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SANTA MARCELINA

Atenção Primária à Saúde 
comemora o crescimento, 

com 2 milhões de 
atendimentos e 127 serviços 
espalhados pela Zona Leste 

da Capital Paulista



Os 20 anos de atividades da Atenção Primária à Saúde (APS) fazem parte dos destaques desta edição do 

Conexão Santa Marcelina, que traz ainda novidades gerenciais e de processos que ajudam a melhorar a 

movimentação dos leitos. A medida visa resguardar o direito do acesso à saúde. 

Na área de “Tecnologia e Inovação” apontamos a redução de filas para as cirurgias eletivas nos 

Hospitais da Rede. Com estratégias diferentes adotadas pelos hospitais, a Rede de Saúde Santa 

Marcelina registrou crescimento médio de 17% no número das cirurgias eletivas. 

Sem dúvida, um grande benefício à população, que também é contemplada com o programa de Visita 

Ampliada, que permite estender o tempo de visita para pacientes internados em determinados setores 

dos hospitais.  A medida tem repercutido muito positivamente.

Ainda nesta edição, apresentamos as novidades implementadas na área de Meio Ambiente, com a 

substituição dos copos plásticos por canecas de porcelana e fibra de coco, como acontece 

em outra unidade, e fazemos um alerta para que as pessoas fiquem atentas aos primeiros 

sintomas da H1N1, que tem feito inúmeras vítimas fatais em todo o País.

Boa leitura,
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SANTA MARCELINA

E D I T O R I A L

Investimentos em tecnologia e ações de 
humanização são destacados nesta edição

Ir. Rosane Ghedin
Diretora-Presidente da Rede de  Saúde Santa Marcelina
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A C O N T E C E U

Santa Marcelina de Itaquá 
comemora 16 anos

Diferenciais do Hospital Santa Marcelina 
de Itaquaquecetuba

Preocupação com a Preservação 
do Meio Ambiente

• Coleta seletiva de resíduos;

• Tratamento de efluentes;

• Programa de Educação Ambiental para Comunidade;

• Programa Ambiental para Escola, em parceria com a White 
Martins Soluções Ambientais.

Projeto Alegrando

Atividades lúdicas às crianças com o objetivo de amenizar o 
trauma psicológico provocado pela internação hospitalar.

Projeto de Prevenção do Câncer de Mama

Reconhecido pela Associação Paulista de Medicina (APM), 
com o título de Honra ao Mérito pelo Prêmio Doutor Cidadão 
e pelo Jornal de Itaquaquecetuba, recebendo o prêmio 
Destaque 2007.

O Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba completou 16 

anos de funcionamento em 24 de março. Para comemorar a data, 

em 28 de março, foi realizada uma cerimônia religiosa na capela 

do hospital com a presença de cerca de 50 pessoas. 

Para a assessora administrativa do Hospital Santa Marcelina de 

Itaquaquecetuba, Cristiane Regina dos Santos, há muito o que 

comemorar. “É mais um ano de muita dedicação e empenho de 

todos os colaboradores no oferecimento de uma assistência à 

saúde de qualidade. O Hospital conta com 1,2 mil colaboradores 

empenhados em cada vez mais buscar as melhorias nos 

processos, rumo à excelência”.

O Padre Ronaldo Queiroz, da Paróquia Jesus Divino Mestre, 

localizada na Vila Japão, em Itaquá, celebrou a missa de 

aniversário ao lado do Padre Paulo Cesar Gurgel Lima, da Diocese 

de São Miguel Paulista, e do frei Daniel da Silva Gonçalvez. 

Prestigiaram o evento as irmãs Rosane Ghedin (diretora-

presidente da Rede de Saúde), Monique Marie Marthe Bourget, 

Giuseppinna Raineri, Maria Thereza Lorenzzoni, Claudia Maria da 

Silva e Maria Hora. 

Além das Irmãs Marcelinas, também prestigiaram a cerimônia 

os administradores dos hospitais da Rede Fabrício Santana 

(Itaquera), Jociliano Montibeler Leonel (administrador da unidade 

do Itaim Paulista) e Marcos Eduardo Moreto (administrador da 

unidade de Itaquá), acompanhado do diretor técnico Alexandre 

de Sá Rolim e da diretora clínica Vânia Perdigão. 

Conquistas Ao longo de 16 anos, o Hospital Santa Marcelina 

de Itaquaquecetuba conquistou diversos reconhecimentos. A 

unidade conta com 240 leitos e estrutura avançada para atender 

os municípios do Alto Tietê em urgência e emergência, inclusive 

sendo referência para traumas. Em 2009, foi certificado pela 

Organização Nacional de Acreditação (ONA) como Hospital 

Acreditado Pleno – Nível 2. Também em 2009, a Maternidade 

configurou na lista das dez melhores no Estado. No mesmo 

ano e em 2012, recebeu o prêmio “Amigo do Meio Ambiente” 

da Secretaria de Estado da Saúde. Uma das mais recentes 

conquistas da unidade hospitalar foi o Setor de Hemodiálise, 

inaugurado ano passado. 

