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CIPA
nova diretoria é empossada e retoma pauta
Sob a presidência de Leandro Bragiato Ramos, foi
empossada a nova diretoria da CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes) e reiniciadas as atividades da
comissão.
Propostas e projetos importantes estão em pauta e, pela
conscientização e motivação demonstradas na posse, deverão
em breve estar implementadas.
A primeira reunião da nova diretoria aconteceu logo depois de
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empossados os novos membros.
A diversidade e a complexidade do hospital exigem ações
específicas em alguns setores e a discussão de projetos
importantes já foram retomados pelos novos componentes da
comissão. Contando com 22 componentes a CIPA é responsável
pela realização da SIPAT - Semana Interna de Previsão de
Acidentes de Trabalho e por ações pontuais de segurança em
todo o ambiente de trabalho da instituição.
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Dia Mundial sem carro
caminhada promove reflexão
sobre saúde e o meio ambiente

Comunidades do mundo inteiro comemoram, uma vez
por ano, o Dia Mundial Sem Carro. Assim, 22 de setembro
transformou-se numa data onde se propõe uma reflexão
sobre os benefícios que a não utilização do carro pode
trazer, tanto para a saúde das pessoas como para a saúde
do planeta.
Este ano um grupo de funcionários, dos mais diversos
setores da Santa Casa de Marília, participou deste
movimento mundial com uma caminhada.
Centenas de pessoas, de todos os segmentos sociais,
vindas dos mais diversos bairros e regiões, juntaram-se ao
final do percurso na Avenida das Esmeraldas, região central
da cidade. Muitas mensagens de apoio e solidariedade ao
movimento puderam ser vistas nas faixas levadas pelos
caminhantes. A proposta é um alerta para que mais e mais
pessoas entendam o significado e reflitam sobre a
importância deste dia, contribuindo para com a própria
saúde e bem estar, através da prática de exercícios, como
caminhadas e, para com a saúde do planeta utilizando
meios de transporte e locomoção mais solidários e
coletivos.

05 - EVOLUINDO E SE
TRANSFORMANDO
SEMPRE

03 - Congresso Audhosp 2010
referência nacional nas áreas de auditoria e gestão hospitalar

PARA USO DOS CORREIOS
SantaCasa.com.você é um órgão informativo
da Santa Casa de Marília.

Mudou-se
Falecido
Desconhecido
Ausente
Recusado
Não procurado
Endereço Insuficiente
Não existe o número indicado
Informação escrita pelo porteiro ou sindico.
Reintegrado no serviço postal em _____/_____/_____
Em _____/_____/_____ _____________________________
Responsável

EXPEDIENTE

Conselho Editorial: Milton Tédde,
Kátia Ferraz Santana, Sérgio Stopato Arruda,
Dr. Valdeir Fagundes Queiroz,
Dra. Ismênia Torres de Cerqueira César,
Márcio Mielo, Marssel Paccola Capoani,
Márcia R. Mota, Marisa R. Stradioto
e Márcia F. Freitas.
Coordenação e Supervisão:
Siegbert Tadeu R. Carmo.

Endereço para correspondência:
Av. Vicente Ferreira, 828 - Caixa Postal 1740
Cep.17.515-900 – Marília – SP
Tel.: (14) 3402.5555 – Fax:3402.5559
comunicacao@santacasamarilia.com.br
Designer Gráfico: Gustavo Lazarini Brito
(14) 8114-8844 - gus_lb@hotmail.com
IMPRESSÃO: IMPRESSORA MARÍLIA
Av. Sampaio Vidal, 1475-A - (14) 3451-3400
Email: impressoramarilia@gmail.com
Marília - SP

Tiragem: 2.000 exemplares - CIRCULAÇÃO INTERNA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

04 - Copa G8 / FEHOSP
uma grande festa onde todos foram campeões

07 - McDia Feliz 2010

participação e adesão voluntária se consolida e surpreende

obras ampliam espaços,
modernizam e implantam
novos serviços

Informativo da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Marília - Ano 5 nº 17

02

07

Informativo da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Marília - Ano 5 nº 17

