas e 

fora dela em faculdades da cidade e re-
gião. A todo momento nos deparamos 
com colegas obtendo títulos e conquis-
tas relevantes, outros introduzindo téc-
nicas inovadoras, fatos que muito orgu-
lham o corpo clínico da Instituição. 
 Por outro lado não poderíamos 
deixar de citar a relevância dos cola-
boradores não médicos que estão  em 
constante aperfeiçoamento mediante 
programas previamente estabelecidos.
 A associação de todos esses fatores, 
ou seja, um hospital preocupado em 
oferecer condições de trabalho, colabo-
radores interessados em seu aperfeiço-
amento e um corpo clínico capacitado 
resulta numa Medicina de ponta que, 
em última análise, beneficia o usuário, o 
paciente de Marília e região.



Ambulatório de Tabagismo realiza mais 
de 4 mil atendimentos 

 Implantado há 13 anos, o Ambulatório 
de Tabagismo da Santa Casa de Marília já re-
alizou mais de 4 mil atendimentos. O índice 
de pessoas que largaram o vício do cigarro 
chega a 70%.
 “Tudo começou com um médico aqui 
do hospital que nos informou sobre a im-
portância da criação de um ambulatório 
para os funcionários pararem de fumar. Ini-
ciamos este trabalho, posteriormente esten-
demos para a comunidade e estamos firmes 
até hoje. É muito gratificante para nós aju-
darmos os fumantes a deixarem este vício 
tão maléfico para a saúde deles”, destacou 
a enfermeira do Ambulatório de Tabagismo 
da Santa Casa de Marília, Silvia Mara Ferraz 
de Assis Pinto.
 Às segundas e sextas-feiras a assistente 
social faz as triagens. Às terças e quintas-
-feiras acontecem as terapias em grupo. E 
na quarta-feira, os pacientes encaminhados 
por unidades da rede básica, na sua maioria, 

passam por consulta médica. 
Para o controle da ansiedade, é fornecido o 
medicamento Bupropiona. Os adesivos de 
nicotina ajudam a conter possíveis crises de 
abstinência que podem ser registradas nos 
primeiros meses de tratamento, até que haja 
a desintoxicação do organismo.
 “Com o monoxímetro conseguimos sa-
ber se o paciente fez uso ou não do cigarro, 
uma vez que o aparelho identifica a presença 
de monóxido de carbono com um simples 
assopro. Quanto ao tempo para a pessoa 
parar de fumar, varia para cada caso. Tivemos 
paciente que ficou três anos com a gente e 
conseguiu. Mas na maioria dos casos a pes-
soa já consegue parar em definitivo com dois 
a três meses de tratamento”, explicou a enfer-
meira.  
 O Ambulatório de Tabagismo da Santa 
Casa de Marília é referência para 62 municí-
pios do DRS IX (Departamento Regional de 
Saúde).

 Além da enfermeira Silvia Ferraz, a equipe 
de profissionais do Ambulatório de Tabagis-
mo da Santa Casa de Marília conta com a mé-
dica Edilaine de Oliveira Miguel, a assistente 
social Clotilde Carvalho de Souza, o terapeuta 
ocupacional Kléber Renato Pelarigo e a auxi-
liar administrativa Solange Aparecida Gomes 
Aguiar.

 A Santa Casa de Marília ficou entre as fi-
nalistas da categoria “Amo Muito Tudo Isso” 
do Troféu Atitude de Ouro, premiação orga-
nizada pelo Instituto Ronald McDonald para 
homenagear as instituições mais engajadas 
no McDia Feliz. Para reconhecer o empe-
nho dos funcionários das lanchonetes do 
McDonald’s em Marília, a direção do hospital 
promoveu um café da manhã para eles, no 
dia 24 de outubro, no salão de reuniões da 
instituição.
 O 1º vice-provedor da Santa Casa, Nori-
val Carneiro Rodrigues, destacou os ganhos 
que o McDia Feliz tem trazido para a Onco-
logia Pediátrica do hospital. “A casa de apoio 
do Gacch (Grupo de Apoio às Crianças com 
Câncer e Hemopatias) foi construída com 
recursos da campanha e auxílio do Super-
mercado Tauste. Também tivemos a implan-
tação do nosso consultório odontológico 
para atender crianças e adolescentes com 
câncer, promovemos a reforma do setor de 
Quimioterapia Infantil e recentemente tive-
mos a contratação de equipe multiprofissio-