É mais um ano de muita 
dedicação e empenho de todos os 
colaboradores no oferecimento de 

uma assistência à saúde
de qualidade

Cristiane Regina dos Santos 
Assessora administrativa do Santa Marcelina de Itaquá 



Uma das primeiras enfermeiras
A integrante da Coordenação da APS – setor 
Núcleo Técnico, Elisabete Reis, foi uma das 
primeiras enfermeiras da instituição e 
lembra com carinho como tudo começou, 
inclusive o início dos trabalhos, já naquele 
15 de abril de 1996. “Posso afirmar que 
tenho grande honra e gratidão em fazer 
parte desta história”. Ela atuou por nove 
anos na Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Parque Santa Rita, no Itaim Paulista, e por 
um ano na UBS Jardim Indaiá, no mesmo 
bairro. A partir de 2007, passou a gerenciar a 
UBS Dom João Nery, também na região do Itaim 
Paulista, onde ficou por quase três anos. 

“Acredito que a população ganhou muito com a chegada da Estratégia de Saúde 
da Família, onde até hoje são desenvolvidas ações voltadas à promoção e 

prevenção à saúde no âmbito da Atenção Primária. Muitas ações são 
realizadas para a busca incessante da saúde e muitos profissionais 

estão envolvidos neste cenário, desde a saúde bucal, atenção 
farmacêutica, o acompanhamento dos pacientes por uma equipe 
multidisciplinar, o papel do agente comunitário no território 
realizando visitas, orientações e identificando situações de 
vulnerabilidade”.

Desde 2009 na coordenação da APS, agora, ela é responsável por 
desenvolver junto com a equipe do Núcleo Técnico atividades 

voltadas à Educação Permanente do colaborador da 
instituição. Entre elas: curso introdutório, jornadas e 

imersões voltadas aos diferentes profissionais.

Atenção Primária à Saúde comemora o 
crescimento de 9 unidades. Agora são 93 

espalhadas pela Zona Leste da Capital Paulista

Um dos primeiros médicos
Dr. Paulo Celso Nogueira Fontão, atual médico assessor da 
APS Santa Marcelina, também configura na lista dos primeiros 
profissionais da Instituição. Ele começou a atuar na Atenção 
Primária à Saúde em abril de 1996, na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Jardim Fanganiello, em Guaianases. Em seguida, trabalhou 
na UBS Parque Santa Rita, no Itaim Paulista, por mais um ano. 
“Depois saí para ajudar na implantação do Programa Saúde da 
Família em Itu. Voltei em 2005 e fui para a UBS Jardim Campos, e 
depois para UBS Jardim Indaiá, no Itaim Paulista”. 

O médico lembra que a equipe sempre procura fazer um trabalho 
diferenciado e próximo à comunidade. “Houve um enorme 
crescimento na cobertura da Atenção Primária. Hoje, são 
quase 200 equipes só nas cinco supervisões de saúde 
onde o Santa Marcelina tem contrato de gestão de 
saúde. O avanço na saúde foi gigantesco e motivou 
novas estratégias”, disse, referindo-se aos novos 
serviços que passaram, então, a serem ofertados. 

Para o médico, a Atenção Primária do Santa 
Marcelina foi a semente para o desenvolvimento 
do setor de saúde para toda a região do extremo 
da Zona Leste. “Por meio da APS foi 
possível dar passos fundamentais e 
estruturantes”. 
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A Atenção Primária à Saúde (APS) Santa Marcelina acaba de completar 20 anos. E para celebrar esse 
importante momento, para os próximos meses – até abril de 2017, quando completará 21 anos - 

estão previstas diversas atividades, em especial para os sete mil colaboradores da instituição. A APS 
Santa Marcelina foi a pioneira em São Paulo a ofertar serviços de Saúde da Família, que mais tarde 
se tornariam exemplos para todo o País. Inicialmente, havia 9 unidades de saúde sob a gestão da 

instituição. Hoje, são 127 serviços gerenciados da APS espalhados pela Zona Leste da Capital Paulista. 
A Instituição é responsável por prestar atendimentos em cinco áreas da Zona Leste de São Paulo: 
Cidade Tiradentes, Guaianases, Itaim Paulista, São Miguel Paulista e Itaquera. A população total 

aproximada nessas regiões é de, aproximadamente, 2 milhões de pessoas.

A APS é uma estratégia adotada pelo Sistema Único de Saúde para organização da rede de atenção à 
saúde, promovendo ações preventivas e curativas, sempre com foco na qualidade de vida do indivíduo 
e da comunidade. Um dos diferenciais do Santa Marcelina nestes 20 anos foi o fortalecimento da rede 
de serviços presentes na APS, oferecendo ao usuário a possibilidade de contar com equipes de saúde 

da família, serviços de urgência e emergência, especializados e reabilitação, além de grupos educativos 
desenvolvidos nas Unidades com apoio de equipes multiprofissionais do NASF.

A primeira dentista
Dentre os primeiros profissionais da Atenção Primária à Saúde Santa 
Marcelina, alguns se destacam pela continuidade do trabalho na instituição 
ao longo dos últimos 20 anos. É o caso da primeira dentista da APS e atual 
interlocutora de Modalidade, Fernanda Lúcia de Campos, que passou a 
trabalhar no local em 1998. 

O bom trabalho desenvolvido pela equipe odontológica serviu como 
base para que, no ano 2000, o Ministério da Saúde criasse uma portaria, 
inserindo o atendimento odontológico dentro da Estratégia de Saúde 
da Família em todo o País. “Sinto muito orgulho de ter feito parte desse 
início”, destaca Fernanda, que lembra ter feito a compra dos primeiros 
equipamentos, nas montagens das equipes, nas capacitações e na 
formulação das estratégias.

