Prestação de contas | Setembro-Outubro-Novembro de 2019
Dados relativos à produção dos seguintes serviços: Urgência e Emergência, Internação, Diagnóstico de
Imagem e Laboratorial, Ambulatório de Especialidades Médicas, Bloco Cirúrgico, Hospital do Rim e Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (CTO e Central de Radioterapia).

Assistência
Percentuais de atendimento a paciente do SUS
em relação a todo o movimento do hospital
durante o trimestre

Procedimentos médico-hospitalares
realizados no período

179.408
Média mensal

Ambulatório de Especialidades Médicas: 100%
Hospital do Rim: 98,5%
Centro de Tratamento Oncológico: 95%

Centro de Radioterapia: 95%
Internações: 75%

59.802

Exames para diagnóstico: 85%
Cirurgias: 65%
Urgência e Emergência: 58%

Movimento ﬁnanceiro
Despesas registradas no trimestre

Receitas registradas no trimestre

R$ 36.096.278,53

R$ 30.673.033,19

Setembro R$ 10.882.124,63

Setembro R$ 9.579.218,96

Déficit acumulado no trimestre

R$ 5.423.245,34
Setembro R$ 1.302.905,67

R$ 11.081.712,03 Outubro R$ 1.705.690,50
Novembro R$ 12.426.751,37 Novembro R$ 10.012.102,20 Novembro R$ 2.414.649,17
Outubro

R$ 12.787.402,53

Outubro

Central de Nutrição e Dietética
A Santa Casa de Araçatuba serve 5 refeições
diárias - desjejum, almoço, lanche, jantar e
ceia - preparadas pela Central de Nutrição
e Dietética. A unidade também é responsá-

146.676 refeições

(Média mensal: 48.892 refeições)

Lactário

vel pela preparação das dietas dos bebês
internados e de pacientes que necessitam
de alimentação enteral (ingerida através
de sonda).

21.965 mamadeiras

(Média mensal: 7.321 mamadeiras)

Dieta Enteral

14.997

(Média mensal: 4.999 frascos)

Desempenho por serviços e unidades
Oncologia 9.416 procedimentos

Internações 4.247
Média mensal 1.415 pacientes

Média mensal 3.138 procedimentos

SUS 3.219 pacientes

Centro de Tratamento Oncológico
4.703 procedimentos

Convênios privados e atendimento particular
1.028 pacientes

Consultas: Oncologia Clínica, Oncologia Cirúrgica Hematologia e Oncologia Pediátrica 2.747

Urgência e Emergência
12.383 atendimentos

Quimioterapia 1.360 sessões
Procedimentos de enfermagem 606

Média mensal 4.127 atendimentos
Pacientes SUS 7.080

Central de Radioterapia
4.830 procedimentos

Pacientes de convênios privados e atendimento
particular 5.303

Consultas 568
Sessões de radioterapia 4.262

Cirurgias de média e
alta complexidades 4.100

Hospital do Rim

Pacientes SUS 2.660

11.712 procedimentos no trimestre

Média mensal 1.366 cirurgias

Média mensal 3.904

Média diária (dias úteis) 68,3 cirurgias

Pacientes atendidos 884 (95% SUS)

Ambulatório de
Especialidades Médicas

Média mensal 294

Pacientes em hemodiálise

6.242 consultas (100% SUS)
Média mensal 2.080 consultas

SUS 276 - Convênios privados 9

Pacientes em diálise peritonial
SUS 27 - Convênios privados 2
Sessões de hemodiálise 10.475
Média mensal 3.491

Exames para diagnóstico 136.582
Média mensal 45.527
SUS 120.791
Convênios privados e atendimento
particular 15.791

Consultas pacientes SUS 477
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Atendimentos de algumas das demandas regionais*
Cidade

Atendimentos de
Urgência e Emergência

Internações

Consultas no Ambulatório de
Especialidades Médicas

Andradina
Araçatuba
Auriflama
Avanhandava
Barbosa
Bento de Abreu
Bilac
Birigui
Braúna
Brejo Alegre
Buritama
Castilho