Hospital mariliense fica entre os finalistas do 
Troféu Atitude de Ouro do Instituto Ronald

nal exclusiva para a Oncologia Pediátrica. Po-
dem ter certeza que este esforço dos nossos 
voluntários vai ter o reconhecimento divino”.
 O organizador do McDia Feliz em Marília, 
Alex Torres, agradeceu a grande mobilização 
de voluntários e parceiros no McDia Feliz 
2019, que aconteceu no dia 24 de agosto, 
nas duas lanchonetes do McDonald’s em 
Marília. “O empenho de todos fez o sucesso 
da campanha. E para o ano que vem teremos 
uma meta mais ousada: vender 15 mil tíque-
tes de Big Mac”.
 No McDia Feliz deste ano, foram vendi-
dos 10.304 tíquetes do sanduíche Big Mac 
e 3.596 camisetas, totalizando uma arreca-
dação de R$ 267.923,85. A renda da campa-
nha será destinada ao Programa Diagnóstico 
Precoce Salva Vidas, em que profissionais da 
rede municipal de saúde serão capacitados 
pela Santa Casa para identificar sinais de cân-
cer em crianças e adolescentes, fazendo as-
sim que necessário o encaminhamento para 
diagnóstico e tratamento.
 O anúncio da escolha da Santa Casa de 

O colaborador do McDonald’s, Samuel Ricardo 
Fortunato dos Santos, foi homenageado pela 
direção da Santa Casa

Monoxímetro identifica se paciente fez uso do cigarro

Marília como finalista da categoria “Amo 
Muito Tudo Isso” do Troféu Atitude de Ouro 
aconteceu durante evento do Instituto Ro-
nald, neste mês de outubro, em Maceió-AL. 
Colaborador da franquia produziu artes grá-
ficas e divulgou fotos e vídeos, ampliando a 
visibilidade da campanha em toda a região.
 Em reconhecimento ao trabalho de Sa-
muel Ricardo Fortunato dos Santos, certifica-
do foi entregue pela Direção da Santa Casa 
de Marília. Outro documento homenageou 
todos os funcionários do McDonald’s na ci-
dade pelo envolvimento deles no McDia Fe-
liz 2019.



Procedimentos inovadores na Santa Casa de Marília

 O implante transcateter de bioprótese 
valvar aórtica (TAVI) consolidou-se como mo-
dalidade de tratamento de pacientes idosos 
portadores de estenose aórtica sintomática. Ini-
cialmente indicada para indivíduos de risco cirúrgico 
alto ou proibitivo, a técnica hoje também contempla aqueles de menor 
complexidade, graças ao excelente desempenho dos dispositivos quan-
do comparados à cirurgia convencional em importantes estudos clínicos 
realizados. Assim, já configura como recomendação precisa na aborda-
gem dessa patologia nas principais diretrizes cardiológicas internacio-
nais. 
 Oferecendo esse tratamento de vanguarda para Marília e região, des-
de 2016, o serviço de Cardiologia Invasiva da Santa Casa de Marília, sob 
a coordenação do cardiologista intervencionista Pedro Beraldo de An-
drade, alcançou consistência nos resultados oferecidos aos 15 pacientes 
já submetidos ao procedimento nos últimos três anos, com sucesso do 
implante e alta hospitalar precoce para a totalidade dos casos. 
 Para tanto, conta com uma equipe multiprofissional composta por 
cardiologistas intervencionistas, cirurgiões cardíacos, anestesistas, inten-
sivistas, enfermeiros e fisioterapeutas, integrados e focados em oferecer 
os melhores cuidados ao cliente.
 “O processo de treinamento e certificação para alcançarmos com êxi-
to nossos objetivos envolve uma grande dedicação individual de cada 
membro do Heart Team da Santa Casa, plenamente recompensada após 
a alta domiciliar de cada um desses pacientes que nos confiaram seu tra-
tamento”, atesta Pedro Beraldo. 
 Em abril de 2019, o profissional obteve o diploma oficial da Associa-
ção Médica Brasileira e da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a efe-
tivação de procedimentos valvares por cateter, conferido até o momento 
a apenas 52 profissionais em todo a país, sendo o único na região do 
Centro-Oeste Paulista. Entre os dias 1 e 3 de outubro, Pedro Beraldo rea-
lizou um treinamento no University Hospitals, em Cleveland, EUA, centro 
de referência mundial em TAVI. Além disso, participou entre 17 a 19 de 
novembro, na Inglaterra, do PCR London Valves, maior evento mundial 
dedicado exclusivamente ao tópico de terapias valvares transcateter.
 “Sempre tive como meta profissional cotejar nossos resultados e 
torná-los comparáveis àqueles obtidos nos melhores centros interven-
cionistas ao redor do país e do mundo. Felizmente atesto dia-a-dia que 
estamos na direção correta. Para tanto, colocamo-nos em contínua atu-
alização, aprimoramento e incorporação de novas tecnologias, em uma 
simbiose que contempla o corpo clínico do Serviço, a administração da 
Santa Casa, os parceiros e demais gestores envolvidos nos cuidados à 
saúde de nossa população”, concluiu o médico cardiologista intervencio-
nista.  