Conforme ainda relembrado por ela, em 1998, para cada mil famílias 
atendidas pela APS, havia um dentista atuante por 4 horas diárias. 
Atualmente, o volume de trabalho dobrou em horário. Enquanto no 
primeiro ano, o serviço de saúde bucal era ofertado em sete unidades, 
atualmente chega a quase todas. “A saúde bucal tem extrema importância. 

São vários os riscos que uma pessoa sofre sem ela. Por 
exemplo, uma dor de dente pode levar a uma 

hipertensão arterial; a gengivite pode 
acarretar uma diabete e a gengivite 

avançada pode ainda causar um 
parto prematuro”, alertou. “Hoje, 
como interlocutora nos centros 
de especialidades médicas e 
odontológicas, percebo que estamos 
levando qualidade de vida aos 

usuários”. 

Há 18 anos como ACS
“Gratificante“. Assim resume a Agente Comunitária de Saúde (ACS), 
Cleusa Aparecida do Couto Camargo, sobre a função exercida há 18 
anos na Atenção Primária à Saúde (APS) Santa Marcelina. “Sempre 
gostei desse trabalho e, mesmo antes, já trabalhava com pessoas. 
Além disso, sempre estamos juntos às famílias. Nossa presença 
é constante”, destaca.  Cleusa, que está prestes a se aposentar, 
enfatiza que o trabalho desenvolvido é muito importante para a 
população. Como agente comunitária, ela é responsável por prestar 
atendimentos e acompanhamentos a 200 famílias de três bairros, 
como a Vila Buenos Aires. Assim, como os demais ACS, ela possui 
funções habituais: realizar mapeamento da respectiva área, cadastrar 
as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro, identificar 
indivíduos e famílias expostos a situações de risco, identificar área 
de risco, orientar as famílias para utilização adequada dos serviços 
de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames 
e atendimento odontológico, quando necessário; realizar ações e 
atividades, no nível de suas competências, nas áreas 
prioritárias da Atenção Básica; por meio da visita 
domiciliar, fazer o acompanhamento mensal de 

todas as famílias sob sua 
responsabilidade; entre 

outras atribuições. 
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Em 1996, a Casa de Saúde Santa Marcelina foi a primeira 
Instituição na cidade de São Paulo a ser convidada pela Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) para implantar as primeiras equipes do 

Projeto QUALIS, que seguia as orientações do Programa de Saúde 
da Família (PSF), iniciado em 1994, no Brasil. Inicialmente, o projeto 
foi implantado nos bairros de Itaquera- UBS Jardim Copa; Cidade 

Tiradentes- UBS Barro Branco, UBS Dom Angélico; Guaianases- UBS 
Jardim Fanganiello; Itaim Paulista- UBS Parque Santa Rita, UBS 

Silva Teles; Ermelino Matarazzo- UBS Costa Melo; Penha- UBS Vila 
Guilhermina;  Aricanduva- UBS Vila Formosa.

Bem-sucedido, o projeto foi ampliado como principal eixo para 
desenvolver a Atenção Primária por meio das equipes de saúde 
da família.  Em 1998, o Santa Marcelina implantou as equipes 
de saúde bucal e, mais uma vez, saiu na frente, fortalecendo a 
qualidade do serviço prestado às famílias. Em 2001, a Região 

Leste já contava com 28 Unidades de Saúde, 96 equipes com uma 
população cadastrada de mais 300 mil habitantes e mais três 

parceiros no município. Além disso, devido às mudanças de gestão 
no Município de São Paulo, o nome QUALIS foi substituído pelo 

Programa Saúde da Família. E para ampliar a atenção às famílias, 
as equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF contam ainda 
com o NASF- Núcleo de Apoio à Saúde da Família com equipes 

multidisciplinares presentes em cada Unidade.

Ao longo desses 20 anos de ESF, o Santa Marcelina aumentou a 
sua responsabilidade junto a SMS, ao gerenciar 193 equipes de 

saúde da família e implantar outras modalidades de assistência nas 
regiões de Itaquera, Cidade Tiradentes, Guaianases, Itaim Paulista e 
São Miguel, o que significa que 2 milhões de pessoas são assistidas 

e mais de 7 mil colaboradores pela APS Santa Marcelina.

 
No período, o destaque foi para a inserção da 
área de Saúde Bucal no atendimento à população. 
As primeiras equipes de Saúde Bucal, compostas 
por um cirurgião-dentista, um técnico de higiene 
dental e um atendente de consultório dental, 
foram incorporadas a cada duas equipes de PSF, 
garantindo tratamentos de baixa complexidade e 
terapias preventivas, como a fluorterapia.

 
Com o total de 182 mil pessoas 
cadastradas, o Projeto Qualis pôde 
oferecer à população mais duas 
modalidades assistenciais: serviços 
de Saúde Mental, e de Reabilitação. 
Para cada 23 equipes do Programa, 
uma equipe de Saúde Mental 
composta por dois psiquiatras, 
dois psicólogos, um terapeuta 
ocupacional e um assistente social, 
foi formada.