117
4.488
144
23
20
42
53
142
19
19
96
65

90
1.712
62
19
13
18
35
236
14
15
52
34

215
2.018
111
82
29
57
93
429
27
7
127
67

Clementina
Coroados
Gabriel Monteiro
Glicério
Guaraçaí
Guararapes

37
24
27
20
37
229

22
13
18
13
22
115

71
59
27
40
54
264

Guzolândia

38

19

77

Ilha Solteira
Itapura
Lavínia
Mirandópolis
Nova Luzitânia
Penápolis
Pereira Barreto
Piacatu
Rubiácea
Santo Antônio do Aracanguá
Santópolis do Aguapeí
Sud Mennucci
Suzanápolis
Valparaíso

65
15
26
63
42
222
71
29
18
179
26
30
----323

36
9
19
45
22
125
44
25
7
60
10
14
14
121

87
40
59
108
59
237
180
74
31
148
39
39
38
-----

* Neste demonstrativo não constam atendimentos em Oncologia, Nefrologia, Exames para Diagnósticos e Cirurgias.
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Captação de recursos

Prefeito de Brejo Alegre em ato
espontâneo doa R$ 15 mil ao CTO

para fazer a doação, lembrando que a Santa Casa
de Araçatuba não é somente tratamento do câncer. “Aqui temos socorro de alta complexidade para
pacientes que estejam em urgência e emergência,
cirurgia de várias especialidades e tratamento renal. Creio que os gestores públicos dos municípios
que são atendidos pela Santa Casa de Araçatuba
precisam ter o mesmo olhar”, destacou.
Bonilha ficou emocionado quando foi informado
que os R$ 15 mil que estava repassando eram a quantia exata de uma compra de medicamentos oncológicos que o hospital havia realizado, mas ainda não
tinha o dinheiro para pagar. O carregamento chegaria
na semana seguinte. Ele destacou a eficiência e a humanização que, de acordo com os relatos dos pacientes de sua cidade, pontuam os atendimentos oferecidos pela Santa Casa de Araçatuba. “Nossos pacientes
são muito bem tratados e tiro o chapéu para o que
vocês fazem aqui”, afirmou Bonilha.

O prefeito de Brejo Alegre, Adriano Marcelo
Bonilha, repassou em novembro R$ 15 mil para
manutenção dos atendimentos prestados pelo
Centro de Tratamento Oncológico da Santa Casa
de Araçatuba. A doação foi amparada pelo Termo
de Fomento que a Prefeitura de Brejo Alegre utiliza
para realizar subvenções a hospitais que atendem
pacientes do município com câncer. “Desde o primeiro mandato ajudamos o Hospital do Câncer
de Barretos. Porém, desde abril do ano passado,
a Santa Casa de Araçatuba passou a ser referência
da Rede Hebe Camargo para tratar os pacientes
oncológicos da região. Por isso, nada mais justo
do que ajudá-la”, afirmou Bonilha. O chefe de gabinete da Prefeitura de Brejo Alegre, Jairo Edivando
Cardoso Novaes, também participou da assinatura
do termo.
O prefeito reforçou os motivos que o fizeram
procurar espontaneamente a direção do hospital

Prefeitura de Braúna doa parte da renda e
leite arrecadado na 2ª Partida Solidária
A Prefeitura de Braúna, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer,
entregou em novembro à Santa Casa de Araçatuba R$ 2.219,00 referentes a uma parte da renda líquida do almoço realizado na 2ª Partida Solidária,
jogo beneficente entre veteranos do futebol paulista, como Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, Tupãzinho, meia-atacante do Corinthians, e Macedo,
ex-São Paulo; e veteranos do Braúna Futebol Clu4

be. A outra parte da renda do almoço foi doada à
Santa Casa de Penápolis. O evento foi organizado
pela secretária Mayka Perosa Caldeira.
Além do recurso para custeio dos atendimentos prestados pelo Centro de Tratamento Oncológico (CTO) da Santa Casa de Araçatuba, os organizadores repassaram 187 litros de leite doados
pelo público que assistiu ao jogo.
A tesoureira Maria Ionice Zucon, integrante da
Comissão de Captação de Recursos da Santa Casa
de Araçatuba, participou do almoço e recebeu do

jogador Sérgio o compromisso de doação de uma
camisa que ele usou quando goleiro do Palmeiras. O precioso uniforme para a torcida alviverde
será leiloado com renda destinada para a Santa
Casa de Araçatuba. “Estamos muito agradecidos
pelos esforços do prefeito Flávio Giussani, da secretária de Cultura, Maika Perosa, e das demais
autoridades de Braúna, bem como dos jogadores
das equipes veteranas, dentre os quais o goleiro
Sérgio, para ajudar a Santa Casa de Araçatuba”,
afirmou Maria Ionice.