Implante auditivo 
ancorado ao osso é 
sucesso

 Cirurgia de implan-
te auditivo ancorado ao 
osso, realizada pela mé-
dica otorrinolaringologista 
Vanessa Pires Dinarte, na Santa 
Casa de Marília, foi um sucesso e paciente de 56 
anos conseguiu recuperar a audição.
 Este procedimento tem indicação em casos 
de pacientes que perderam a audição e não têm 
possibilidade de utilizar aparelhos auditivos con-
vencionais, seja por infecções crônicas de ouvido 
(otite média crônica, mastoidite), surdez unilateral 
ou malformações de orelha externa (atresia e ou 
agenesia de conduto auditivo).
 “A prótese auditiva ancorada ao osso consiste 
em um pino de titânio, fixado ao osso atrás da ore-
lha. O dispositivo foi desenvolvido para transmitir o 
som por condução óssea, em substituição à condu-
ção aérea presente nas pessoas com audição nor-
mal. O processador de som capta as ondas sonoras 
de maneira semelhante aos aparelhos auditivos 
convencionais, mas ao invés de essas ondas sono-
ras serem enviadas através do canal auditivo, elas 
são transformadas em vibrações e transmitidas di-
retamente para o ouvido interno”, explicou a médi-
ca, que atualmente é a diretora geral do Ambulató-
rio de Especialidades “Governador Mário Covas” da 
Famema (Faculdade de Medicina de Marília).
 O ponto ancorado no osso é composto de três 
partes: um implante de titânio de 3 ou 4 milíme-
tros; um pilar (abutment), que fica junto à pele; e 
um processador de som, que se conecta ao abut-
ment por um encaixe simples, podendo ser remo-
vido sempre que houver necessidade, como para 
dormir ou tomar banho, por exemplo.
 “Trata-se de um procedimento cirúrgico rápido, 
realizado em torno de 15 minutos, com possibili-
dade de alta médica hospitalar no mesmo dia. A 
ativação do implante ocorre aproximadamente 30 
dias após a cirurgia, e é realizada em consultório 
por fonoaudiólogo capacitado, com benefício ime-
diato para o paciente”, destacou Dinarte, lembran-
do que é preciso aguardar este um mês para que 
aconteça o processo de osteointegração.
 A médica otorrinolaringologista lembra que 
nem todo paciente tem indicação para este tipo 
de cirurgia e que em outros casos também pode 
ser indicado o implante coclear. “Este diagnóstico 
é feito através de exames, que podem identificar 
os problemas de audição existentes e a partir de 
então é feito o encaminhamento para o procedi-
mento adequado”, concluiu.      

