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Editorial

Santa Casa - Luta Incansável
para sobrevivência
A Diretoria da Santa Casa
tem desempenhado um grande
esforço para manter em funcionamento o hospital que a duras
penas foi construído com a participação popular de empreendedores
do passado, capitaneados pelo Frei
Marcelo.
O objetivo de outrora não
difere do atual, assim como as dificuldades, também se assemelham,
notadamente sob o aspecto financeiro.
É de conhecimento público
que a saúde no Brasil tem apresentado problemas uniformes, pois o apoio
dos setores governamentais ainda se mantém distante das necessidades
do povo brasileiro que vive às portas de hospitais públicos e filantrópicos
em busca de atendimento hospitalar emergencial.
A mídia tem demonstrado que o saturamento dos Postos de Atendimento causam pavor, levando muitas vezes à ocorrência de óbitos em
pleno corredor hospitalar, sem a devida prestação de socorro.
Em nossa cidade a Santa Casa vem desempenhando grande esforço no atendimento da população regional, recebendo, no entanto, valores
aquém da necessidade para prestação de serviços adequados.
Gostaria de lembrar a todos que o trabalho da diretoria prestado à
comunidade é gratuito e voluntário, mas algumas opiniões de pessoas de
reconhecida capacidade técnica dos problemas hospitalares, atingem a
imagem desta diretoria taxando – à de incompetente na gestão do hospital
Nosso esforço tem sido sufocante o que nos leva a entender que
talvez a reformulação da diretoria fosse a solução para sobrevivência da
Santa Casa. Pedimos no entanto, a participação da Irmandade que detém
a palavra final e o poder de decisão.
Lembramos finalmente que nos últimos anos a Santa Casa se esforçou para prestar serviço adequado, cabendo à Diretoria esforços iguais
para que nossa Entidade não retornasse ao passado, não tão longínquo,
em que servia de palanque para a glória de alguns políticos.
Continuaremos confiando em Deus, acreditando também na participação de toda a população usuária, Poder Público, Classe Política
Regional e de todo Estado, Corpo Clínico e Funcionários, cujos esforços
agrupados à Diretoria, poderão oferecer à Irmandade, órgão máximo da
Entidade, condições de manter viva nossa Santa Casa, a bem de todos.
Sebastião Ângelo Cintra - Provedor da Santa Casa

Campanha de alimentos

Campanha
de arrecadação
de alimentos
No dia 7 de agosto, domingo, a Santa Casa de Buritama realizou a 12ª Campanha
de Arrecadação de Alimentos,
nos supermercados da cidade,
logo após foi servido o tradicional almoço para os voluntários
que trabalharam no evento.
Vários mantimentos foram arrecadados entre eles arroz, feijão, açúcar, carnes, leite, macarrão, bolachas, extrato
de tomate, café, óleo e farinha

de trigo, totalizando o valor de
R$2.067,68 reais, estes mantimentos serão utilizados no
preparo das refeições servidas
aos clientes hospitalizados.
A Santa Casa de Buritama agradece a todos os voluntários que se empenharam
na concretização de mais uma
campanha e a toda comunidade que sempre contribui com
as doações em prol ao hospital.

Agradecimentos

Agradecemos aos senhores Sr. Jeronimo e Sr. José
Pinheiro pelas doações semanais de verduras, destinadas
a complementar as refeições dos pacientes hospitalizados.

Agradecemos ao Laticínio Argenzio, pela doação mensal de 10 caixas de leite, num total de 120 litros, destinados
ao SND – Setor de Nutrição e Dietética da Santa Casa, que é
servido aos pacientes do hospital.
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Festividades

Várias atrações da região também marcaram presença no desfile em comemoração aos 63 anos de Buritama