Ação entre amigos garante reforma de longarinas

Uma ação entre amigos realizada pela Comissão
de Captação de Recursos da Santa Casa de Araçatuba com brindes que foram doados por pessoas
da comunidade rendeu R$ 1.390,00. O recurso foi
investido na reforma do estofamento das cadeiras
longarinas (com vários assentos) utilizadas nas áreas de espera para entrada de visitas e internação
de pacientes. Os números para o sorteio foram adquiridos em sua grande maioria por colaboradores
da Santa Casa de Araçatuba.

O sorteio, realizado na portaria do hospital, foi coordenado pela tesoureira Maria Ionice Zucon e pelo colaborador Gustavo Alves e
contou com a participação de pessoas que estavam na sala de espera. Os itens sorteados e
os ganhadores foram: Tapete de crochê: Érico
Fentanes Barros (Departamento de Arquitetura e Engenharia), Grill e Sanduicheira: Nilton
Alexandrino (Art-Inox) e Secador de cabelos:
Ricardo Aparecido Freitas (Lavanderia).

UniSalesiano repassa R$ 300 mil de
contrapartida à Santa Casa de Araçatuba
A reitoria do UniSalesiano repassou em
novembro à direção da Santa Casa de Araçatuba R$ 300 mil da segunda parcela do
compromisso referente à Portaria Normativa no 16/2014 que estabelece às instituições
mantenedoras de cursos de Medicina contrapartida financeira para melhoria de estrutura, ações, programas e serviços de saúde
a pacientes SUS (Sistema Único de Saúde).
O primeiro repasse, de R$ 510 mil, foi feito
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em setembro. O UniSalesiano é habilitado pelo
MEC para oferta do curso de Medicina. No acumulado, a instituição repassou neste trimestre
R$ 810 mil ao hospital.
Os recursos serão aplicados em ampliações
e modernização da estrutura do Ambulatório de Especialidades Médicas e da Medicina
Diagnóstica, que serão centralizados em área
comum no térreo da torre principal da Santa
Casa de Araçatuba. O valor total da obra, financiada pelo UniSalesiano, é de R$ 1,5 milhão. Estão previstas obras de estrutura, revitalização e aquisição de equipamentos de mais
consultórios para o Ambulatório de Especialidades Médicas, transferência do Laboratório de Análises Clínicas e Serviço de Medicina
Nuclear e expansão do Serviço de Endoscopia
e Colonoscopia e para o Ambulatório de Especialidades Médicas. Essas unidades realizam
em média 30 mil procedimentos/mês.

Durante assinatura do convênio, o padre Luigi Favero, reitor do UniSalesiano, destacou sua
satisfação pela seriedade com que a Santa Casa
está cumprindo o compromisso com o UniSalesiano. Lembrou também que o empenho do UniSalesiano e da Santa Casa beneficia a formação
dos futuros médicos com ganho de qualidade
no atendimento de saúde de toda a sociedade.

Apoio político

Emendas devem garantir mais de R$ 550 mil ao hospital

Tiririca
Deputado Federal

No trimestre setembro/outubro/novembro,
a Santa Casa de Araçatuba recebeu R$ 200 mil
referentes a emenda parlamentar para custeio
apresentada pelo deputado federal Tiririca (PL).
A instituição aguarda pagamento de R$ 250
mil previsto para dezembro/janeiro referente a
emendas apresentadas pelo deputado federal
Marco Feliciano e de outros parlamentares cujos
pedidos de recursos para custeio ao hospital já
estão em fase de finalização e poderão resultar
em mais de R$ 550 mil de aporte.