Paciente recupera 
audição bilateral 
após cirurgia

 A médica otorrino-
laringologista da San-
ta Casa de Marília, Vera 
Moron Rodrigues, fez um 
implante ósseo e paciente re-
cuperou a audição bilateral. A profissional contou 
com o apoio do também otorrinolaringologista 
Jamal Sobbie Azzan e do Laboratório Oticon.
 Na cirurgia realizada na Santa Casa de Marília 
e que teve duração de uma hora, paciente de 36 
anos   precisou fazer o implante depois de ficar 
com sequela por conta de um tumor no nervo 
auditivo. “Após passar por um procedimento ci-
rúrgico otoneurológico, em São Paulo, o paciente 
teve a perda unilateral da audição”.
 Foi então que a médica otorrinolaringologis-
ta Vera Moron Rodrigues indicou a realização do 
procedimento cirúrgico, do qual ela já havia pas-
sado por capacitação em um curso promovido 
pela Oticon, em Bauru. “Implantamos um sistema 
auditivo, conhecido como Ponto, para a melho-
ra da audição através da condução óssea direta. 
O implante é inserido no osso craniano, atrás da 
orelha e tem o processador de som que é conec-
tado no mesmo”, explicou ela.
 O paciente recebeu alta hospitalar no mesmo 
dia e após a cicatrização, em aproximadamente 
um mês, processador de som foi colocado no im-
plante. “A partir de então, ele voltou a ter a audi-
ção dos dois lados, ou seja, recuperando a bilate-
ralidade da audição”, disse Vera Moron Rodrigues.
 Os processadores (Pontos) convertem o som 
em vibrações, que são transmitidas através do 
implante pelo osso do crânio diretamente para a 
cóclea. Em geral, são candidatas a este tipo de ci-
rurgia, as pessoas com perda auditiva condutiva, 
mista e surdez unilateral.
 Em nome do médico anestesiologista Yoshy 
Morishita, Vera Moron Rodrigues agradeceu a 
equipe do SAM (Serviço de Anestesiologia de Ma-
rília). “Também tivemos um grande apoio do gru-
po de Enfermagem da Santa Casa de Marília. O 
nosso muito obrigado a todos que colaboraram 
de alguma forma para o sucesso desta cirurgia”.
 A recente reforma do centro cirúrgico da 
Santa Casa de Marília foi elogiada pela médica 
otorrinolaringologista. “A unidade proporciona 
todas as condições para as equipes realizarem os 
seus procedimentos da melhor forma, com toda 
a estrutura e equipamentos novos”, finalizou Vera 
Moron Rodrigues.  

BUCOMAXILOFACIAL 
Cirurgião promove 
reconstrução da ATM 
(Articulação Temporomandibular)

 O chefe do serviço de Cirurgia e Trau-
matologia Bucomaxilofacial da Santa 
Casa de Marília, Claudio Maldonado Pas-
tori, realizou procedimento de alta com-
plexidade no tratamento de processos 
degenerativos de ATM (Articulação Tem-
poromandibular) inédito na região de 
Marília.
 “Mulher de 58 anos, com anquilose - 
rigidez da articulação, resultado de uma 
lesão, estava com  quadro de limitação e 
ausência de abertura bucal, dores inten-
sas e, portanto, severa limitação funcional. 
Após outros procedimentos e enxerto, ela 
nos procurou e então indicamos a coloca-
ção da prótese bilateral e reconstrução da 
ATM”, explicou Claudio Maldonado Pasto-
ri.
 Com duração de sete horas, o procedi-
mento cirúrgico consistiu na colocação de 
prótese de titânio, material com alta acei-
tação no organismo. “Conseguimos de-
volver o movimento às duas articulações 
comprometidas da mandíbula. Também 
aproveitamos para fazer a cirurgia ortog-
nática para a correção de deformidades”.
 Claudio Maldonado Pastori agradeceu 
as participações dos também cirurgiões 
bucomaxilofaciais  Marcos Moro e Flávio 
Ferraz, além da equipe do SAM (Serviço 
de Anestesiologia de Marília) e da Enfer-
magem da Santa Casa de Marília. “Tam-
bém tivemos o apoio da instrumentadora 
Cristiane e do Felipe Martarelli no registro 
do procedimento. O nosso muito obriga-
do a todos, que não mediram esforços 
para que tudo ocorresse da melhor for-
ma”.
 A paciente ficou internada em obser-
vação durante dois dias e posteriormente 
recebeu alta hospitalar. “Após a cirurgia já 
foi possível constatar a abertura da boca. 
Agora, ela será submetida a sessões de 
fisioterapia e reeducação muscular para 
retomar normalmente suas atividades de 
mastigação de alimentos, além dos movi-
mentos bucais importantes para a fala”.