 
A partir deste ano, os contratos 
de parceria com entidades 
filantrópicas, como a Casa de 
Saúde Santa Marcelina, passaram 
a ser regidos por meio de uma 
Organização Social (OS), com 
autonomia de realizar a contratação 
e capacitação de profissionais 
para os equipamentos de saúde 
com Programa Saúde da Família, 
Assistências Médicas Ambulatoriais 
(AMAs) e Unidade Básica de Saúde 
Tradicional, acompanhamento de 
indicadores e administração da 
verba destinada pela Prefeitura de 
São Paulo. Devido à efetividade das 
relações e à confiança obtida nos 
dez anos de trabalho conjunto da 
Atenção Primária à Saúde Santa 
Marcelina, em 1° de março, a 
Organização Social Microrregião 
(OS) Cidade Tiradentes/ Guaianases 
foi implantada, a primeira (OS) de 
Atenção Básica do município.

 
Em janeiro de 2008, foi publicada a portaria nª 154 para a implantação das 
equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, a fim de apoiar as 
equipes de saúde da família na busca de resoluções mais efetivas à complexidade 
dos problemas de saúde encontrados no território. Outro momento importante 
foi a participação de mais uma licitação para a criação da OS Itaim Paulista, 
beneficiando as Unidades Básicas de Saúde (UBS) tradicionais e com Programa 
Saúde da Família e as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), da 
microrregião do Itaim Paulista.

 
Em 2014, a Secretaria Municipal 
de Saúde lança um novo edital de 
licitação de gerenciamento das 
Unidades de Saúde do município 
de São Paulo, incluindo os serviços 
de saúde das regiões onde a APS 
atua com e sem Estratégia de Saúde 
da Família. A decisão culminou no 
declínio do acompanhamento das 
Unidades de Estratégia de Saúde da 
Família das regiões de São Mateus, 
Penha e Ermelino Matarazzo. O 
Hospital Santa Marcelina de Itaquera 
participou do certame e reafirmou 
parceria junto à Secretaria. Assinou 
em 2015 dois novos contratos de 
gestão (compostos por 5 regiões), 
reafirmando o seu compromisso 
junto à população. Com as 
mudanças, a APS aumenta o seu 
escopo de atuação: 20 modalidades 
de assistências presentes em 127 
serviços.

 
A Estratégia de Saúde da Família (ESF) trouxe à população da Zona Leste uma nova perspectiva para 
o cenário de prevenção e promoção de saúde no âmbito da rede pública. Atualmente, a APS Santa 
Marcelina administra 93 Unidades de Saúde (UBSs) com ESF, Assistências Médicas Ambulatoriais 
(AMAs), Centros de Atenção Psicossocial, Centros de Especialidades Odontológicas, Núcleos Integrados 
de Reabilitação, UBSs Tradicionais, Unidades de Apoio, Residência Terapêutica, Apoio a Pessoa com 
Deficiência, Programa de Acompanhamento ao Idoso, Centro Especializado de Reabilitação, Prontos-
Atendimentos e Pronto-Socorro. Ao fim de 2015, o número 
de famílias cadastradas era superior a 200 mil, o que 
significa que quase um milhão de pessoas são assistidas 
pelas equipes ESF, entre elas, gestantes, diabéticos, 
hipertensos e crianças menores de 1 ano.



A Rede de Saúde Santa Marcelina ficou durante 
uma hora com as luzes apagadas no dia 19 de 
março em ato simbólico à Hora do Planeta, 
movimento mundial que incentiva o apagar 
das luzes como uma maneira de alertar sobre o 
aquecimento global.

Para esses 60 minutos, foi preparada uma 
programação especial: um flash mob na rampa 
do Hospital de Itaquera, apresentação do 
Santa Marcelina Cultura e da Faculdade Santa 
Marcelina, além de uma caminhada no entorno 
da unidade. 

“Reunimos mais de 300 pessoas que cantaram, 
caminharam, dançaram e mostraram ao mundo 
que nós precisamos nos unir para salvar o 
planeta”, diz irmã Monique Bourget, diretora 
técnica e diretora da Atenção Primária à Saúde 
(APS). É a 4ª vez que o Santa Marcelina participa 
da Hora do Planeta.

Desafio virtual Para mobilizar as pessoas e 
promover a ação, foi lançado nas redes sociais 

da APS e do Hospital Santa Marcelina de 
Itaquera, um desafio: se o vídeo criado para 
a Hora do Planeta atingisse a marca de 5 mil 
curtidas, a Irmã Monique, juntamente com as 
pessoas que aderiram ao movimento, andariam 
de patins por 5 km na Avenida Paulista.  O 
desafio foi cumprido no último dia 10 de abril 
e contou com a participação de todos aqueles 
que se preocupam com as futuras gerações e 
são amigos do Meio Ambiente. O vídeo com o 
desafio está disponível nas páginas do Facebook 
do Hospital e da APS. Vale a pena conferir.

Canecas institucionais substituem o uso de copos plásticos
M E I O  A M B I E N T E

CANECA DE FIBRA DE COCO
Há três anos, o projeto das canecas institucionais passou a contar também com 
uma versão feita de fibra de coco. Um material ecológico que não traz prejuízo 
ao Meio Ambiente quando é produzido. As canecas já fazem parte até dos 
eventos que são realizados pela APS Santa Marcelina.  Esta iniciativa – associada 
a outras desenvolvidas internamente - renderam à  APS Santa Marcelina a 
conquista do selo “Amigo do Meio Ambiente 2015”, concedido pelo Projeto 
Hospitais Saudáveis (PHS), uma associação sem fins econômicos, dedicada a 
transformar o setor saúde em um exemplo para toda a sociedade.