McDia Feliz 2010 – O Lançamento
A medicina e a tecnologia
O Dia do Médico é comemorado dia 18 de outubro, homenagem
a São Lucas, padroeiro dos que abraçaram essa profissão, um sacerdócio
onde abnegação e dedicação são fundamentais no seu exercício. No
entanto, o Dia do Médico é todo dia, pois a Medicina é uma profissão a
serviço da humanidade e exige muita reflexão.
Segundo as principais pesquisas realizadas no Brasil, a saúde é a
principal preocupação, direito de todo cidadão e dever do Estado,
devendo ser prioridade de todo governo. Em outubro, mês em que se
comemora o Dia do Médico, os conselhos de medicina de todo país
querem realizar, em conjunto com a sociedade e gestores, movimento em
defesa da valorização do trabalho médico e das melhorias assistenciais.
A medicina é arte, doação, ciência e conhecimento que depende
do talento de cada profissional, além do compromisso de solidariedade
humana, desenhando em procedimentos maiores que o conhecimento,
chegando à concretização do sonho: a mais sublime missão que é a de
curar pessoas.
O trabalho do médico tem grande importância para o
desenvolvimento humano e hoje com a nova tecnologia une "nesse
casamento" sofisticação, com diagnósticos por imagem monitorados a
distância, oferecendo ao médico uma evolução nos diagnósticos. Nosso
trabalho visa o atendimento do ser humano, salvar vidas e diminuir
sofrimento.
Para ser médico é preciso ter vocação, dedicação, conhecimento
atualizado, um programa de educação continuada e muita disposição
para poder servir ao próximo, ser um missionário a serviço da
humanidade. Mesmo assim, não é tarefa fácil do profissional da área
médica, sendo exigido dele muito mais, tanto na parte física, mental e sua
percepção deve buscar muitas respostas imediatas que não se explicam.

Com isso, a medicina pode ser considerada intermediária entre humanos
e deuses, sendo conceito da medicina como "sacerdócio"
O médico jamais deve se afastar dos seus pacientes e sua
função, contudo, deve ir além de diagnosticar e medicar; precisa ouvir e
ajudar, conhecer a história de vida do paciente. Felizes os médicos que
conseguem reunir seus conhecimentos para serem "médicos do corpo e
médicos da alma"
Ser médico é uma arte. Como o trabalho médico é visto com
distinção pela sociedade, precisamos estar muito preparados para
exercer um trabalho com qualidade, sabedoria, humanização,
competência e persistência.
No mundo moderno a tecnologia é a grande parceira dos
profissionais. Na medicina é importante tanto no diagnóstico como na
terapêutica, tendo como conseqüência a necessidade permanente da
atualização profissional. Na medicina a ação do profissional e sua equipe
deve ser imediata e usando toda a tecnologia e conhecimento, pois
acreditamos que somos os responsáveis pela PRESERVAÇÃO DA VIDA:
NOSSA LUTA É CONTRA A MORTE, isto é, trabalhamos no limite entre a
vida e a morte. Lutar pela vida deve ser o nosso lema maior.
No dia do médico, além de uma reflexão do nosso trabalho, é
necessário ter consciência da importância do profissional, bem como bom
senso para utilizar a moderna tecnologia, pois nem sempre ela é o melhor
e sim um exame clínico minucioso porque "A CLÍNICA É SOBERANA" e
dessa maneira estaremos cumprindo o desafio de oferecer o que há de
melhor para a saúde da nossa população, a fim de valorizar a medicina e o
resgate do orgulho de SER MÉDICO.
Valdeir Fagundes de Queiroz
Diretor Clínico

Já existe uma constatação no setor de saúde de que o sistema não
consegue funcionar adequadamente sem que o corpo clínico esteja
alinhado à estratégia da instituição hospitalar, da mesma forma que um
corpo não sobrevive sem cérebro.
Contudo, transformar uma constatação em ação envolve muito mais do
que boa vontade e conhecimento do problema.
Sabemos que mais de 80% da produção dos grandres hospitais é
resultado da atuação de menos de 20% do total de médicos cadastrados
nos seus corpos clínicos. Isso é um sinal de que é possível fazer a gestão
do corpo clinico e da assistência.
A falta do engajamento médico, vem sendo apontado como um assunto
estratégico não só no Brasil. A Revista Harvard Medical School e Harvard
Business School de abril deste ano traz o conteúdo de um grupo de
autores, professores, no qual o tema “falta de engajamento médico” foi
discutido. Onde se conclui, que a própria formação do médico como um
profissional solitário, não treinado para trabalhar em equipe o torna o único
decisor na escolha do melhor para o seu trabalho. O engajamento do
médico tendo como foco uma medicina racionalizada, ou seja,
consumindo aquilo que é realmente necessário, se torna um grande
desafio. Neste sentido surgem as propostas protocolares e um novo olhar
para um trabalho educativo. Assim, cabe aqui ressaltar uma experiência
exitosa, onde a direção do Hospital Albert Einstein através o projeto
Feedback, no qual um grupo de médicos estratégicos é avaliado, tendo
como indicadores: custo, procedimentos, cirurgias realizadas e
suspensas, preenchimento de prontuário, tempo dedicado aos estudos,
adesão aos protocolos do hospital, relacionamento com demais equipes
hospitalares, questões comportamentais entre outros. Anualmente, esses
resultados são apresentados individualmente aos médicos de forma
comparativa com seus pares dentro da especialidade em que atua,