Santa Casa participa do desfile municipal
A cidade de Buritama comemorou 63 anos no dia 24 de agosto, encerrando as solenidades em
comemoração ao aniversário do
município, a Santa Casa participou
do Desfile Municipal realizado no
dia 03/09.
Mais de mil pessoas desfilaram nas trinta e duas alas, na qual
foram divididas em carros alegóricos, fanfarras, escola de samba e
bandas. Representando a cidade
foram dezoito carros alegóricos
das diversas Divisões Municipais
entidades assistenciais, escolas
estaduais, Fanfarra do ABBA e do
comércio. Várias atrações da região marcaram presença também

no desfile como o Tiro de Guerra
de Birigui, Banda da Polícia Militar, Bombeiros Mirins, Fanfarra de
Penápolis, Araçatuba e Escola de
Samba de Catanduva. O provedor
da Santa Casa Sebastião Ângelo
Cintra, parabeniza a cidade de Buritama e toda população Buritamense “Nós da Diretoria da Santa Casa
de Misericórdia São Francisco,
funcionários e corpo clínico, cumprimentamos Buritama pelos seus
63 anos de Glória e Progresso. Sempre estivemos ao lado da população que necessita de atendimento
médico-hospitalar demonstrando o
grande valor da Filantropia comunitária em prol dos necessitados.”

Carro Alegórico da Santa Casa de Buritama

Espaço do colaborador

Para ler

Colaboradores e voluntários da Santa Casa representaram o hospital no desfile

Desfile Aniversário da Cidade de Buritama

Muitas pessoas passam pela
nossa vida todos os dias, mas nunca
percebemos que às vezes essas pessoas
precisam de apenas uma palavra sua, um
bom dia, um olhar, o que é pouco para você
pode significar muito para o outro.
Não existe um tempo certo para
ser feliz,e tudo que você fizer,faça o seu
melhor não procure desculpas para justificar seus atos, lembre-se palavras ditas não
podem ser apagadas, então deixe sempre
as pessoas com palavras de carinho.
Muitas vezes com a correria do
dia-a-dia dizemos estar ocupados para
pequenos gestos como abraçar um amigo,
brincar com seu filho, dar um beijo na sua
mãe, lembre-se nunca sabemos quando
os veremos outra vez.
Existem dias que você vai estar
desanimado e não querendo trabalhar,
mas então aparece uma pessoa que você
jamais imaginaria, e elogia seu trabalho,
então você percebe que realmente esta
onde deveria, e que você realmente ama
o que faz. Então não pense nas dificulda-

des, mas sim pense em como você pode
superá-la, pois vencedores não são os que
vencem as guerras, mas sim aqueles que
jamais desistiram de lutar.
Imaginemos que nossa vida possa ser comparada a um grande rio, nós
somos os barcos as dificuldades são as
pedras que aparecem no caminho, nesse
instante pedimos a Deus que tire as pedras
do nosso caminho, mas ele não retira as
pedras, mas sim eleva o nível do rio para
que nós os barcos, passemos por cima em
segurança. Tudo na vida é um aprendizado
e a cada dia a gente aprende um pouco
mais, quando tiver alguma dúvida lembrem-se das palavras de seus pais e seus
avôs eles realmente sabiam o que diziam.
Siga sempre seu coração e procure sempre o melhor, faça sempre o
melhor, porque heróis não são as pessoas
com super poderes, heróis são pessoas
que fizeram o que é certo na hora certa.
Vanderléia Martins Marques
Técnica de Enfermagem da Santa Casa
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Congresso

Santa Casa participou de Congresso Nacional das
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos em Brasília

Provedor Sebastião Cintra, Administrador Hospitalar Gevanildo Dias, Presidente da CMB José Reinaldo,
Deputado Federal Itamar Borges, Ministro da Saúde Alexandre Padilha e Renato Leite

Nos dias 16 a 18 de agosto
foi realizado o XXI Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos, em Brasília – DF.
A Santa Casa de Buritama
participou do evento, sendo representada pelo provedor Sebastião
Ângelo Cintra, o Presidente do
Conselho Administrativo Renato
Rodrigues Pimentel Leite e o Administrador Hospitalar Gevanildo
Viera Dias.
O tema central do encontro
foi “Saúde e meio ambiente: um
novo olhar sobre sustentabilidade”, onde vários especialistas discutiram a participação do Setor da