Marco Feliciano
Deputado Federal

Indicações de emendas para 2020
Durante o trimestre, a Santa Casa de Araçatuba,
por meio do colaborador Márcio Neres, que realiza
visitas aos gabinetes dos deputados federais em
Brasília, conseguiu indicações de várias emendas
para pagamento em 2020 apresentadas por quatro deputados (veja quadro ao lado).

Vinicius Poit (Novo/SP) R$ 600.000,00
Alexandre Frota (PSDB/SP) R$ 200.000,00
Tiririca (PL/SP) R$ 200.000,00
Luiz Flavio Gomes (PSB/SP) R$ 100.000,00
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Bancada Paulista confirma emenda de
R$ 1,8 milhão para a Santa Casa de Araçatuba

Pela primeira vez em 92 anos de existência, a
Santa Casa de Araçatuba foi incluída em emenda coletiva de bancada. O compromisso foi feito
por representantes da “Bancada Paulista”, formada por 70 deputados federais e 3 senadores de
vários partidos eleitos pelo estado de São Paulo,
e confirmado em novembro a Márcio Neres que
representa a Santa Casa na captação de emendas parlamentares. O valor à Santa Casa de Ara-

çatuba pode chegar a R$ 1,8 milhão. O convênio
deve ser assinado em março de 2020, com liberação a partir de junho.
A Santa Casa de Araçatuba foi escolhida pela
“Bancada Paulista” pelo volume de atendimentos a
pacientes do Sistema Único de Saúde (média de 63
mil procedimentos/mês) nas áreas de média e alta
complexidades. O hospital é referência do SUS para
40 municípios da região de Araçatuba.

Prefeito de Guararapes garante apoio
à Santa Casa de Araçatuba
O prefeito Tarek Dargham, de Guararapes,
cidade que está entre as três com maiores
demandas dos serviços de média e alta complexidades oferecidos pela Santa Casa de Araçatuba, esteve reunido com o presidente do
Conselho de Administração, Cláudio Benício
de Castello Branco, e a tesoureira Maria Ionice Zucon para discutir alternativas de apoio
ao hospital. O vice-prefeito, Alex Peramo Arruda, o vereador Célio Aparecido Rodrigues,
7

o Celinho Enfermeiro, e o secretário de Finanças
e Planejamento, Edson Luís Bartol Dias, também
participaram da reunião.
Na oportunidade, os diretores da Santa Casa
de Araçatuba apresentaram a prestação de contas referente ao trimestre julho/agosto/setembro que reporta o crescimento da demanda em
todos os serviços realizados pelo hospital e o déficit mensal médio de R$ 1,2 milhão que a diretoria tem enfrentado para continuar garantindo
atendimento. “Por isso, precisamos sensibilizar
os prefeitos da região para que participem de
alguma forma para a melhoria das finanças do
hospital”, explicou Castello Branco.

Dargham reconheceu a importância da Santa
Casa de Araçatuba para a população de Guararapes. Sensibilizado em relação às dificuldades
enfrentadas pela diretoria do hospital, o prefeito
de Guararapes vai autorizar a realização de serviços através do Consórcio Municipal do Extremo
Noroeste Paulista (Ciensp), do qual Guararapes
faz parte. O prefeito e o vereador Celinho foram
favoráveis ao pedido feito pela tesoureira Maria
Ionice Zucon, que também integra a Comissão
de Captação de Recursos, para a realização de
um evento em âmbito municipal com renda destinada à Santa Casa de Araçatuba. “Vamos nos
esforçar para realizá-lo”, garantiu Dargham.

Prefeito de Santo Antônio do Aracanguá aproxima
hospital de consórcio de atendimento de saúde e
pede emendas a deputados votados na cidade

forços para ajudar o hospital, o prefeito aproximou a
instituição do Consórcio Municipal do Extremo Noroeste Paulista (Ciensp), organização com 15 anos
de atuação que está possibilitando a melhoria da
qualidade de vida da população de 18 municípios
consorciados, através de sua gestão nas áreas de
Saúde, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e Social.
Em reunião com a diretoria do hospital, Rose
France, coordenadora do Ciensp, anunciou a intenção do consórcio de contratar a Santa Casa de Araçatuba para prestação de serviço médico-hospitalar
em média e alta complexidades. Com a expressiva
demanda dos municípios conveniados, o Ciensp vê
na estrutura de excelência da Santa Casa de Araçatuba uma forte aliada no atendimento de saúde.
Esses atendimentos representarão novas receitas financeiras que a Santa Casa tanto precisa. A diretoria
do hospital já iniciou a preparação dos documentos
para assinatura do convênio.