apontando metas e perspectivas, tendo como foco a qualidade na
assistência prestada. A partir do alcance de metas, a instituição hospitalar
busca reconhecer de forma meritocrática o valor agregado na assistência
aos pacientes disponibilizando ao médico pacotes de benefícios que vão
desde descontos na utilização do hospital até uma relação mais pessoal
com a direção.
Na Santa Casa de Marília, a aproximação do médico à gestão foi
alicerçada no entendimento de que o médico é fundamental para o
hospital, estabelecendo uma relação de parceria com o profissional. O
envolvimento de representantes de serviços e especialidades na
construção do Planejamento Estratégico da instituição tendo como
proposta: “Crescimento com Sustentabilidade” para o triênio (2009 a
2012) onde um serviço de saúde não se mantém sustentável se não forem
adotadas melhores praticas na assistência e na gestão.
Esperamos com isso:
1. Colocar como lema para o Hospital e Médicos ter o “paciente em
primeiro lugar”;
2. Manter uma política de relacionamento com o médico não como
cliente e sim como parceiro, pois ele é corresponsável pela
assistência e ambos devem ter como único foco o real cliente,
que é o paciente e seus familiares;
3. Incentivar o trabalho em equipe;
4. Medir resultados Clínicos;
5. Medir o resultado da prática do médico isoladamente;
6. Compartilhar resultados e ajudar na busca de soluções;
7. Incentivar a busca pelos melhores resultados;
Ismênia César
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participação e adesão voluntária se consolida e surpreende
Com o Salão de Reuniões da Santa Casa de Marília completamente lotado, provedoria, direção
executiva, médicos e funcionários recepcionaram convidados para o lançamento da campanha do
McDia Feliz 2010.
Empresários, representantes de classe, dirigentes de clubes de serviço autoridades e parceiros mais
uma vez atenderam ao chamado e ao apelo da campanha e, em peso, solidarizaram-se,
comprometeram-se, aderiram e participaram decisivamente para que o evento deste ano
acontecesse num clima de positividade e alto astral. A cada ano a participação, a adesão e o
envolvimento de toda comunidade mariliense cresce, se consolida e ainda assim, surpreende.
O projeto deste ano propõe o investimento de toda a arrecadação na aquisição da Capela de Fluxo
Laminar e de camas hospitalares elétricas para o setor de oncologia pediátrica do hospital, que
atende crianças e adolescentes com câncer. Este é o 9º ano de participação da Santa Casa de Marília
neste projeto capitaneado pelo Instituto Ronald McDonald e a cada ano o sucesso do Mcdia Feliz
proporciona ações fundamentais para um melhor atendimento aos pacientes e seus familiares.

McDia Feliz – O Dia

a comunidade mais uma vez presente, participativa e solidária
Mais um McAno Feliz. Esta seria a forma mais completa para
se descrever o que foi o McDia Feliz 2010.
Um sábado de sol, dezenas de pessoas envolvidas com o
evento, um trabalho voluntário grandioso e uma participação
fantástica de amigos, parceiros e de toda a sociedade de Marília.
Enfim, mais um ano de sucesso.
Diversas apresentações artísticas ajudaram a dar um colorido
ainda maior e alegraram adultos e crianças durante todo o dia.
A participação da Santa Casa no projeto chega ao seu 9º ano e
consolida-se, junto com o parceiro local, a loja do McDonald's de
Marília, como referência de um trabalho solidário e de resultados.

A todos que dedicaram a sua participação ao evento, a todos os
patrocinadores que acreditaram no projeto, a todos os funcionários
da Santa Casa e do McDonald's de Marília e a todos os que
compraram suas camisetas e consumiram seu Big Mac, o
agradecimento do setor de oncologia pediátrica, dos
coordenadores da campanha, mas fundamentalmente, o
agradecimento de todas as crianças e adolescentes e suas
famílias, que a cada ano podem contar com um atendimento e
tratamento mais eficaz, mais eficiente e com um melhor
acolhimento e conforto.