Mesa de Autoridades

Saúde, especialmente o filantrópico, em ações de sustentabilidade,
e o posicionamento em favor do
meio ambiente e do melhor atendimento dos pacientes.
“O SUS (Sistema Único de
Saúde) obteve inúmeros avanços
não se pode negar, mas os recursos destinados à sua manutenção
sempre estiveram aquém das reais
necessidades de desenvolvimento. Hoje o resultado é um grande
déficit na saúde, que cresce a cada
dia, nada obstante serem as Santas Casas e Hospitais Beneficentes
parceiros do Estado na assistência,
ainda enfrentam graves problemas

financeiros”, ressalta o provedor
da Santa Casa Sebastião Cintra.
O Ministro da Saúde Dr.
Alexandre Padilha e vários chefes
de Departamentos reconheceram a
grandeza do serviço prestado pelo
setor Filantrópico do país, e as diversas dificuldades principalmente
as de ordem financeira que as entidades enfrentam atualmente.
O provedor destaca a carência das entidades Filantrópicas
em algumas regiões do país, e a
expectativa pós Congresso para
o setor dizendo que, “O evento
proporcionou-lhes compartilhar
do amplo debate realizado, enfo-

cando os Desafios e Perspectivas
para o setor Filantrópico que responde por aproximadamente 50%
do atendimento da Saúde Pública
no Brasil, através de Hospitais e
Santas Casas onde em muitos casos, estes são os únicos pontos
de atendimento 24 horas por dia,
em muitos municípios onde estão
instalados, principalmente em
regiões menos favorecidas, disse
ainda “Que posicionamento dos
participantes foi positivo e os gestores das Santas Casas e Hospitais
esperam resultados práticos em
breve, pois o SUS e os pacientes
não podem esperar.”

O Ministro da Saúde Alexandre Padilha no XXI Congresso da CMB
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Encontro

O encontro teve como objetivo entregar a comenda de São Francisco, moção de aplauso oferecida pela câmara
nunicipal em 2010, e apresentar a 1ª Frente Parlamentar Municipal do Brasil, que foi criada em Buritama

Encontro com o vice-presidente Michel Temer

Aproveitando a viagem à
Brasília, os representantes do hospital puderam agendar reuniões
particulares com o vice-presidente
Michel Temer e o Ministro da Saúde,
quando expuseram em conversa as
preocupações com o momento delicado das entidades Filantrópicas.
O encontro teve como objetivo entregar a comenda de São Francisco
e a moção de aplauso oferecida pela
Câmara Municipal no ano de 2010,

O vice-presidente da República Michel Temer, o presidente da Fehosp Edosn Rogatti,
o Provedor da Santa Casa Sebastião Ângelo Cintra, Renato Leite e Gevanildo Dias

Meio ambiente

Estudante de arquitetura
desenvolve trabalho de
Paisagismo na Santa Casa
A Santa Casa de Buritama
visando proporcionar um ambiente
mais saudável e harmônico para os
pacientes reconstruiu um pouco da
paisagem natural, modificada pelas
novas instalações que o hospital
oferece, por meio de Projeto de Paisagismo, que procura restabelecer
o equilíbrio entre o homem e meio
ambiente. Durante o mês de julho
o projeto foi implantado em três
setores do hospital, elaborado pelo
estudante do 3ª ano de Arquitetura,
Uewerton de Oliveira, morador de
Buritama, que realizou o trabalho
voluntariamente.
Após o estudo para criação
do espaço adequado com as necessidades de cada local respeitando a

harmonia do projeto arquitetônico,
os três setores ficaram assim:
Pronto Socorro Ala 2: Jardim térreo Morea amarela, buxinhos e Palmeira Areca de Lucuba;
Corredores Santa Casa: Arundina
Térrea(orquídea) e Ficos de vaso;
e Parte Externa: Morrea Amarela.
O estudante ressalta que o
Projeto foi uma forma de presentear a Santa Casa e todos os pacientes que dela desfrutam. “Eu e meus
familiares já precisamos um dia
daqui, queria fazer algo por este
lugar que sempre nos recebe tão
bem. Sempre tive muito interesse
na área hospitalar, pretendo assim
que finalizar meu curso ingressar
uma pós nesse tema”.