Quem também aderiu às canecas de fibra de coco foi o Hospital Santa Marcelina 
do Itaim Paulista. Na unidade, este tipo de caneca também foi bem aceita pelos 
colaboradores, assim como as de porcelana. 
Cerca de 650 unidades de fibra de coco foram 
entregues pelo Hospital aos funcionários 
com a finalidade de conscientizar 
de que é possível cuidar do Meio 
Ambiente mudando hábitos com 
pequenas atitudes. 

A Rede de Saúde Santa Marcelina tem incentivado 
constantemente os seus colaboradores a ‘pensarem verde’. A 
responsabilidade socioambiental está cada vez mais presente na 
Gestão de Pessoas e nas estratégias adotadas pelas unidades. 
A ideia é minimizar o máximo possível os impactos causados 
no Meio Ambiente decorrentes das atividades diárias. Há cinco 
anos, uma ideia que tem feito muita diferença na Atenção 
Primária à Saúde (APS) foi a substituição de copos de plástico 
por canecas.  Cada colaborador recebe uma caneca para não 
precisar mais usar copo plástico no ambiente de trabalho. 

O coordenador de Gestão de Meio Ambiente da APS Santa 
Marcelina, Paulo Valverde, explica que o projeto incentiva 
a mudança de comportamento dos colaboradores e, 
consequentemente, dos usuários, que também passam a ter 
uma visão mais sustentável de suas ações. 

“A produção de copo plástico é feita por meio de um processo 
altamente impactante para a extração do petróleo,  além da 
quantidade de água e energia elétrica usadas na produção, há 
também o desperdício de usar o copo apenas uma vez e já jogar 
fora. Já a caneca pode durar para sempre, se for bem cuidada”, 
frisa o coordenador.

A C O N T E C E U

Rede Santa Marcelina aderiu à ‘Hora do Planeta’

Cidade TiradentesItaim Paulista

Itaquera
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As visitas aos pacientes internados 

nos Hospitais da Rede de Saúde Santa 

Marcelina ficaram ainda mais humanizadas. 

Com o Programa Visita Ampliada, da 

Política Nacional de Humanização (PNH) 

do Sistema Único de Saúde (SUS), os 

internados de determinados setores 

ganharam o direito de receber visitas 

ao longo do dia, sem intervalos como 

acontecia até pouco tempo atrás.

Para a Rede Santa Marcelina, a iniciativa faz 

com que os pacientes respondam melhor ao 

tratamento, pois se sentem mais acolhidos 

estando próximos de entes queridos. O 

sistema também melhora a integração 

dos internados e de seus familiares com 

a equipe multiprofissional, ajudando no 

fortalecimento da humanização hospitalar.

Em contrapartida, os visitantes precisam 

seguir algumas regras para visitação, 

como usar trajes discretos, permanecer 

devidamente calçados, não entregar 

alimentos aos pacientes, não fotografá-los 

no leito, entre outras normas, conforme 

ilustração publicada ao lado.

Os horários da Visita Ampliada variam de 

acordo com o local.

Pioneirismo O Hospital pioneiro na 

implantação do Visita Ampliada foi 

o Cidade Tiradentes. Em média, mil 

pacientes são beneficiados mensalmente 

com o programa na Enfermaria, com 

horário de visita das 8 às 20 horas. “A 

Instituição o inaugurou em julho de 2007 

e, em 2008, iniciamos a Visita Ampliada. 

Atualmente, horários pré-definidos para 

visita permanecem apenas para as UTIs, 

por serem setores restritos. O Pronto-

Socorro, em função da circulação, espaço 

físico e superlotação, dispõe de apenas um 

horário diário”, recorda a Administradora 

Hospitalar Renata Souza Lopes.

No ano seguinte, em 2009, o Hospital Santa 

Marcelina de Itaquaquecetuba também 

passou a ampliar o horário das visitas, 

inicialmente, na Clínica Cirúrgica e, depois, 

nas unidades não críticas.

O Hospital Santa Marcelina do Itaim 

Paulista também beneficia os pacientes 

com o Programa Visita Ampliada. A medida 

funciona desde 1º de junho de 2015, das 9 

às 21 horas, nos setores de Internação, e 

C O M P R O M I S S O  S O C I A L

Conheça a Visita Ampliada

REGRAS PARA VISITANTES E ACOMPANHANTES

R O N D Ô N I A

Santa Marcelina 
de Rondônia 
anuncia novos 
investimentos
Na contramão da crise econômica, o 
Hospital Santa Marcelina de Rondônia 
tem conseguido firmar parcerias 
estratégicas para manter o bom 
funcionamento das suas instalações 
e ampliar os serviços oferecidos 
aos pacientes. Na lista dos repasses 
financeiros mais expressivos, destaque 
para a quantia de R$ 40 mil, doada pela 
unidade da Havan de Porto Velho. O 
valor foi revertido na reforma do piso e 
construção de sanitários, proporcionando 
assistência e acessibilidade aos pacientes 
no Ambulatório Rosa Gambella. Uma ação 
entre amigos, organizada por empresários 
da região, sorteou uma viola autografada 
pelo cantor sertanejo Eduardo Costa, que 
arrecadou mais de R$ 14 mil.

O hospital agora aguarda a liberação 
de R$ 1,5 milhão para a construção da 
nova oficina ortopédica. O projeto foi 
aprovado e será liberado pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT/RO) e Tribunal 
Regional do Trabalho.

