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Mensagem do Provedor

OO

...Nessa edição do boletim informativo “Santa Casa em 
Foco”, gostaria de reforçar sobre a nossa missão de cuidar 
da saúde do próximo. O propósito deste trabalho está na 
determinação e no foco da preservação do que movimenta 
o dia a dia de nossa instituição, um organismo vivo, dinâmi-
co e sensível às necessidades humanas.
...Sintonizada com este cenário, a Irmandade se mantém 
alinhada e em busca das melhores práticas de assistência, 
sem poupar esforços para planejar, adotar ações estratégi-
cas de gestão, desenvolver o ensino, a pesquisa, além das 
medidas voltadas para o atendimento integral, humanizado 
e de excelência, somando esforços em prol da saúde da 
população.
...Em outubro, foi realizada a venda da operação do Hospi-
tal Santa Isabel, uma importante decisão. Entendemos ser 
essa uma equação financeira viável, para que a nossa 

Santa Casa siga e mantenha-se como uma das principais 
unidades prestadoras do atendimento ao paciente do SUS, 
sua razão de ser como instituição filantrópica. A Irmandade 
saneará seu endividamento bancário, seguirá na busca de 
sustentabilidade, retomará a capacidade de investimento e 
atendimento aos pacientes do SUS, através da moderniza-
ção e ampliação de nossas instalações, reforçando a sua 
missão e o legado de 460 anos a serviço da saúde.
...Entendemos que, apesar da inegável importância da ino-
vação tecnológica, a qualidade no atendimento se aperfei-
çoa com a dedicação e o conhecimento humano, qualida-
des peculiares a todas as nossas equipes de profissionais. 
O sentimento de pertencimento é muito forte quando pen-
samos na Santa Casa de São Paulo. Em todos os ambien-
tes desta instituição, podemos enxergar o resultado do 
esforço conjunto das equipes profissionais. A nossa trajetó-
ria traz histórias inspiradoras, seja na estrutura imponente, 
nos arcos dos corredores, nos jardins, nas enfermarias, 
consultórios, enfim, em cada canto podemos sentir os 
fortes laços de cumplicidade que a instituição possui com a 
sua população.
...Enquanto todos enxergarem a Santa Casa de São Paulo 
como um porto seguro, teremos a certeza de que estamos 
cumprindo com excelência nossa missão de cuidar da 
saúde de todos.
...Tenham uma excelente leitura!

...Vicente Renato Paolillo

...Provedor

DESTAQUES

Foto reforma HDPII

...O Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II 
inaugurou uma nova enfermaria, com ampla estrutura intei-
ramente reformulada, fortalecendo a qualidade do atendi-
mento à população. O recurso para a reforma foi obtido 
através de emenda parlamentar, direcionada pelo
Deputado Federal Tiririca, representado no evento pelo 
Chefe de Gabinete Lucas Noleto Ferreira. 
...A inauguração também contou com a presença do Prove-
dor Vicente Renato Paolillo, da Superintendente Dra. Maria 

Dulce Cardenuto, do Diretor de Operações em Saúde Dr. 
Rogério Pecchini, do Diretor Técnico Dr. Henrique Lobello, 
do Diretor de Auditoria e Compliance Léo do Amaral, da 
Diretora de Relações Institucionais Julia Povoas e de repre-
sentantes das equipes de profissionais do hospital. 
...A revitalização das enfermarias contribui para a melhoria 
da qualidade assistencial e do cuidado à saúde dos nossos 
pacientes.

Santa Casa vende operação do Hospital Santa Isabel

Hospital Geriátrico Dom Pedro II revitaliza enfermarias

.

...A Mesa Administrativa da Irmandade aprovou por una-
nimidade a venda da operação do Hospital Santa Isabel, 
unidade de atendimento voltada para atender clientes de 
planos de saúde e pacientes particulares, à Rede D’Or 
São Luiz. Com a venda da operação, a Irmandade rece-
berá R$ 280 milhões e garantirá um aluguel anual de 
longo prazo e com isso fará o saneamento de suas dívi-
das. Adicionalmente, a Rede D’Or se comprometeu a 
investir na reforma de aproximadamente 3 mil m2 para o 
atendimento dos pacientes SUS.
...Devido ao endividamento da instituição, a direção deci-
diu vender a operação do hospital, preservando a proprie-
dade do imóvel, entendendo ser essa uma equação 

financeira viável, para seguir e manter-se como uma das 
principais unidades prestadoras do atendimento ao 
paciente do SUS, sua razão de ser como instituição filan-
trópica.

...O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve no Hospi-
tal Central, acompanhado do Superintendente Estadual de 
São Paulo do Ministério da Saúde, José Carlos Paludeto e 
do Secretário de Atenção Especializada à Saúde, Sérgio 
Yoshimasa Okane, para tratar assuntos relacionados às 
demandas assistenciais da instituição.
...O Ministro foi recebido pelo Provedor Vicente Renato 
Paolillo; pelo Ex-Provedor e Irmão Mesário Dr. Antonio 

Penteado Mendonça; pelo Dr. Erasmo Bôer, Mordomo dos 
Hospitais; pela Superintendente Dra. Maria Dulce Cardenu-
to; por diretores e membros da Irmandade, além de contar 
com a presença do Secretário Adjunto Municipal de Saúde, 
Luiz Carlos Zamarco.
...Após a realização de uma reunião institucional sobre as 
ações e projetos, o Ministro visitou o Pronto-Socorro Adulto 
e a Ortopedia.