Pronto Socorro Ala 2

Corredor Santa Casa

e apresentar ao vice-presidente a
formação da 1ª Frente Parlamentar
Municipal do Brasil, que foi criada
em Buritama.
Visitaram também diversos
gabinetes de Deputados Federais e
Estaduais, parceiros de sempre da
instituição, ratificaram pedidos de
Emendas Parlamentares destinadas
à Santa Casa, como as emendas dos
Deputados Federais João Dado e
Antonio Carlos Thame entre outros.
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Capacitação / Sustentabilidade

Santa Casa de Buritama participa do Congresso
Nacional de Auditoria e Qualidade - Audhosp
Investindo em capacitação
a Santa Casa de Buritama participou da 10ª Audhosp - Congresso
Nacional de Auditoria e Qualidade,
que aconteceu dos dias 13 à 16 de
setembro, em Águas de Lindóia
– SP. O evento contou com a presença de 900 participantes entre
Administradores em Saúde, Analista de Contas Médicas, Auditores,
Médicos, Enfermeiros, Faturistas e
Gestores, debatendo múltiplos temas com a realização de diversos
painéis, relacionados a várias áreas
da saúde.
Representando o hospital
participam do Congresso o Gestor
de TI Alberto Prates e o Gestor de
Contabilidade e Faturamento Marcos Ferraz.
Vários temas foram abordados como: Filantropia e contra-

O Gestor de TI Alberto Prates no Congresso Audhops

tualização, Sistemas de informação
- CNES - SIA- SIH- CIHA, Plano Operativo, Prontuário Eletrônico entre
outros.
O Gestor Marcos Ferraz
destaca a evolução da Audhops
com o passar do anos: “O Congresso cresce a cada ano, acompanhando o SUS - Sistema Único de Saúde
que está passando por grandes
mudanças, buscando nas informações indicadores para melhoria do
controle e da gestão, eventos como
este são de grande relevância, principalmente quando é possível unir
na discussão todos os agentes do
processo (Prestadores de Serviço
e Gestores Municipais de Saúde)”.

O evento contou com
mais de 900 participantes

Santa Casa consolida eliminação do
mercúrio com troca de termômetros

A Santa Casa de Buritama
comprometida com a promoção
de melhorias continuas na gestão
do seu impacto ambiental recebeu
termômetros digitais doados pela
empresa Geratherm, fabricante do
produto. Os equipamentos visam
cumprir uma das metas do Projeto
Supra – Projeto de Práticas Susten-

táveis que visa à eliminação de mercúrio no hospital.
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) entendem que a contaminação por mercúrio provoca graves
efeitos sobre o meio ambiente e a
saúde a nível global. Nos estabeleci-

Entrega dos Termômetros para o Setor de Enfermagem

mentos de saúde, o mercúrio pode
ser liberado no ambiente pelos termômetros, esfigmomanômetros, dispositivos gastrointestinais e outros
produtos médicos que o contém.
Dando sequência ao cronograma do projeto a próxima etapa
será a construção do Plano Anual
das Práticas Sustentáveis e ações

estratégicas com articulação das
partes interessadas, contendo objetivos, metas e prazos.
A Santa Casa de Buritama
por meio do Projeto Supra, busca
proporcionar melhorias nas condições de segurança e saúde aos
seus funcionários, pacientes e a
comunidade.