CIRURGIA ONCOLÓGICA
Citorredução de tumor peritonial 
com posterior quimioterapia 
hipertérmica é realizada

A cirurgiã oncológica da Santa Casa 
de Marília, Ana Takae Jojima Sugao, 
em conjunto com o também cirurgião 
oncológico Luciano Coelho Duarte, re-
alizou procedimento cirúrgico inédito. 
Trata-se da citorredução de tumor pe-
ritonial com posterior quimioterapia 
hipertérmica.
“Paciente de 42 anos havia sido ope-
rada há dois meses para a retirada de 
um tumor mucinoso do apêndice, uma 
doença rara. Como havia sinal da per-
sistência da doença, indiquei que fos-
se realizada nova laparotomia para a 
retirada de tumor residual e também 
aplicamos droga na cavidade peritonial 
por 40 minutos, a uma temperatura de 
42 graus”, enfatizou Ana Takae.
Segundo a cirurgiã oncológica, a qui-
mioterapia venosa não teria o resulta-
do esperado no caso do peritônio. “Esta 
região é conhecida na medicina como 
um santuário, onde a quimioterapia 
não consegue penetrar. Ou seja, atra-
vés de aplicação do medicamento na 
veia não seria possível ter um resultado 
eficaz”.
A médica fez um aprimoramento em 
“Doenças Peritoniais: Citorredução 
e Quimioterapia Intraperitonial Hi-
pertérmica”, em 2015, no Kishiwada 
Tokushukai Hospital, em Osaka e no 
Kusatsu General Hospital, em Shiga, 
ambos no Japão. 
Com o sucesso do procedimento ci-
rúrgico, a paciente foi para a recupe-
ração na UTI (Unidade de Tratamento 
Intensivo). “Fico muito satisfeita que 
uma cirurgia desta complexidade pos-
sa acontecer na Santa Casa de Marília. 
Agradeço o empenho de todos os pro-
fissionais da Anestesiologia, da Onco-
logia Clínica, na pessoa da médica Lu-
ciana Cavallari, da Farmácia e da UTI”.      

CARDIOLOGIA
Programa de implante transcateter 
de válvula aórtica é consolidado

Procedimentos inovadores em diversas especialidades 
médicas têm sido destaques na Santa Casa de Marília. Isso 
se deve à qualificação dos médicos e equipes que atuam no 
hospital, bem como os investimentos promovidos, como a 
reforma do Centro Cirúrgico e a aquisição de equipamen-
tos de alta tecnologia. 

OTORRINOLARINGOLOGIA



II Encontro de Atualização em Central de 
Material e Centro Cirúrgico acontece na APM
 O II Encontro de Atualização em Central 
de Material e Centro Cirúrgico aconteceu 
no dia 6 de novembro, na sede regional 
da APM (Associação Paulista de Medicina). 
Profissionais e estudantes da área da saú-
de marcaram presença no evento, realiza-
do pela Santa Casa de Marília e que teve o 
patrocínio das empresas Steris e Medcon-
trol.
 O superintendente assistencial da San-
ta Casa de Marília, Márcio Mielo, enfatizou 
que o encontro é fundamental para quali-
ficar o sistema. “Os profissionais estão ten-
do acesso ao que tem de mais moderno 
em Central de Material e Esterilização. Tra-
ta-se de uma área estratégica no hospital, 
sendo necessário cada vez mais agregar 
tecnologia e qualificar os recursos huma-
nos para que os processos sejam eficien-
tes e bem definidos”.
 A gerente da CME (Central de Material 
e Esterilização) da Santa Casa de Marília, 
Cláudia Cordeiro Munhoz, lembrou da 
atualização que um encontro como este 
traz aos profissionais e estudantes da área 
da saúde. “Através do nosso evento é pos-
sível ter acesso às novidades de mercado 

e também se aprofundar em temas im-
portantes como a RDC (Resolução da Di-
retoria Colegiada) 15 da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária), que é a 
bíblia da Central de Material e Esteriliza-
ção”.
 O fundador e presidente da Medcon-
trol, com mais de 35 anos de experiência 
na área de esterilização hospitalar, Luiz 
Carlos Moreira, salientou que o encontro 
foi muito bem organizado. “Palestrantes 
renomados passaram informações valio-
sas aos profissionais e estudantes da saú-

Profissionais e estudantes da área da saúde marcaram 
presença no evento, realizado pela Santa Casa de Marília

Dia Nacional do Portador do Marcapasso tem ações importantes
 Posto de informações do serviço de 
Cirurgia Cardíaca da Santa Casa de Marí-
lia no Poupatempo, no dia 23 de setem-
bro, chamou a atenção das pessoas para 
a prevenção e o tratamento de doenças 
cardíacas. A data marca o Dia Nacional do 
Portador do Marcapasso.
 Em parceria com a Secretaria Munici-
pal da Saúde, foram feitas as aferições de 
pressão arterial e de frequência cardíaca 
dos usuários do Poupatempo, das 8h às 
13h.
 “O fluxo de pessoas que passa pelo 
Poupatempo é muito grande, cerca de 
3 mil por dia e aproveitamos para fazer 
a campanha neste local movimentado. 
São orientações que podem prevenir a 
morte súbita, chamando a atenção para 
as ocorrências de arritmias cardíacas, que 
podem ser determinantes para a prescri-
ção do uso de marcapasso”, disse o mé-
dico cirurgião cardíaco, Rubens Tofano de 
Barros.