Em mais uma ação para ampliar a corrente de apoio
à Santa Casa de Araçatuba, a diretoria visitou o prefeito de Santo Antônio do Aracanguá, Rodrigo Santana,
o vereador José Maurício Gomes, o Maurício da Ambulância, e o assessor de imprensa e radialista Cotia.
A reunião foi agendada pelo ortopedista Celio Mori,
de quem o prefeito é amigo. Na oportunidade, Maria
Ionice Zucon e Cláudio Benício de Castello Branco,
diretores da Santa Casa de Araçatuba, pediram apoio
do prefeito, cuja cidade é atendida pelo hospital em
procedimentos de média e alta complexidades.
A receptividade do prefeito superou as expectativas. Rodrigo Santana reconheceu a importância do
hospital em atendimentos gerais à população e, durante a reunião, mobilizou lideranças em busca de
novas receitas financeiras ao hospital e pediu à comissão organizadora de leilão de gado beneficente,
realizado anualmente no distrito de Vicentinópolis,
para repassar parte dos recursos ao CTO da Santa
Casa de Araçatuba. Em outra ação dentre seus es8

Apoio da comunidade

Acionista do Supermercados Rondon garante
copos descartáveis e lanches para pacientes
do CTO e acompanhantes
A Santa Casa de Araçatuba ganha mais um
importante aliado. O Supermercados Rondon,
através de Márcia Aparecida Vasques D’Vigo,
uma de suas acionistas, doou no início de dezembro 7.500 copos descartáveis ao Centro
de Tratamento Oncológico e à Central de Radioterapia, unidades que atendem em média
200 pacientes por dia. A empresária fez a entrega pessoalmente. Ela conheceu a estrutura
de atendimento oncológico e ficou tão sensibilizada que decidiu ampliar a doação. Semanalmente, o Supermercados Rondon vai doar
2.500 copos descartáveis ao CTO e lanches
naturais definidos pela nutricionista da instituição aos pacientes e acompanhantes que na
maioria dos casos passam o dia inteiro nas unidades de atendimento oncológico.

Márcia Vasques D’Vigo, que passou por tratamento oncológico em hospital particular da
cidade, soube das dificuldades enfrentadas
pela instituição por uma amiga que faz tratamento de câncer no CTO.

Colégio
Alameda doa
200 brinquedos
arrecadados
por alunos em
ação de
solidariedade
os alunos durante campanha realizada para exercitar a solidariedade. De acordo com a direção
do Colégio Alameda, a Santa Casa de Araçatuba foi escolhida para receber os brinquedos por
afinidade afetiva com a instituição que surgiu
durante período em que Bruna Morbeck esteve
internada e conheceu as necessidades do hospital. “Comove saber que crianças estão internadas
precisando de algo a mais, como brinquedos”,
afirma Bruna.

Crianças internadas na Pediatria e em atendimento no Hospital do Rim, no Centro de Tratamento Oncológico (CTO), no Serviço de Urgência
e Emergência e no Ambulatório de Especialidades Médicas da Santa Casa de Araçatuba receberam em outubro brinquedos doados pelo Colégio Alameda, através da diretora Bruna Brandino
Morbeck. Ao todo, a escola doou 200 brinquedos
dentre pelúcias, bonecas, carrinhos, bolas, jogos
de montar e outros, que foram arrecadados com
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Voluntários de Andradina fazem a 7a doação
de café à Santa Casa de Araçatuba

“As Luluzinhas” e “Os Bolinhas”, grupos formados por 160 voluntários de Andradina e cidades da região, continuam apoiando a Santa
Casa de Araçatuba com entrega nos meses pares de 200 pacotes de 500 gramas de café em
pó. Em outubro, os voluntários fizeram a sétima doação consecutiva. Os 100 quilos de pó de

café foram arrecadados pelos voluntários nos
supermercados de Andradina e também dentre
os integrantes dos dois grupos. A Santa Casa de
Araçatuba é beneficiada por sua estrutura de
tratamento do câncer para pacientes de 40 cidades da região. Os dois grupos são coordenados pela voluntária Renata Rafael.

