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 Em reconhecimento a sua contribuição na implementação
de um projeto que visa  a capacitação e a criação de

plataforma unificada que permite o acesso e formação de
profissionais para atuar nas Cirurgias Robóticas no Brasil,

deforma que o avanço tecnológico não seja apenas
privilegio de poucos estados .

Mais que a tecnologia Robótica possa ser praticada em
todo território nacional através de profissionais

qualificados e que essa técnica esteja a disposição para
atender todos os pacientes de qualquer classe social.

Coordenador
Geral Departamento de Cirurgia 
Oncologica, Hospital Beneficência
 Portuguesa de São Paulo, 
 Diretor Geral Instituto Uro-Oncologia e
Cirurgia Robótica IUCR

Mestre Doutor Gustavo 
Cardoso Guimarães

apoio

Iniciativa e
organização



Em reconhecimento pela sua trajetória frente a
valorização, capacitação e integração dos profissionais
que trabalham na central de  material e esterilização.

Pela excelência do trabalho desenvolvido nesses 10 anos
de NasceCme, cuja a trajetória tenha o sucesso merecido
por ter sido idealizada  por uma profissional que durante
muitos anos , defende, estuda, valoriza e principalmente
motiva novas gerações a reconhecer e que defende a

integridade e a nobridade da Enfermagem.
 

 

 
 
Presidente Executiva do
Portal NasceCME,
Enfermeira Pós Graduada

Enfermeira 
Ana Maria miranda 

apoio

Iniciativa e
organização



Nosso reconhecimento pelo trabalho de excelência  o
compromisso ético, técnico e social que a  Steris, uma 

 empresa  conceituada internalmente no ramo Hospitalar 
empresa,pratica no Brasil.

Onde este ano inaugurou um dos mais fabuloso Showroon
em São Paulo, para que a integração, formação e acesso

as tecnologias avançadas possam ser compreendidas,
aplicadas e disponibilizada como ferramenta de

aprimoramento e integração multiprofissional, para aqueles
que de forma direta ou indeireta trabalham na prestação de

serviço na área da saúde 

 

 Diretor  Executivo de
Vendas e Serviços da
empresa Steris

Sr.Luciano Daniel
Silvestri

apoio

Iniciativa e
organização



 Em reconhecimento  pelo projeto EVA, grupo que
é composto por médicos de várias  especialidade e

profissionais não médicos da área de saúde que
estejam de alguma forma ligada à 

 prevenção, tratamento, suporte ou pesquisa de
neoplasias ginecológicas. Tem como missão promover
o controle holístico do câncer ginecológico através da

educação e pesquisa em prevenção,
tratamento e suporte ao paciente

 

 
 

Membro-fundadora
do Grupo EVA (Grupo
Brasileiro de Tumores
Ginecológicos

Mestra Dra. Andréa
Paiva Gadelha
Guimarães

apoio

Iniciativa e
organização



 
 

 
 Assistente da Disciplina de

Urologia Do Departamento de Cirurgia da
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo e Membro da Sociedade Brasileira
de Urologia

Prof. Dr. Roni de
Carvalho Fernades 

apoio

Iniciativa e
organização

Em reconhecimento pela sua trajetória acadêmica.
 Dizem que para ser docente necessário muito mais do

que mero conhecimento cientifico, necessário que o
profissional seja tão apaixonado pela sua profissão

que inspire e motive outras pessoas a desejar exercer
sua profissão. Alguém que consegue contagiar, trazer
confiança, respeito, fazer diferença por onde passa e
que tem claramente  um propósito,  como o senhor
mesmo menciona   abre aspas Aprender sempre e

ensinar tudo que aprendi !  



Pelo reconhecimento pela  sua  trajetória profissional e
pelo o Instituto Lado a Lado pela Vida, que desenvolve
projetos e ações voltados à humanização da saúde. 
 Que possui a missão de levar para o cidadão leigo
conhecimento sobre a saúde em diversas esferas:
informação, apoio, conscientização, prevenção e

tratamento, inclusão social,quebra de paradigmas e
pré-conceitos.

 

 Presidente do Instituto Lado
 a Lado pela vida para
receber seu prêmio

Sra. Marlene Oliveira

apoio

Iniciativa e
organização



 
 

SUPERITENDENTE DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ARTIGOS
E EQUIPAMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARES E DE LABORATORIOS 

sR paULO h. fRACCARO

apoio

Iniciativa e
organização

Pelo reconhecimento as ações que buscam integrar as
empresas do ramos hospitalar e integrar com os profissionais do

ramo, para que  a prestaçãosde serviço não seja apenas
objetivo comercial, mais que através do trabalho em equipe o

Paciente possa receber tratamento digno .
A educação e a integração são pilares para que a Saúde possa

efetivamente ser praticada.  
Que a frase citada na solenidade" Que tenhamos uma segunda -

feira para podermos nos fazer refletir  no que podemos fazer
para contribuir com próximo."  seja compartilhada e praticada por

todos nós
Representou na solenidade  DR. Rui Baumer  e  

Sr. Paulo Skaf .
 



 
 

 
 

Presidente da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo 

sR paULO skaf

apoio

Iniciativa e
organização

Nosso reconhecimento e agradecimento pelas inciativas e
ações que desenvolvem com objetivo que  a capacitação

profissional no Brasil seja uma pratica responsável, ética e
respeitava.

Uma assistência de qualidade somente pode ser realziada se
tiver  profissonais qualificados, recursos para ação e

Responsabilidade Compartilhadas .

presidente do SINAEMO
Presidente Baumer 

sR Rui Baumer



Pelo reconhecimento pela  sua  trajetória profissional e
poder representear milhares de profissionais que 

Exemplo  vivo que nos ensina  que o que nos limita a
sermos o que  podemos ser é  o desejo de querer fazer

o melhor pelo próximo, basta ter EMPATIA e o lhe
considerar  como PACIENTE ÚNICO E ESPECIAL.

 

 

Médica urologista cirurgiã

DRa, Isabel Feitosa 
Albuquerque 

apoio

Iniciativa e
organização



Iniciativa e
organização apoio



O sucesso compartilhado tem muito 
mais valor. 

Obrigada equipe SFIC por fazer a diferença !

" ninguém constrói nada sozinho !

apoio

Iniciativa e
organização