 A funcionária pública Zoila Oliver 
Massinatori teve marcapasso implanta-
do há 12 anos e também esteve no Posto 
de Informações do Poupatempo. “Levo 
uma vida normal e desempenho minhas 
funções na assistência social. O primeiro 
equipamento que utilizei durou 11 anos 
e já fiz o implante do segundo”.
 Cartilhas com explicações sobre os 
principais dispositivos eletrônicos im-
plantáveis cardíacos, suas indicações, cui-
dados pré e pós-operatórios, limitações 
para prática de esportes e possibilidades 
de interferências foram distribuídas para 
a população durante a campanha.

A Santa Casa
 O serviço de Cirurgia Cardíaca da San-
ta Casa de Marília realiza 250 implantes 
de marcapasso por ano e é referência do 
SUS (Sistema Único de Saúde) para uma 
região de 62 municípios do DRS IX (De-
partamento Regional de Saúde). 

Estudo eletrofisiológico identifica a ne-
cessidade de implantação do marcapasso 
e do tratamento das arritmias cardíacas.
 O hospital realiza o acompanhamen-
to para garantir o bom funcionamento 
dos marcapassos implantados. A cada 
seis meses a pessoa com o equipamento 
implantado comparece à Santa Casa para 
uma avaliação médica minuciosa.

Atividade no Poupatempo foi realizada pelo 
serviço de Cirurgia Cardíaca

de. Além disso, aproveitamos para mos-
trar a nossa linha de produtos na área de 
esterilização”.
 A diretora comercial da Zentys Me-
dical, Soraya Capelli, enfatizou que é im-
portante apresentar aos profissionais as 
demandas de mercado e avanços tecno-
lógicos existentes na área. “Algumas no-
vidades foram passadas aos participantes 
do evento. Isso faz com que estes profis-
sionais de Marília e de cidades vizinhas 
possam enxergar o futuro de uma forma 
diferente para a melhoria dos processos”. 



Interação com os colaboradores é marca
 do café da manhã com a Direção
 A Direção da Santa Casa de Marília re-
alizou um café da manhã para os colabo-
radores no dia 16 de outubro. A interação 
com os funcionários é importante para 
que as demandas existentes cheguem ao 
conhecimento da gestão do hospital e as-
sim, providências possam ser tomadas.
 O 1º vice-provedor Norival Carneiro 
Rodrigues, o 2º vice-provedor Luiz An-
tônio Orlando, o superintendente geral 
Sérgio Stopato Arruda, o superintendente 
assistencial Márcio Mielo e o diretor admi-
nistrativo João Luís Castro Vellucci conver-
saram com os funcionários e ao final das 
atividades, café da manhã foi servido no 
salão de reuniões da Santa Casa. 
 A disponibilização de consultas médi-
cas aos funcionários foi informada durante 
o encontro. As especialidades com datas e 
horários disponíveis são: Psiquiatria, Gine-
cologia, Urologia, Oftalmologia e Cardio-
logia. Profissionais da Psicologia, Nutrição, 
Farmácia e Serviço Social também estão 
atendendo os colaboradores do hospital, 
que oferece ainda terapias alternativas 
como Acupuntura, Auriculoterapia e Rei-
ki. Os agendamentos podem ser feitos no 
SESMT (Serviço Especializado em Segu-
rança e Medicina do Trabalho).
 Sobre o Complexo Ambulatorial “Ben-
to de Abreu Sampaio Vidal”, que teve a en-
trega das obras do prédio no último mês 
de maio, a Direção da Santa Casa de Ma-
rília ressaltou que em breve estará sendo 
instalado o sistema de telefonia e lógica, 
com recursos já autorizados pelo Ministé-
rio da Saúde e Caixa Econômica Federal. 
Passarão a funcionar nos pisos térreo e 1º 