Por gratidão pela cura da filha, que foi tratada
em hospital particular, casal de Birigui doa
equipamento de última geração à Santa Casa
A UTI Neonatal Pediátrica da Santa Casa de Araçatuba já dispõe de um Monitor Multiparâmetro,
equipamento de última geração que mostra, simultaneamente, a frequência cardíaca com o traçado de eletrocardiograma e a saturação do paciente. Embora o hospital possua equipamentos
para monitoração, este é o primeiro equipamento
de última geração disponibilizado a tratamentos
neonatal e pediátrico.
O Monitor Multiparâmetro custou R$ 15 mil e foi
doado por Simone e Ederaldo Parizatti Júnior, empresários de Birigui que atuam no ramo de autoescola e despachante, em agradecimento ao neonatologista e intensivista pediátrico Anderson Azevedo
Dutra que tratou com êxito de Luiza, de 4 anos, filha
caçula do casal, que foi acometida por uma síndrome rara. “Após ter sido diagnosticada pelo doutor
Anderson, ela recebeu o tratamento adequado e
já está em cura plena”, informou o pai da menina. A
mãe, Simone, relata que a filha passou vários dias em
quadro clínico muito grave “a ponto de pensarmos
que a perderíamos”. A internação e o tratamento
ocorreram em um hospital particular de Araçatuba.

“É uma alegria ver que ainda existem pessoas muito boas neste mundo, que lutam pela vida
dos filhos, mas também têm um olhar de carinho
e amor para a sociedade”, afirmou Azevedo Dutra
durante a entrega do equipamento. Ele definiu a
doação como “um ganho tecnológico muito expressivo” às duas unidades de terapia intensiva
neonatal que são referências para 40 cidades da
região e internam em média 540 pacientes/ano.
“Esse monitor faz toda a monitoração respiratória,
cardíaca, mede a pressão invasiva, ou seja, direto
na artéria”, explica o intensivista.
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Santópolis envia mais de 1 tonelada
de alimentos à Santa Casa
A direção da Santa Casa de Araçatuba recebeu
em outubro 1.080,5 quilos de alimentos doados
pelo Grupo de Voluntários Amigos do CTO, de
Santópolis do Aguapeí. Os itens integram um lote
remanescente de alimentos arrecadados durante
arrastão realizado na cidade para preparação de
almoço beneficente com renda totalmente revertida à manutenção do Centro de Tratamento Oncológico (CTO) da Santa Casa de Araçatuba.
Dos alimentos, as maiores quantidades são:
300 quilos de arroz (em torno de 10 dias de consumo), 225 litros de óleo (50 dias de consumo),
150 quilos de feijão (21 dias de consumo), 180
pacotes de macarrão (60 dias de consumo), 110

quilos de açúcar (4 dias de consumo), 10,5 quilos
de café (em torno de 2 dias de consumo) e 110
litros de leite (1 dia de consumo).

Santópolis realizou evento beneficente
para o CTO da Santa Casa de Araçatuba

Cerca de 800 pessoas participaram em outubro do 2º Almoço Beneficente organizado pelos
Amigos do CTO de Araçatuba, grupo de voluntários de Santópolis do Aguapeí que se mobiliza
em várias oportunidades para ajudar a estrutura de tratamento do câncer mantida pela Santa
Casa de Araçatuba e que é referência de atendimento para 40 cidades da região. O evento contou com apoio do prefeito Haroldo Pio. Empresas
de Santópolis do Aguapeí e região colaboraram
com patrocínios e prêmios.
O evento também teve rodadas de bingo e leilão de dezenas de itens, dentre os quais, a camisa que o peão de rodeio Sidnei Pereira Brito, que
reside em Santópolis do Aguapeí e representa a
cidade pelas arenas brasileiras, usou neste ano

no Rodeio de Barretos. A camisa de caubói doada por Brito rendeu R$ 970,00.
“A festa superou todas as expectativas; mesmo com a crise que estamos atravessando, a
população de Santópolis do Aguapeí participou
de todas as formas, doando alimentos e demais
itens para a preparação do almoço e participando do evento e dos leilões”, destacou Cleber Mioto, presidente do grupo de voluntários. “Esperamos que em outros municípios que utilizam o
CTO a população também se una em um evento
semelhante para ajudar essa importante instituição que presta um excelente atendimento aos
pacientes com câncer”, finalizou Mioto.
A renda líquida do evento, de R$ 73.855,13, foi
usada no custeio de atendimentos.
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OBRAS EM ANDAMENTO