Termômetro digital (Geratherm) que substituíram os termômetros de mercúrio
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Frente Parlamentar Municipal

Lançada Frente Parlamentar
Municipal de apoio à Santa Casa
A primeira Frente Parlamentar Municipal de Apoio a Santa Casa foi lançada no dia 08/09,
na Câmara Municipal de Buritama.
Esta frente tem adesão do poder
Legislativo das cidades de Brejo
Alegre, Buritama, Lourdes, Turiúba e Zacarias.
A solenidade contou com
a presença do presidente da CMB
- Confederação das Santas Casas
de Misericórdias, Hospitais e Entidades Filantrópicas, Dr. José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior,
o Deputado Estadual Itamar Borges, o Vice-Prefeito de Buritama
Osvaldo Sebastião dos Santos, a
Secretária de Saúde do Município
de Buritama Nancy Cunha, o provedor da Santa Casa de Buritama
Sebastião Angelo Cintra e os vereadores das cidades vizinhas, entre
outras autoridades.
O processo das Frentes
Parlamentares iniciou-se em Brasília quando o Deputado Antonio
Brito (PTB/BA) reinstalou a Frente
Parlamentar no Congresso. Logo
em seguida o Deputado Estadual
Itamar Borges (PMDB/SP), estabeleceu a Frente a nível estadual

Mesa de Autoridades

e agora os vereadores das cinco
cidades atendidas pela Santa Casa
de Buritama instituíram a primeira Frente Parlamentar Municipal.
O objetivo desta Frente é
que todos os vereadores dos municípios que se utilizam da Santa
Casa de Misericórdia São Francisco de Buritama possam se unir e
proporcionarem uma SAÚDE melhor, a todos habitantes, através
de um real apoio à Santa Casa, para
que a mesma tenha condições de
bem atender a população. O pro-

vedor da Santa Casa, Sebastião Ângelo Cintra, parabeniza a iniciativa
e comenta a respeito da Frente e a
situação das Santas Casas no Brasil. “É um evento de suma importância em prol da Santa Casa, pois
sabemos das dificuldades que
enfrentamos, mas agora temos a
possibilidade de somar esforços
com a classe política para trazer
um pouco mais de recursos, assim oferecendo um atendimento
mais adequado. Precisamos nos
unir, pois o esforço é grande, mas

ainda a carência se sobrepõe a
esse desejo de ajudar aqueles que
precisam. O nosso pedido a toda
classe política, é que serremos fileira diante de toda problemática
da saúde brasileira, do problema
especifico das Santas Casas que
hoje remonta 50% das filantropias,
muitas vezes localizadas em municípios como único local de atendimento, semelhante a Santa Casa
de Buritama que representa cinco
cidades. Não podemos desanimar,
continuaremos lutando e neste
momento somando esforços para
amenizar a problemática da saúde
das Santas Casas.”
“Já estive presente em
Buritama anteriormente quando
foram iniciadas as reformas da
Santa Casa pertencentes ao Projeto Futuro, agora é com muita
alegria que retorno para a instalação desta Frente Parlamentar
Municipal, pois movimentos como
estes vão fazer com que os nossos
governantes se sensibilizem a isso
e definitivamente tratem a saúde
como ela dever ser tratada”, ressalta o presidente da CMB José
Reinaldo.

Vereadores da cidade de Turiúba com o Deputado Itamar Borges e o Provedor
da Santa Casa Sebastião Ângelo Cintra

O provedor da Santa Casa de Buritama, Sebastião Ângelo Cintra

Presidente da CMB José Reinaldo Nogueira

Deputado Estadual Itamar Borges em Discurso
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Segurança / Melhorias

Clamp umbilical é implantado na Santa Casa
A Santa Casa de Buritama trocou o antigo método para
laqueadura do cordão umbilical
procedimento nos recém-nascidos
internados no hospital. O método
agora adotado é o Clamp Umbilical.
Antes eram usados anéis de
borracha que exigiam muita prática e habilidade dos técnicos e enfermeiros no manuseio, pois o cor-

dão era pinçado e depois passadas
as borrachinhas uma a uma.
Agora com o Clamp é necessária apenas a fixação no local
adequado e o corte do cordão umbilical. O método é mais seguro
e prático, proporcionando mais
facilidade para quem vai colocá-lo
e sem risco de provocar lesão no
cordão umbilical.
Recém-Nascido depois do procedimento com Clamp Umbilical

Método Antes

Método Depois

Material utilizado antes

Material utilizado depois