A interação com os funcionários é importante para que as demandas existentes cheguem ao 
conhecimento da gestão do hospital

andar o Consultório Odontológico - para 
as crianças e adolescentes em tratamento 
de câncer e o Ambulatório de Tabagismo. 
Sala de treinamento já está em funciona-
mento. Posteriormente, acontecerá a ocu-
pação gradativa pelos ambulatórios de 
especialidades e a instalação do Setor de 
Coleta de Exames Laboratoriais.
 A implementação da Unidade de Ra-
dioterapia da Santa Casa de Marília já 
teve a aprovação do Ministério da Saúde 
e a obra será iniciada a partir do pedido de 
execução da obra pelo governo federal, o 
que está próximo de acontecer, segundo 
informado pelo próprio órgão da União.
 Por conta do aumento no número de 
atendimentos oncológicos nos últimos 
anos, a Santa Casa de Marília já possui pro-
jeto para a implantação do Hospital Onco-
lógico. Além dos leitos utilizados na Ala B 
do hospital, o setor onde hoje funciona o 
Administrativo deve ceder espaço para a 

ampliação do serviço de tratamento do 
câncer.
Em relação à construção da nova cozinha 
e refeitório, a Direção da Santa Casa infor-
mou que aguarda recursos do governo 
estadual para colocar a obra em prática. 
Recentemente, representantes do hospi-
tal estiveram na Assembleia Legislativa e 
o deputado estadual Vinicius Camarinha 
(PSB) prometeu empenho para conseguir 
a verba.
 O próximo encontro da Direção da 
Santa Casa de Marília com os colabora-
dores para a apresentação de demandas 
internas e devolutivas será no período 
da tarde, no mês de março de 2020. Isso 
acontecerá para contemplar os funcioná-
rios que trabalham em outros turnos e 
não podem comparecer às reuniões pela 
manhã. 
 Os encontros acontecem quatro vezes 
ao ano.

Uniprime realiza café da manhã no Dia do Médico
 A Uniprime Cooperativa de Crédito 
realizou café da manhã aos médicos da 
Santa Casa de Marília, no dia 18 de outu-
bro, em espaço próximo ao Escritório da 
Qualidade do hospital.
 A gerente da agência de Marília da 
Uniprime, Juliana Olivieri Refundini Ro-
gério, disse que os médicos são grandes 
parceiros da instituição. “A nossa home-
nagem a todos eles nesta data tão impor-
tante. É uma forma de agradecer a tudo o 
que eles fazem pela sociedade”.
 Este foi o sexto ano consecutivo que o 

café da manhã foi oferecido aos médicos 
da Santa Casa de Marília. “A nossa coope-
rativa de crédito começou na área da saú-
de e os médicos são muito importantes 
neste processo. O nosso muito obrigado 
a todos eles”.
 O 1º vice-provedor da Santa Casa, 
Norival Carneiro Rodrigues, parabenizou 
todos os médicos pelo dia importante. 
“São profissionais com a missão de salvar 
vidas. Fica aqui todo o nosso reconheci-
mento a todos eles, em especial ao nosso 
corpo clínico”.

 Caixas de bombons foram entregues 
aos médicos como lembrança pela data 
comemorativa de 18 de outubro.

Homenagem aos médicos da Santa Casa de Marília



Setembro Verde: 2ª Caminhada pela Vida leva 200 pessoas à avenida das Esmeraldas
 A 2ª Caminhada pela Vida da Santa Casa de Marília, realizada no dia 29 de setembro, levou 
aproximadamente 200 pessoas à avenida das Esmeraldas. Fazendo parte da programação do 
Setembro Verde, a atividade passou a mensagem principal da campanha: a importância de 
informar os seus familiares sobre a vontade de ser doador de órgãos.
 Com camisetas verdes e bexigas, os participantes – em sua maioria colaboradores do hos-
pital e seus familiares, percorreram, atrás do trio elétrico Mitu Star Som, o trecho da avenida das 
Esmeraldas compreendido entre a Praça da Emdurb e a academia Polysport, com o retorno ao 
ponto de partida.
 Água, maçã e barrinha de cereais foram oferecidos aos participantes, que também pude-
ram acompanhar show com os Amigos do Pagode, após a caminhada, em tenda montada de-
fronte à Praça da Emdurb. 
 Sensibilizar a comunidade externa sobre esse tema é uma meta da Santa Casa de Marília. 

