
 

 

 

DOENÇAS INFECCIOSAS: Muitas doenças 
infecciosas que hoje preocupam a população, já 
foram motivos de grande aflição séculos atrás e 
haviam desaparecido há algumas dezenas de 
anos, mas, estão de volta e se espalhando 
rapidamente. Se atualmente há um 

“conhecimento” sobre como essas doenças se comportam e há 
tecnologias de ponta para tratamentos efetivos, porque elas estão 
novamente atormentando as pessoas? Um dos fatores mais 
preocupantes é que uma doença quando não controlada 
efetivamente possui a capacidade de atingir todo um continente em 
poucas semanas. O retorno dessas doenças pode estar ligado a 
fatores como: 

 Condições socioambientais nos continentes. 

 Micro-organismos (eles possuem alta capacidade de se multiplicar e 
alguns já apresentam resistência aos medicamentos). 

 Variações naturais e mutações. 

 Os hospitais: devido a presença de vítimas de infecções graves, 
pessoas mais suscetíveis e uso generalizado de antibióticos. 

 Uso de antibióticos e de outros agentes antimicrobianos: pois esses 
tipos de medicamentos favorecem a sobrevivência dos mutantes, que 
resistem às drogas. 
Fonte: http://hermespardini.com.br/blog/?p=154 

 
COMECE BEM O DIA 
 

 
 
Ao acordar, estique o corpo (espreguiçar); 
 Comece o dia agradecendo; 
 Procure tomar algum líquido; 
 Cuidado com o tipo de informação logo cedo; 
 Procura saber se a informação é verdadeira; 
 Mantenha bons contatos; 
 Dê pausas para relaxar o corpo, alongamento, por exemplo. 
Cuidado com o Café; 
 Beba água, deixe uma garrafinha próxima; 
 Cuide do Estresse, mantenha a calma. 
 
                               

ILUSÃO DE ÓTICA 

Tudo depende do seu ponto de vista. 

                    
 

Tenta fazer parar de girar 

 

 

 

 

 

 
COMISSÕES HOSPITALARES 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH) é um órgão de assessoria à autoridade 
máxima da instituição, sendo normatizada 
legalmente de acordo com a Portaria 2.616 de 
1998 do Ministério da Saúde. 

A CCIH tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de 
prevenção e controle de infecção hospitalar. 

Infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente e 
que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder 
ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. 

Infecções comunitárias são as infecções quando no ato de internação 
o paciente já apresenta uma complicação infecciosa ou uma doença 
infectocontagiosa. 

 

ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS (Santas Casas) 

          Prestação de Serviços para o SUS 
As Santas Casas prestam serviços ao SUS através 
de um contrato com base no modelo de 
“contratualização” criado pelo Ministério da 
Saúde, com diretrizes e metas quantitativas e 
qualitativas. A prestação de contas é o 
faturamento e as avaliações das metas são feitas 
quadrimestralmente com os Gestores de Saúde 
dos municípios atendidos. 
 
   

     MISSÃO, VISÃO E VALORES 
32 colaboradores participaram da escolha das 

palavras chaves que serão os alicerces para a 

construção de uma identidade para a Santa 

Casa e de um caminho a seguir. 

Os alicerces escolhidos foram: 

MISSÃO: Saúde, Humanização, Vida, Cuidado, 

Acolhimento, Responsabilidade. 

VISÃO: Qualidade, Referência, Segurança, 

Aperfeiçoamento, Tecnologia, Hospitalidade. 

VALORES: Profissionalismo, Responsabilidade, Companheirismo, 

Respeito, Humildade, Transparência. 

                 Não podemos nos esquecer de colocar em prática. 

 

SORTEIO DE BRINDE  
Quem você acha que será o campeão brasileiro de futebol 2020? 

--------------------- Recorte e coloque na urna -------------------------------- 

 

NOME:____________________________________________ 

 

CAMPEÃO:_________________________________________ 

 

Quem responder concorrerá a um BRINDE . 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Temos entrevistados no verso 

 

 
Santa Casa de Misericórdia São Francisco de Buritama 

INFORMATIVO 

       Ano I – Edição 02-12/2020 – Distribuição interna – Circulação Mensal – www.santacasaburitama.com.br 

A sabedoria consiste em compreender que o tempo dedicado ao trabalho nunca é perdido. 



                                                                      

 

ENTREVISTAS 

O objetivo das entrevistas é interagirmos e conhecermos um pouco mais sobre nossos colegas de trabalho. 

NOME NAIR DA SILVA PESSOA

COR PRETO

COMIDA LASANHA

ESPORTE VOLEI

TIME SANTOS

PROGRAMA TV MAIS VOCÊ

FILME AS BRANQUELAS

LIVRO A CABANA

MÚSICA ROMÂNTICAS

LUGAR PRAIA

ANIMAL CACHORRO

HOBBY FAZER CROCHE

ÍDOLO NÃO TENHO

QUALIDADE HUMILDE

DEFEITO EXPLOSIVA

DIA OU NOITE NOITE

AVERSÃO FALSIDADE

AFEIÇÃO HONESTIDADE

DAR UMA CASA PRA MEU FILHO

DESEJO SER AVÓ

DESEJO ME APOSENTAR

MENSAGEM

03 DESEJOS

SER UMA PESSOA MELHOR, NÃO PERFEITA,  

APENAS MELHOR QUE ONTEM!

Agradecemos aos colegas pela entrevista e que seus desejos se tornem realidade. 

Próxima edição tem mais. 

 

NOME WAGNER GARCIA CORREA DE SOUZA

COR AZUL

COMIDA PEIXE

ESPORTE VOLEI

TIME PALMEIRAS

PROGRAMA TV ESPORTES EM GERAL

FILME AÇÃO

LIVRO NÃO TENHO O HÁBITO DE LER

MÚSICA SERTANEJO

LUGAR PRAIA

ANIMAL CACHORRO

HOBBY DESCANSAR NA MINHA ÁREA DE LASER

ÍDOLO MEUS FILHOS

QUALIDADE TRABALHADOR

DEFEITO TEIMOSO

DIA OU NOITE GOSTO DOS DOIS

AVERSÃO FALSIDADE

AFEIÇÃO DEDICAÇÃO

O FINAL DA PANDEMIA

QUE MEU FILHO MAIS NOVO NASÇA COM SAÚDE

DESEJO A CURA DO CÂNCER

MENSAGEM O SENHOR É MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ.

03 DESEJOS