Segundo a Irmã Lina Maria Ambiel, 
diretora geral e principal captadora 
de recursos da unidade, existe uma 
expectativa muito grande em torno 
deste projeto porque a unidade não 
tem mais condições de atender a 
demanda de pacientes. “O que estamos 
conseguindo até agora é uma grande 
graça divina porque os nossos custos 
estão muito acima dos valores pagos 
pelo SUS. Precisamos captar muito 
mais para garantir a sustentabilidade 
da instituição e continuidade dos 
serviços. Trabalhamos diariamente para 
a conquista de novos parceiros. Hoje, 
o nosso foco é conquistar empresários, 
magistrados e outras instituições que 
abracem a nossa missão”, frisa.

• Usar trajes discretos;

• Permanecer 
devidamente calçado;

• Não usar trajes inadequados, como: 
camiseta regata, peças transparentes 
ou decotadas, shorts, bermudas, 
minissaia, top e mini-blusa;

• Aos homens não é permitido 
transitar sem camisa;

• Não usar roupas de dormir ou exiba peças íntimas;

• Não use adornos visíveis: como colares, pulseiras, brincos 
grandes e piercing. Tais acessórios podem ocasionar 
desconforto, possíveis acidentes e prejudicar o quadro de 
saúde do paciente.
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Conheça a Visita Ampliada

A C O N T E C E U

Casa de Emaús completa 15 anos 
recepcionando pacientes e familiares
A Associação Casa de Emaús Santa Marcelina 

(Acefama) acaba de completar 15 anos. 

A Instituição é a responsável por fornecer 

abrigo a pacientes de diversas regiões do 

País com problemas hemato-oncológicos e 

outras doenças complexas, que seguem em 

tratamento de longa duração no Hospital Santa 

Marcelina de Itaquera por meio do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Além dos pacientes, seus 

familiares também recebem auxílio-hospedagem 

gratuitamente. A capacidade de atendimento é 

de 35 pessoas. 

Para comemorar a fundação desta importante 

instituição religiosa e beneficente, foi realizada 

uma missa e uma grande festa em 20 de 

fevereiro - dois dias após o aniversário da Casa 

de Emaús. A celebração ficou por conta do Padre 

Domingos Sávio Ferreira de Lima, da Paróquia 

Divino Pranto. Houve ainda a presença do Padre 

José Alves, da Paróquia São João Batista da Vila 

Carrao e Frei Rafael Capelão do Hospital Santa 

Marcelina do Itaim Paulista. 

Marcaram presença também a irmã 

Giuseppina Raineri, fundadora da Casa de 

Emaús, a Diretora-Presidente da Rede Santa 

Marcelina, Rosane Ghedin, a Diretora-Técnica 

da Rede Monique Bourget, demais  Irmãs da 

Comunidade Betânia e o administrador do 

Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, 

Jociliano Montibeler Leonel. Além dos pacientes 

e familiares abrigados da Casa, moradores da 

Zona Leste da Capital, principal colaboradora 

da instituição, também foram convidados a 

participarem do aniversário. 

O presidente da associação, Rubens Rodrigues 

de Oliveira, destaca a relevância do serviço 

prestado ao longo de mais de uma década aos 

pacientes do Santa Marcelina. “Hoje somos 

referência na oferta deste serviço no Brasil. 

Em média, as famílias ficam na casa em um 

período entre seis meses a um ano. A maioria 

é do Norte e do Nordeste do País”, relata o 

Presidente da Casa de Emaús, que destaca o 

trabalho desenvolvido no local. “Ele é muito 

importante do ponto de vista da acolhida, onde 

cada paciente e familiar é acomodado em um 

quarto privativo durante todo o tratamento”. 

Conforme explica Oliveira, além do quarto, que 

conta com banheiro, também é ofertado às 

pessoas atendidas roupa de cama, alimentação 

e momentos de lazer no decorrer da estadia/

tratamento. 

Trabalho voluntário

Todo o trabalho desenvolvido na Casa 

de Emaús é voluntário. “Somos em 25 

pessoas, entre diretoria e coordenação, que 

trabalham em benefício dos que precisam de 

atendimento”, diz Rubens.

Inclusive, a festa de aniversário, segundo 

ele, foi realizada com apoio dos voluntários 

e da comunidade. “Nosso outro diferencial 

é a forma com que a casa se sustenta. Não 

temos parceria com empresários ou Secretaria 

de Saúde. Nosso trabalho acontece por meio 

de Providência Divina. Tudo, até a festa, só 

foi possível ser realizada graças à doação da 

comunidade. Inclusive, ajudamos o entorno 

com doações de cesta básica, visitas a famílias 

e outros atendimentos à Zona Leste”, concluiu 

o Presidente da Casa de Emaús.

das 13 às 19 horas, na Pediatria.

Antes da implantação do Programa, havia 
três horários, das 10 às 11 horas, das 
14 às 15h30 e das 19h30 às 21 horas. A 
encarregada de Hospitalidade, Adriana 
Silgueiro dos Reis, destaca que todos os 
pacientes internados são beneficiados, 
exceto os das emergências adulto e 
pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) adulto e UTI Neonatal, que mantêm 
os horários já estabelecidos.