Ministro da Saúde visita Hospital Central

Hospitais da Irmandade celebram o Natal

Hemocentro da Santa Casa de São Paulo:
Rua Marquês de Itu, nº 579, Vila Buarque - São Paulo/SP. 
Horário de coleta: de segunda a sexta das 7h às 17h e 
aos sábados das 7h às 15h.
Agende sua doação pelo telefone: (11) 2176-7155

Posto de Coleta do Hospital São Luiz Gonzaga:
Rua Michel Ouchana, 94 – Jaçanã - São Paulo/SP.
Horário de coleta: de segunda a sexta-feira das 7h às 11h. 
Informações: (11) 3466-1000

Agradecemos aos irmãos e colaboradores por caminharem conosco nessa jornada. 
Obrigado por cada gesto que fez a diferença, por cada mão estendida

e pela esperança compartilhada.

Que em 2022 tenhamos força, energia e coragem na missão
de salvar, acolher e servir ao próximo!

...Os hospitais da Irmandade realizaram ações especiais 
em comemoração ao Natal. No Hospital Central, foi
realizada a entrega de presentes para as crianças
atendidas na Pediatria, ação que trouxe muita descontra-
ção aos pequenos pacientes.
...No Hospital São Luiz Gonzaga, a equipe visitou os 
pacientes internados distribuindo presentes, e os bebês 
que nasceram no dia 25 de dezembro ganharam lembrançi-

cinhas especiais alusivas à data.
...No Hospital Geriátrico e de Convalescentes Dom Pedro II 
foi realizado um almoço especial de Natal aos pacientes 
atendidos.
...Já no Centro de Saúde Escola Barra Funda foi promovida  
uma festa natalina para os idosos no Parque da Água 
Branca, com atividades, caminhadas, lanches e presentes 
aos participantes.

DOAR SANGUE, É PROMOVER
AMOR, SEJA UM DOADOR

SEJA AMIGO DA
SANTA CASA DE SÃO PAULO

As doações podem ser realizadas no site 
www.santacasasp.org.br/doe através de 

cartão de crédito, depósito, boleto bancário ou 
pelo Pix Solidário, usando como chave o 

e-mail: doacao@santacasasp.org.br

A área de doações também está disponível pelos telefones
11 2176-7941 | 11 99602-5406 (whatsapp) ou 

pelo e-mail doacao@santacasasp.org.br

Deputado Guilherme Derrite e Vereadora Rute Costa são nomeados Irmãos Remidos

Centro de Saúde Escola Barra Funda se destaca nas campanhas de vacinação

Nota de Pesar
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo manifesta profundo pesar pelo falecimento dos membros da Irmandade: 

Dr. Carlos Alberto dos Santos Dias Aulicino - Irmão Mesário e Decano da Mesa Administrativa
Dr. Alcides Parizotto - Irmão Remido

Ruy Ohtake - Irmão Remido
Expressamos os mais sinceros sentimentos de solidariedade às famílias enlutadas. 

 

...Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho foi uma importante perso-
nalidade para o desenvolvimento da medicina na cidade de 
São Paulo no final do século XIX e início do século XX.
...Sua atuação profissional foi decisiva para o desenvolvi-
mento da Santa Casa de São Paulo, onde ocupou os 
cargos de Médico-Adjunto, Médico Cirurgião, Vice-Diretor 
Clínico, Diretor-Adjunto, Chefe de Clínica, Diretor Médico e 
Diretor Clínico.
...O seu falecimento, com 53 anos, ocorreu na Santa Casa, 
onde, durante uma intervenção cirúrgica, feriu-se com o 
bisturi que manuseava e a infecção evoluiu a uma septice-
mia.
...Sediado no quadrilátero do Hospital Central, o Instituto do 
Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho foi dedicado ao trata-
mento de portadores da doença, e denominado em 1920 
como homenagem póstuma.
...No Hall dos Provedores, no Museu da Santa Casa de 
São Paulo, existe um busto realizado pelo escultor Pinto do 
Couto, fundido em bronze em 1926. É do acervo do Museu, 

...O Deputado Guilherme Derrite e a Vereadora Rute Costa 
visitaram o Hospital Central, onde foram nomeados Irmãos 
Remidos da Santa Casa de São Paulo, pelo empenho e 
ações em benefício da instituição.
...A cerimônia de posse, conduzida pelo Provedor Vicente 
Renato Paolillo, contou com as presenças: Dra. Maria 
Dulce Cardenuto, Superintendente; Dr. Rogério Pecchini, 
Diretor de Operações em Saúde; Dr. Ronaldo Rosa, Diretor 
Técnico do Hospital Central; Léo do Amaral, Diretor de 
Auditoria e Compliance; Dr. Adilson Bérgamo, Diretor Jurí-
dico e Julia Povoas, Diretora de Relações Institucionais.
...Na oportunidade, receberam a homenagem de reconhe-
cimento e a prestação de contas dos recursos das emen-
das destinadas à instituição, de fundamental importância 
para os investimentos em melhorias assistenciais.

...Além da campanha contra a Covid-19, na qual foram apli-
cadas mais de 51 mil doses da vacina e atendimento dos 
casos suspeitos, com coleta de PCR, o Centro de Saúde 
Escola Barra Funda tem se destacado pelo importante 
papel na realização de campanhas de vacinação contra a 
Influenza, com mais de 9 mil doses aplicadas, e também 
nas campanhas de multivacinação.

ainda, uma tela a óleo, datada de 1907, de Oscar Pereira 
da Silva, que retrata o médico. Essas obras e a escultura 
de Amadeu Zane que está no jardim do Hospital Central 
desde 1921, lembram a importância do Professor Doutor 
Arnaldo Augusto Vieira de Carvalho para o ensino, pesqui-
sa e a assistência médica do Estado de São Paulo e do 
Brasil.

Fato Histórico: Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho


