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I N F O R M A T I V O

 “Queremos agradecer e dar os pa-
rabéns a todos os profissionais de en-
fermagem que têm demonstrado ter a 
coragem e a determinação para serem 
os verdadeiros heróis da nação!! To-
dos devemos a vocês a nossa eterna 
gratidão e aplaudimos de pé os es-
forços com o cuidado dos nossos pa-
cientes. Todos os enfermeiros e enfer-
meiras do meu país estão de para-

s equipes de enfermagem do 
Hospital Santa Ignês recebe-
ram suculentas para celebrar 

o Dia da Enfermagem. A ação foi para 
comemorar a data (12/05), ressaltar a 
importância do trabalho dessas equi-
pes e expressar gratidão. 

A

Semana da Enfermagem 
é comemorada com

entrega de suculentas
béns!!”, trouxe a mensagem da direto-
ria para essas equipes. Em razão da 
pandemia, não foi possível a realiza-
ção de eventos para comemorar a 
data.

 Curiosidade
 Milhares de pessoas ao redor do 
mundo estudam e se formam para 
exercer a carreira. Somente no Brasil, 
segundo o Conselho Federal de Enfer-
magem (Cofen), são mais de dois 
milhões enfermeiros. Isso sem contar 
os técnicos e auxiliares de enferma-
gem, cujo número é muito maior. São 
Paulo é o estado que mais forma enfer-
meiros no Brasil.
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 Doações
 Hospital Santa Ignês recebeu a do-
ação de 200 protetores faciais para as 
equipes de atendimento aos pacientes 
com Covid-19.

 Foi ampliado o horário de atendi-
mento do pronto-socorro infantil. Ele 
está funcionando 24 horas, todos os 
dias da semana. Antes, o atendimento 
era realizado de domingo a domingo, 
das 7 às 23h.

 Novo Horário

COVID-19
BOLETIM

PERÍODO: MAIO

A Plastek, de Indaiatuba, também do-
ou 300 unidades de protetores faciais. 
Todos esses itens recebidos estão au-
xiliando as equipes que estão no aten-
dimento aos pacientes suspeitos e/ou 
com Covid-19.

Internações Suspeitas: 19

Positivos Covid-19: 09

Altas para casa: 09

Campanha entre os  colaboradores
arrecada  272 quilos de alimentos 

para a ONG + VIDA
 Durante os meses de abril e maio, 
aconteceu uma campanha solidária en-
tre os colaboradores para arrecadar ali-

mentos para a ONG (Organização Não 
Governamental) + Vida Centro de Apo-
io ao Câncer, que acolhe portadores de 

câncer em Indaiatuba Na ação, foi pos-
sível arrecadar 272 quilos de alimentos 
e mais 20 unidades de itens de higiene 
entre pasta de dentes e sabonete. O 
projeto foi desenvolvido pelos Depar-
tamentos de Recurso Humanos e Segu-
rança do Trabalho.

“Ficamos muito felizes com a doação 
do Hospital Santa Ignês. Sabemos que 
este momento vocês precisam de ajuda 
tanto quanto nós, mas, mesmo assim, 
ao procurarmos a Instituição, fomos 
prontamente atendidos e recebemos a 
informação de que haveria uma campa-
nha interna. Somos muito agradecidos 
aos colaboradores do Hospital e esta-
mos disponíveis caso precisem de 
nós”, disse a psicóloga da ONG, Maria 
Sueli da Silva.

O Hospital Santa Ignês gostaria de 
agradecer aos colaboradores que parti-
ciparam da Campanha que ressaltou a 
importância da solidariedade.
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Após três meses 
de internação,

bebê prematura 
tem alta hospitalar 

JUNHO/2020

Cirurgias oncológicas inéditas 
são realizadas no Hospital

 Em meio a pandemia do Corona-
vírus - Covid-19, o tratamento e as ci-
rurgias oncológaicas devem ter conti-
nuidade. E é isso que vem acontecen-
do no Hospital Santa Ignês. Em janeiro, 
teve início o atendimento oncológico 
ambulatorial e as cirurgias e recente-
mente, duas cirurgias inéditas foram 
realizadas. Os pacientes já tiveram alta 
e continuam o atendimento ambulato-
rial. Os procedimentos foram feitos por 
radiofrequência, disse o cirurgião on-

 “Eram tumores hepáticos. E a abla-
ção por radiofrequência possibilita a 
introdução de agulhas especiais que 
transmitem alta temperatura dentro de 
pequenos tumores destruindo-os atra-
vés do calor, sem a necessidade de re-
movê-los. Dessa forma tem menos san-
gramentos, cortes e complicações”, 
explicou o cirurgião.

cológico do Hospital, Dr. Pedro Ricardo 
de Oliveira Fernandes. 

 O departamento de Recursos Hu-
manos está lançando uma importante 
ferramenta de atendimento aos cola-
boradores. Agora pelo aplicativo de 
mensagens de texto e áudio é possível 
esclarecer dúvidas e receber informa-
ções. Para isso, basta adicionar o nú-
mero (19) 99635-5451 à agenda de 
contatos do celular. O horário de aten-
dimento é das 6 às 16 horas, de segun-
da a sexta-feira.

 Vale lembrar que o RH tem um pa-
pel muito importante nas organiza-
ções, pois é uma área que está envol-
vida com todos os outros departa-

RH tem WhatsApp
para atendimento 

mentos da empresa. Sa-
bendo que cada talento da 
o rgan ização  é  par te 
fundamental para o de-
senvolvimento das ativi-
dades e, para alcançar os 
objetivos da organização, 
além do apoio a todas as 
áreas, foi criado mais esse 
canal de comunicação. A 
ideia é principalmente pro-
mover a interação en-tre 
todos os departamentos e 
colaboradores do Hospi-
tal. 