Adriana enfatiza o motivo da implantação 
da medida pelo Hospital. “Percebemos 
que o ambiente hospitalar poderia ser 
mais acolhedor, garantindo um elo entre 
o paciente e o familiar. Vale ressaltar que 
o cuidador, ao participar dos cuidados 
do paciente, pode induzi-lo a repetir 
em casa as atitudes e comportamentos 
recomendados”.

Itaquá estende programa Em 
Itaquaquecetuba, o Visita Ampliada 
passou a vigorar também na 
Maternidade. Desde dezembro do ano 
passado, é possível fazer visitas das 11 às 
20 horas, sem intervalos às pacientes do 
setor. A supervisora de Enfermagem, a 
enfermeira Liliane Guerreiro, explica que, 
em 2014, o Hospital participou do projeto 
Maternidades, da Secretaria Estadual 
de Saúde, que debateu os dispositivos 
do Programa Nacional de Humanização 
(PNH). “Como melhoria para a 
Maternidade, optamos por implantar 
a Visita Ampliada, que aumenta as 
possibilidades de acesso para os visitantes 
de forma a garantir o elo entre o paciente 
e seu familiar. Em média, temos 350 
partos por mês, e todas as pacientes têm 
esse direito”.

Em breve em Itaquera A Comissão de 
Humanização do Hospital Santa Marcelina 
de Itaquera está traçando estratégias 
para que, em breve, a Visita Ampliada 
seja implantada na Instituição.



T E C N O L O G I A  E  I N O V A Ç Ã O 

Hospitais adotam sistema para melhorar o uso de leitos
O número de cirurgias eletivas nos Hospitais 

da Rede de Saúde Santa Marcelina tem 

aumentado gradativamente nos últimos 

anos. A melhoria deve-se ao sistema 

informatizado de Gestão de Acesso, criado 

para otimizar o processo de movimentação 

de leitos. A medida também foi adotada 

para identificar entraves na alta hospitalar 

precoce e segura de pacientes. O precursor 

em adotar o sistema foi o Hospital do Itaim 

Paulista, em 2005.

Na unidade, o Núcleo de Gerenciamento 

de Leitos ficou responsável em colocá-lo 

em prática. A médica Alessandra Egawa 

observa que, na ocasião, foi descrito como 

era o fluxo de entrada, saída e transferências 

internas dos pacientes. “Esse novo formato 

permitiu ao colaborador conhecer o fluxo 

desde o atendimento no Pronto-Socorro 

até a alta hospitalar, possibilitando 

orientação segura ao usuário sobre dúvidas 

relacionadas à realização de exames – 

urgentes ou não, solicitação de materiais 

e equipamentos específicos”, ressaltou a 

médica, dando como exemplo casos de dieta 

enteral, oxigenoterapia domiciliar e bolsa de 

ostomia. Outro benefício do novo sistema foi 

que, por meio da previsão de alta dentro das 

especialidades Clínica Adulta e Pediátrica, 

foi possível gerenciar os casos de longa 

permanência, identificando os passíveis de 

intervenção da equipe multiprofissional na 

desospitalização segura.

Cirurgias eletivas Um dos mecanismos da 

Gestão de Acesso cruza dados de previsões 

de alta de patologias com maior impacto 

nas diversas especialidades com dados de 

permanência das cirurgias eletivas. Com 

isso, o Núcleo de Gerenciamento de Leitos 

passou a trabalhar com as previsões de altas 

e otimizou o reuso dos leitos, garantindo 

que nenhuma cirurgia eletiva fosse suspensa 

por falta de leito. Para a Dra. Alessandra, 

como resultado direto, surge a excelência na 

taxa de efetividade dos serviços no Centro 

Cirúrgico do Hospital.

Tecnologia otimiza uso dos leitos em 

Itaquá Desde que a Gestão de Acesso foi 

implantada nos hospitais, muitas melhorias 

vem sendo feitas para a reutilização 

rápida e segura dos leitos. A mais recente 

foi do Hospital Santa Marcelina de 

Itaquaquecetuba que inovou ao incorporar 

o uso de tablets no processo. Com o uso da 

tecnologia, foi possível reduzir em até 1h04 

o tempo na liberação de leitos.

Como funciona No 4º andar do hospital, 

onde ficam os leitos de cirurgia geral, o 

sistema é alimentado por tablets – uma 

ideia do administrador Marcos Moreto, 

que deu muito certo na unidade. Nos 

demais andares, 2º, 3º, 5º e 6º, existe 

uma integração entre as equipes de 

Higienização, Núcleo Interno de Regulação 

(NIR) e Enfermagem para agilizar o 

reuso do leito. “Além do sistema, 

também operacionalizamos o pessoal da 

Higienização que, como diferencial, forra 

os leitos. Isso também ajudou a diminuir o 

tempo de liberação. Antes, esse trabalho 

ficava em tempo integral com o pessoal 

do setor de Enfermagem”, detalha a 

gestora de Apoio Técnico Assistencial, 

Michele Maria de Freitas Andrade 

Modesto. Para o segundo semestre, a 

expectativa do Hospital Santa Marcelina de 

Itaquaquecetuba é incorporar em 100% o 

uso de tablets na Gestão de Acesso.