McDia Feliz – Os Resultados
Os Resultados

I.C.M.
Instituto do
Coração
de Marília

Av. Vicente Ferreira, 780
(ao lado da Santa Casa)
Fone: 14-3402-5252
Marília - SP
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CONGRESSO AUDHOSP 2010

referência nacional nas áreas de auditoria e gestão hospitalar

Quando idealizado e constituído, o G5, hoje G8, tinha como
proposta a troca de informações e experiências vivenciadas por cada
unidade hospitalar vinculada.
Fazem parte do G8 hospitais filantrópicos filiados a FEHOSP Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado
de São Paulo: Santas Casas de Marília, Dracena, Franca, Itapeva,
Palmital, Rio Claro, Sorocaba e Votuporanga.
Encontros mensais, com a presença de provedores,
superintendentes e diretores, são realizados em cidades alternadas
e o foco é a busca permanente por novas idéias e soluções
visando à melhoria no atendimento a comunidade.
Este encontro realizado em Marília contou com a
presença do presidente da FEHOSP, Dr. José Reinaldo
Nogueira de Oliveira Júnior e da superintendente técnica
da entidade, Maria de Fátima da Conceição. Os dirigentes
promoveram uma coletiva de imprensa onde foram
debatidos temas sobre o atendimento de saúde pública, a
regulamentação das filantrópicas, programas
desenvolvidos pela federação, Sistema Único de Saúde
(SUS) entre outros. Uma visita por alguns setores do
hospital encerrou a programação de trabalhos e a noite foi
realizado um evento de confraternização entre os
presentes.

Com uma programação especialmente preparada e
direcionada aos profissionais que atuam no setor beneficente
de saúde, aconteceu em Águas de Lindóia SP, no período de 14
a 17 de Setembro de 2010, o 9º Congresso Nacional de
Auditoria em Saúde e Qualidade da Gestão e da Assistência
Hospitalar (Audhosp).
Tema do encontro este ano, “O dia a dia entre gestores e
prestadores de saúde: Desafios e Perspectivas” apresentou
e debateu propostas de novos caminhos e ferramentas
visando a busca da excelência em gestão hospitalar em áreas
como Gestão de Qualidade, Faturamento, Controle, Avaliação
e Auditoria.
Realizado pela Federação das Santas Casas e Hospitais
Beneficentes do Estado de São Paulo – Fehosp, o evento se
apresenta como o plenário ideal para troca de experiências
entre Administradores em Saúde, Analista de Contas Médicas,
Auditores, Médicos, Enfermeiros, Faturistas e Gestores.
Ao chegar a sua nona edição o Audhosp 2010 reafirmou
seu prestígio, com a grande presença de participantes,
consolidando assim o reconhecimento de sua importância
pelas autoridades dos órgãos governamentais ligados a área
de saúde e já se tornando referência nacional nas suas áreas
de atuação: auditoria e gestão hospitalar.

ENGENHARIA
CLÍNICA

SUSTENTABILIDADE
projetos pilotos propõem e buscam
visibilidade e parcerias

trabalho é premiado em congresso
Durante a realização do 9º Audhosp, o engenheiro
Alessandro Zamperlini Jorge, responsável pelo setor de
engenharia clínica da Santa Casa de Marília, foi premiado com o
terceiro lugar na exposição de trabalhos em painéis temáticos do
evento.
O trabalho apresentado sintetizou mais uma experiência
inovadora e de sucesso que, em apenas quatro anos, já
demonstrou a sua importância junto ao trabalho de infraestrura e
manutenção do hospital. Além de administrar e orientar na
implantação dos equipamentos o setor tem como propostas e
metas promover manutenção preventiva, reduzir o custo de
manutenção de equipamentos hospitalares, bem como preparar e
treinar pessoal para o uso adequado de máquinas e sistemas
implantados.

Sistema Digestório
Cirurgia
Videoendoscopia
Videocolonoscopia
Videolaparoscopia

Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz
Prof. Assistente Doutor em Cirurgia da FAMEMA

Av. Rio Branco, 1.111 - Fone (14) 3433 3962 - Marília - SP
www.gastroclinica.org - vfq@gastroclinica.org

Dr. Claudio Maldonado Pastori

Implantodontia - Cirurgia da ATM
Cirurgia Ortognática - Apnéia Obstriva do Sono
Traumatologia Buco Maxilo Facial

Dr. Adilson Hideki Ueno

Desordens da Articulação
Temporo Mandibular - ATM
Prótese Dentária - Prótese sobre Implantes

Rua Quinze de Novembro, 1058 - Centro - Marília - SP
Fone (14) 3413-4735 / 3422-5944

Nossa atenção com
sua saúde começa
antes de você precisar.
E continua quando
você está com a gente.