Novo equipamento de Hemodinâmica
já está sendo montado

prédio principal que passa a abrigar o novo Serviço
de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista.
Com o Azurion 3 F12, o hospital estará em igualdade tecnológica com os centros avançados em
cardiologia intervencionista, alta complexidade
que realiza um conjunto de procedimentos para
diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares, dentre os quais cateterismo (exame para
diagnóstico de doenças cardíacas e cerebrais), angioplastia (desobstrução de artérias) e implantação de stent (endoprótese expansível inserida em
artérias para aumentar o fluxo sanguíneo diminuído devido a uma obstrução).

O Azurion 3 F12, equipamento produzido pela
Philips, chegou e já está sendo montado no Serviço de Hemodinâmica da Santa Casa de Araçatuba.
Considerado o maior investimento realizado pelo
hospital nos últimos anos em tecnologia médica, o
equipamento com os componentes pesa em torno
de 2,2 toneladas e entrará na fase de calibragem,
testes e treinamento para as equipes em janeiro.
Para receber o novo equipamento que foi doado
pelo governo do Estado através do deputado estadual Roque Barbiere, a direção da Santa Casa
de Araçatuba realizou ampla reforma estrutural e
logística em área localizada no primeiro andar do

Plano de Saúde
Revitalização proporciona mais conforto nos apartamentos

A revitalização dos 11 apartamentos para internação dos conveniados do Plano de Saúde
Santa Casa está quase concluída. Os quartos

estão recebendo pintura, janelas novas, novos
aparelhos de ar condicionado, duchas e equipamentos de banheiro.
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Pronto-Socorro exclusivo já está quase concluído

As obras do pronto-socorro exclusivo aos conveniados do Plano de Saúde Santa Casa de Araçatuba também estão na fase final. O acabamento
foi concluído e o mobiliário já foi adquirido. Com

249,95 metros quadrados, a unidade está localizada no subsolo do hospital (acesso pela rua Tiradentes) e funcionará 24 horas, com plantão pediátrico das 19h às 7h.

Reforma Solidária - Adote uma Obra
Apartamentos do alojamento coletivo da maternidade
estão preparados para o acabamento

Os apartamentos 410 e 412 da maternidade
do Centro de Obstetrícia que estão em obras
há dois meses passaram por ampla reforma estrutural e já estão em condições de receber o
acabamento. É o segundo conjunto da unidade
a receber melhorias. A obra está sendo financiada por R$ 696 mil repassados pelo Ministério

Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho
de Araçatuba que aderiram à campanha “Reforma Solidária - Adote uma Obra”. O recurso possibilitará revitalizar 8 apartamentos que totalizam 16 leitos da ala de internação de pacientes
clínicos e cirúrgicos do SUS e todo o complexo
do Centro de Obstetrícia.

Apartamentos 206 e 208 da UI-II em fase de acabamento
As obras de mais dois apartamentos, o 206
e o 208, da Unidade de Internação II, ala de
internação de pacientes do SUS, já estão recebendo o acabamento. Quando concluídos,
a UI-II passará a contar com 4 apartamentos
totalmente reformados. As obras estão sendo
financiadas por R$ 80 mil doados pela Campanha de Combate ao Câncer de Araçatuba
(CCCA) à campanha ”Reforma Solidária - Adote uma Obra”. A Comissão de Captação de Recursos da Santa Casa de Araçatuba conseguiu
dinheiro para reformar mais 4 apartamentos,

totalizando 8. Para que a ala seja totalmente
reformada, faltam ainda recursos para reformar 6 apartamentos.
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