Setembro Amarelo: ‘Falar é a melhor solução’ 
 Com o slogan “Falar é a melhor solução”, o Setembro Amarelo na Santa Casa de Marília teve 
várias ações de prevenção ao suicídio. Palestras com os psicólogos Marcos Aurélio Alves Filho e 
Thassiane Neves foram realizadas no salão de reuniões do hospital, de 24 a 27 de setembro, para 
os colaboradores da instituição saberem como agir, não somente com os colegas de trabalho, 
mas também com pacientes e acompanhantes deles, em casos de detecção de risco.
 Mostrar o que é mito e o que é verdade, fazer os devidos encaminhamentos e colaborar 
para uma boa saúde mental no ambiente de trabalho são os principais objetivos destas ativida-
des.
 Pedágio do Setembro Amarelo também foi realizado nas proximidades do relógio de ponto 
do hospital. Fitas amarelas e balas com mensagens de apoio foram entregues aos colaborado-
res da Santa Casa de Marília.

Atividade teve como foco a doação de órgãos

Outubro Rosa: Pacientes do setor de Quimioterapia participam de ‘Chá Terapia’

 Alguns canais importantes podem ser procurados para obter ajuda. Marília possui o CVV (Centro de Valorização da Vida) através do telefone 
188. A cidade também dispõe do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Com Viver (transtornos mentais) – telefone (14) 3451-4028, Caps AD (Álcool 
e Drogas) – telefone (14) 3433-8606 e Caps I (Infantojuvenil) – telefone (14) 3451-1660.

 Fazendo parte da programação do Outubro Rosa, o mês de combate ao câncer de mama, 
“Chá terapia” envolveu os pacientes do setor de Quimioterapia da Santa Casa de Marília, na ma-
nhã do dia 9 de outubro. A voluntária dos Amigos do COM, Alessandra Berlanga, coordenou as 
atividades.
 “Ofereci aos pacientes três chás diferentes (jasmin, hortelã e frutas/flores) e cada um tem 
uma eficácia diferente. Os chineses levam a ‘Chá Terapia’ a sério. O ideal é se diluir o sachê de 
chá em 250 ml de água quente, deixando o saquinho de três a cinco minutos. Após sete dias já 
é possível sentir a diferença positivamente”, explicou Alessandra Berlanga, que é fisioterapeuta 
e fez curso sobre o tema na China.
 A Santa Casa de Marília, em parceria com os Amigos do COM e com o Senac (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comercial) teve uma programação extensa no Outubro Rosa.
 Pedágios com os colaboradores entregaram fitinhas rosas e balinhas com mensagens res-
saltando a importância de se fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Palestras, dicas de 

beleza, orientações sobre usos de perucas e lenços para as mulheres em tratamento oncológico, sessão de Tuiná (massagem chinesa) e exposição 
de fotos de mulheres que fizeram tratamento de câncer de mama fizeram parte das atividades promovidas.
 Durante o mês de outubro, o prédio da Santa Casa de Marília esteve iluminado de rosa em alusão à campanha de prevenção e combate ao 
câncer de mama.  

Novembro Azul: Ações de prevenção e combate ao câncer de próstata são promovidas
 A Santa Casa de Marília promoveu ações de prevenção e combate ao câncer de próstata na 
campanha nacional Novembro Azul. O hospital mariliense realizou o “Pedágio de Promoção da 
Saúde do Homem” e palestras para conscientizar os homens sobre a importância de fazer o exa-
me para a detecção precoce e consequentemente aumentar as chances de cura da doença.
 Nos “Pedágios de Promoção da Saúde do Homem”, dias 6 e 7, foram distribuídas aos colabo-
radores fitinhas azuis e balas com cartões de conscientização do Novembro Azul.
 No dia 6, o médico urologista André Guzzardi focou o tema “Câncer de Próstata” e os nutricio-
nistas Daniel Coracini e Vanessa dos Reis abordaram o tema “Câncer e Nutrição). 
 O também médico urologista Fábio Hissachi Tsuji abordou “Câncer de Próstata e Saúde do 
Homem”, no dia 7. Ambas as explanações aconteceram no salão de reuniões do hospital.

Palestras orientaram funcionários da instituição

“Chá Terapia” aconteceu no setor de Quimioterapia

Pedágio com os colaboradores