C I R U R G I A S  E L E T I V A S

Cidade Tiradentes firma parceria para diminuir fila reprimida
O Hospital Cidade Tiradentes firmou recente parceria com a Prefeitura 
de São Paulo para diminuir a fila de espera de cirurgias eletivas - 
aquelas que não são de urgência e que podem ser programadas na 
rotina, de acordo com a grade cirúrgica do respectivo Hospital. A 
parceria foi firmada em dezembro do ano passado, por meio de um 
Termo Aditivo ao contrato de gestão. “Os pacientes são agendados 
através do sistema SIGA, da Secretaria Municipal de Saúde, no qual 
o Hospital disponibiliza mensalmente as consultas e os postos por 
sua vez realizam o agendamento. Geralmente, a Secretaria procura 
distribuir de acordo com a região onde moram os pacientes”, explicou 
a Administradora Hospitalar do Hospital Cidade Tiradentes, Renata 
Souza Lopes.

Ainda de acordo com ela, os dois primeiros meses da parceria foram 
dedicados à contratação de pessoal, aquisição de equipamentos e 
materiais, além do início da marcação de consultas e atendimento 
médico ambulatorial. Os pacientes foram avaliados e, aqueles que 

tinham indicação cirúrgica, seguiram para a realização de exames 
complementares e avaliação pré-anestésica. No primeiro trimestre 
deste ano, o volume cirúrgico eletivo registrou um aumento 
importante, registrando 89 procedimentos em janeiro, 128 em 
fevereiro e 208 em março. Destes, 227 procedimentos eletivos 
somente do projeto entre fevereiro e março.

Os demais hospitais da Rede Santa Marcelina também estão 
conseguindo resultados progressivos mês a mês. Itaquaquecetuba, 
por exemplo, saltou de 183 cirurgias eletivas no mês de janeiro para 
191 em fevereiro e fechou março com 218 procedimentos. Itaim 
Paulista também aumentou o número de cirurgias, passando de 189 
em janeiro, para 210 em fevereiro e 220 em março. O crescimento 
médio é de, aproximadamente, 17% em relação ao mesmo período de 
2015. Segundo o hospital, em 2016, espera-se um aumento de 50% no 
número de cirurgias eletivas em relação a 2015, podendo chegar a até 
648 a mais em relação ao ano passado.
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Influenza (Gripe): como 
reconhecer sintomas
Influenza é comumente conhecido como 
gripe, uma doença febril aguda, transmitida 
facilmente por vias respiratórias. Os vírus da 
influenza que causam doenças são os tipos 
A e B, sendo o vírus A o maior responsável 
pelas epidemias sazonais e grandes 
pandemias.

Algumas pessoas, como idosos, gestantes, 
crianças e pacientes com comorbidades 
possuem um risco maior de desenvolver 
complicações. No ano de 2016, observamos 
uma circulação precoce e disseminação 
rápida do vírus influenza comparada aos 
anos anteriores. Em 2015, no município 
de São Paulo, o subtipo predominante foi 
o vírus Influenza A H3N2. Já neste ano, o 
subtipo predominante é o vírus H1N1.

No Hospital Santa Marcelina até o dia 20 de 
maio foram notificados 313 casos suspeitos.

Sintomas de síndrome gripal* (adulto): Febre 
de início súbita (acompanhada de tosse ou 
dor de garganta); Dor de cabeça (cefaléia); 
Dores musculares em boa parte do corpo 
(mialgia); Dor nas articulações e no corpo 
(artralgia).

Crianças com menos de 2 anos de idade 
Febre de início súbito; Sintomas respiratórios: 
tosse, coriza e obstrução nasal.

Fique sabendo Como medida de 
prevenção o Hospital Santa Marcelina de 
Itaquera imunizou contra influenza 3.612 
colaboradores (incluindo alunos, residentes, 
terceirizados e contratados) até o último dia 
15 de abril.

* Na ausência de outro diagnóstico específico.

Saiba como 
se prevenir
da influenza:
• Higienize as mãos frequentemente, 

principalmente antes de consumir 

alimento;

• Cubra o nariz e a boca quando 

espirrar ou tossir;

• Higienize as mãos após tossir ou 

espirrar;

• Utilize lenço descartável para 

higiene nasal;

• Evite tocar mucosas dos olhos, 

nariz e boca;

• Não compartilhe objetos de uso 

pessoal, como talheres, pratos, copos 

e garrafas;

• Mantenha os ambientes ventilados;

• Evite contato próximo com pessoas 

que apresentam sinais ou sintomas 

de Influenza;

• Evite aglomerações e ambientes 

fechados;

• Evite sair de casa em período de 

transmissão da doença;

• Adote hábitos saudáveis, como 

alimentação balanceada e ingestão 

de líquidos.

Os vírus da influenza 
que causam doenças 

são os tipos A e B, 
sendo o vírus A o 
maior responsável 
pelas epidemias 

sazonais e grandes 
pandemias.
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INTERNAÇÕES JAN-MAR 2016
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Procedimento

População Região Leste II 
(Estimativa Fund. SEAD)

2.441.615

Consultas Médicas 78.579

Exames 84.883

Procedimentos de Enfermagem 147.340

Procedimento Quantidade

Pessoas Cadastradas 956.198

Famílias Cadastradas 274.892

Hipertensos Cadastrados 124.809

Diabéticos Cadastrados 43.601

Gestantes Cadastradas 7.285

Visitas Domiciliares da ESF 283.034

Produção de procedimentos dezembro de 2015
DADOS GERAIS DA APS SANTA MARCELINA:

DADOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF):

Fonte: TABNET- SMS (SIAB e SIA-SUS)
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