WhatsApp do RH (19) 99635-5451

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 6 às 15 horas 

 Foram muitos dias angustiantes e 
de luta até que a pequena Estella de 
Paula Paixão recebesse alta hospitalar 
na última sexta-feira (22). Um momen-
to pra lá de especial e muito come-
morado por toda a equipe neope-
diátrica e por sua família. O dia da tão 
esperada alta chegou e foi um momen-
to de celebração. Todos em segurança 
e tomando os devidos cuidados para a 
prevenção do coronavirus. 

 
 "Enfrentamos momentos muito di-
fíceis durante a internação dela. Vi-
vemos um dia de cada vez. E acaba-
mos criando um vínculo com a equipe 
neopediátrica. Ao longo desses mais 
de 90 dias, conheci pessoas muito 
boas que me ajudaram a passar pelos 
dias de incertezas. Foram dias terrí-
veis, outros nem tanto, mas com fé e 
com uma equipe muito preparada e ca-
pacitada, vencemos”, destacou Sabri-
na L. de Paula Paixão, mãe de Estella.

 “Fomos muito bem atendidas na 
UTI. Minha vida e rotina mudaram com-
pletamente. Passava mais de doze ho-
ras dentro do Hospital com a Estella e 
toda a equipe me ajudou muito nesse 
período. Gostaria de agradecer por tu-
do o que fizeram pela a gente”, acres-
centou Sabrina. 

 Estella nasceu no dia 18 de feverei-
ro, com 36 semanas de gestação, pe-
sando apenas 2.010 kg e medindo 45 
centímetros. Precisou, entre outros 
procedimentos, passar por cirurgia. 
Uma gastrostomia para poder se ali-
mentar.
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 Os palhaços estavam maquiados e 

com o figurino que incluiu sapato de 

palhaço e jaleco. Aos colaboradores, a 

visita humanizada tem a mesma ma-

gia. “A ideia é mostrar aos pacientes e 

colaboradores que nos importamos 

com o bem-estar deles. Que o atendi-

mento médico hospitalar e a relação 

instituição – colaborador incluem pro-

 Pacientes de todas as idades e cola-

boradores do Hospital Santa Ignês 

receberam em janeiro os voluntários da 

ONG (Organização Não Governamen-

tal) “SuperPalhaços”, de Sorocaba. 

 Os doutores palhaços não fazem 

uma simples visita. Levam alegria, ma-

gia, conforto e muita interação. “Entra-

mos nos quartos - quando permitido - 

avaliamos a situação e, rapidamente, 

buscamos uma forma de interagir seja 

com o paciente ou com o seu acompa-

nhante. Nesse jogo da magia da intera-

ção pode ter música, brincadeiras, má-

gica, contação de história, piadas, exa-

mes de besterologia, uma simples con-

versa como também um abraço”, con-

tou o diretor presidente da “SuperPa-

lhaços”, Marcos Antônio Pregnolatto. 

‘SuperPalhaços’ leva alegria 
aos pacientes e colaboradores 

TEMPODECASA

“Agradecemos por trazer a sua atitude positiva para o trabalho todos os dias. 
Com ela, os projetos se tornam mais fáceis de serem executados, as 
mudanças se tornam mais simples de implementar e os problemas se 
tornam grandes oportunidades de aprendizado e evolução”, falou a equipe 
do RH. 

Conra os colaboradores que completaram 5 e 10 anos de casa nos 
últimos meses. 

Colaborador

Adriana da Silva Faria

Claudineia Rosa da S. Peres 

Ellen M. da Silva Rodrigues

Thaysa Karen Proncate

Willian Antunes

Tempo de Casa

05 anos

05 anos

05 anos

10 anos

05 anos

Setor

SND

Enfermagem

Farmácia

Enfermagem

Enfermagem

Rejane Rodrigues de Souza

Sueli Marinho

05 anos

05 anos

Enfermagem

SND

radores receberam um 

AGRADECIMENTO 
Recentemente, os colabo-

do grupo Samaritano. Confira 
alguns agradecimentos.

“Fiquei muito feliz, pois ajudou 
muito  e minha família agradeceu!”

 Marcela (Hotelaria)

“Kit Gratidão” da presidência

“Foi uma surpresa quando recebi. 
Fiquei contente principalmente,
por saber que a diretoria está
preocupada com a gente!”

 Sabrina (Higiene)

“Quero através destas poucas 
palavras expressar minha gratidão. 

Muito obrigado a todos, equipe 
médica e a todas meninas que 

passaram pelo meu quarto 204-A 
por 11 dias da minha internação. 

Agradeço a Deus e vocês pela mi-
nha recuperação. Peço a Deus que 
os proteja deste vírus do mal, pois 
precisamos de vocês. Vocês são 
mais do que especiais. Se cui-

dem!!! Muito obrigada por tudo e a 
todos desde a limpeza aos médi-
cos, gratidão eterna!! Deus aben-

çoe e cuide da nossa nação!
XÔ CORONA! Força, Foco e Fé! !!”

 Roselena de Indaiatuba
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porcionar momentos de alegria e de 

descontração”, disse Aline da Silva, do 

Recursos Humanos. A visita humani-

zada visa transformar o ambiente 

hospitalar em um local alegre e repleto 

de risadas, acrescentou Mariana 

Parizoto da Segurança do Trabalho e 

Meio Ambiente. Infelizmente, devido a 

pandemia do Coronavírus, o projeto 

de visitas foi suspenso.  