SERVIÇO INTERVENCIONISTA
DE RADIOLOGIA,
VASCULAR E NEUROCIRURGIA

FONE (14) 3413-8290

A interatividade entre hospitais e a comunidade foi o tema de
mais um encontro realizado nas dependências da Santa Casa de
Marília. Representantes de 15 hospitais filantrópicos filiados à
FEHOSP - Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes
do Estado de São Paulo participaram do evento promovido pela
regional de Ourinhos, que tem como diretor regional Edson
Rogatti.
“Projetos Pilotos de Sustentabilidade” foi o tema exposto e
debatido no encontro que apresentou propostas de
desenvolvimento de ações entre os hospitais e a sociedade. O
palestrante José Américo Borges, diretor da Fehosp, enfatizou
que toda empresa tem interesse de associar sua marca a um
grande projeto social, mas que para isso há a necessidade de
que os programas sinalizem segurança ao parceiro e que,
portanto, sejam transparentes, sérios e duradouros.
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COPA G8 / FEHOSP
uma grande festa onde todos foram campeões
Depois de reuniões e debates foi a descontração e a interação do
esporte que literalmente entrou em campo.
Os trajes sociais e formais deram lugar para uma moda esportiva,
informal e descontraída e num bonito sábado de sol os atletas,
funcionários de seis dos oito hospitais integrantes do G8/Fehosp,
entraram em campo, sentaram-se às mesas e disputaram a 1ª
Copa G8/Fehosp de Futebol Society e Truco.
Durante todo o dia aconteceram os torneios de futebol masculino,
nas categorias livre e master, futebol feminino e truco.
Uma “performance” dos colegas Luciano e Josi (foto) e um

completo e delicioso café da manhã recepcionaram as equipes
visitantes logo cedinho e um grande almoço foi oferecido após a
jornada esportiva.
A confraternização, que aconteceu nas dependências da Chácara
Gadochas vai, com toda certeza, deixar grandes lembranças, uma
pitada de saudade e um gostinho de quero mais em todos os
participantes. Por decisão unânime também ficou decida que a
Santa Casa de Franca será a anfitriã da próxima edição da Copa
G8/Fehosp em 2011. Veja abaixo um Click & Flash do evento:
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EVOLUINDO E SE TRANSFORMANDO SEMPRE
obras ampliam espaços, modernizam e implantam novos serviços
As reformas e novas construções em andamento na Santa Casa de Marília transformaram o hospital num canteiro permanente de
obras. Os últimos anos têm sido assim. A consolidação como instituição de referência em alta complexidade para 62 municípios, com
uma população estimada de quase 1.200.000 habitantes, faz com que ampliações, reformas, adequações e modernizações, além da
implantação de novos serviços e o atendimento de novas especialidades, se tornem extremamente necessárias para manter a
instituição no topo, entre os melhores hospitais filantrópicos do estado e, vale lembrar, boa parte destas obras tem sido realizadas
com recursos próprios.

UDT- Unidade de Dor Torácica
Pronta a parte de infraestrura física, a UDT (Unidade de Dor
Torácica) aguarda a instalação dos novos e modernos
equipamentos para poder se transformar em mais uma unidade
de apoio e suporte importante ao atendimento de urgências e
emergência. Em link direto com o Pronto Saúde, a unidade
contará com 13 leitos e dará retaguarda aos pacientes com dor
torácica. Assim, o paciente de Marília passa a contar com a
mesma estrutura dos grandes centros, no atendimento de
urgência cardiológica.

CÂMARA HIPERBÁRICA
Com a instalação da Câmara Hiperbárica
para multipacientes, mais um serviço de
referência começa a se consolidar na cidade de
Marília. O serviço de Oxigenoterapia Hiperbárica
da Santa Casa promoverá o tratamento de
feridas em pacientes internados ou
ambulatoriais para o tratamento e reversão de
quadros clínicos graves decorrentes de
queimaduras, diabetes, infecção óssea, entre
outros. Com médico, enfermeiros e auxiliares de
enfermagem especialmente treinados, o
paciente contará com toda segurança durante
seu acompanhamento neste novo serviço. O
serviço de Oxigenoterapia Hiperbárica será de
fundamental importância para o tratamento e
recuperação de pacientes queimados, estando
disponível para a Unidade de Tratamento de
Queimados (UTQ) da Santa Casa de Marília.

Ressonância Magnética
Com a demolição da antiga clausura, uma nova
unidade de imagem irá surgir e ocupar este espaço
com um prédio moderno e equipado com o que há de
melhor e mais atual na área de imagem aplicada à
saúde. O projeto da futura casamata já está pronto e as
obras serão iniciadas ainda este ano.

