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EDITORIAL

ACONTECEU

Dia do Médico e as ações contra o câncer
de mama ganham destaque na edição

3º Jantar Beneficente Santa Marcelina

Neste mês, a Rede Santa Marcelina aderiu à campanha Outubro Rosa e vestiu-se de cor-de-rosa para
lembrar as mulheres o quanto é importante investir na sua saúde, realizando periodicamente exames
preventivos. No país, nem todos conseguem ter atendimento rápido devido à demanda reprimida do
Sistema Único de Saúde (SUS). Felizmente, mesmo com tantas dificuldades, nossos hospitais e unidades
de saúde têm conseguido reduzir essa fila, prestando atendimento de qualidade e humanizado às
mulheres da comunidade. Nossas colaboradoras também receberam atenção especial. Durante todo o
mês, participaram de diversas ações voltadas para prevenção e conscientização sobre o câncer de mama.

O Hospital Santa Marcelina agradece a presença de todos que prestigiaram o evento e fizeram crescer o nosso
time pela vida.

Em Outubro, também celebramos uma outra data muito especial. Reservamos nesta edição do Conexão
Santa Marcelina um espaço para homenagear os nossos médicos, em comemoração ao dia 18 de
outubro, lembrando que sem eles, seria impossível continuar a nossa missão.
Outro destaque é a celebração de 41 anos do Hospital Santa Marcelina de Rondônia, que tem grande
relevância para a comunidade da região, principalmente no setor de ortopedia, no qual é
referência.
Ainda nesta edição deste informativo, apresentamos as novidades implementadas pelos
Hospitais e unidades de saúde da Rede de Saúde Santa Marcelina, com o objetivo de
melhorar a qualidade na assistência.
Boa leitura,

Ir. Rosane Ghedin
Diretora-Presidente da Rede de Saúde Santa Marcelina

ANIVERSÁRIO

Hospital Santa Marcelina de Rondônia
comemora 41 anos
O Hospital Santa Marcelina de Rondônia
comemorou recentemente os seus 41 anos,
com um grande show beneficente que movimentou a comunidade de Rondônia, que
angariou fundos para dar continuidade aos
seus projetos assistenciais e atendimento à
população.

Raios-x do Hospital
A unidade hospitalar do Santa Marcelina
de Rondônia tem uma representatividade
muito grande para a população que, em
geral, é muito carente. A instituição oferece

também atendimento ambulatorial e
cirúrgico, além de serviço de reabilitação
física especializada. A Oficina Ortopédica,
que funciona no complexo hospitalar, é
o maior diferencial da unidade, onde são
confeccionados próteses, órteses, calçados
adaptados e outros. São mais de 9 mil
atendimentos realizados por ano para
atendimento de pessoas com deficiências
físicas, como vítimas de acidentes de
trânsito, acidentes de trabalho, hansenianos, diabéticos e outros. Adultos e crianças
acometidas de doenças congênitas de pé,
de coluna, de coordenação motora, bursite,

tendinite, artrose, artrite e outros atendidos
com órteses e pessoas com dificuldade de
locomoção como idosos, obesos, crianças
com problemas neurológicos, amputados ou
pós-cirúrgicos que recebem meios auxiliares
de locomoção como cadeiras de rodas, de
banho, muletas e andadores fazem parte da
lista dos atendidos.

ERRAMOS: Na edição passada (Maio a Agosto) erramos a classificação dos vencedores do concurso
“Desenhando o Hospital Santa Marcelina” realizado pelo Hospital do Itaim Paulista. A ordem do 2º e do 3º
colocados, ganhadores do concurso, ficou invertida. Nicolas Alexandre de Souza Silva ficou em 2º lugar o e o
Roberto Aparecido da Silva ficou em 3º.
SANTA MARCELINA
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Previna-se contra o câncer de mama

SAÚDE E BEM-ESTAR

#OutubroRosa

O autoexame, realizado

10 dias
após a menstruação,
pode ajudar no
diagnóstico precoce
da doença.

Rede de Saúde Santa
Marcelina investe em prevenção
para detecção precoce do câncer

A estimativa do Instituto Nacional de Câncer é
fechar 2016 com 57.960 novas ocorrências da
doença. Relativamente rara antes dos 35 anos,
cresce progressivamente acima desta idade,
especialmente após os 50 anos. Para tentar
reverter o quadro, em todo o mundo, este mês
é destinado às ações de conscientização sobre
o diagnóstico precoce, durante a campanha
Outubro Rosa, também presente nas unidades
da Rede de Saúde Santa Marcelina.

que dificultava a sobrevida e também
a mutilação pela própria mastectomia.
Observamos que hoje as pacientes já são
diagnosticadas com tumores de 1 a 2 cm,
melhorando a sobrevida e com possibilidade
de realização da quadrantectomia, ou seja,
uma cirurgia que não necessita a retirada
total da mama, resgatando a autoestima”,
explica Haruo, acrescentando que o projeto
propõe a conscientização, marcações de
mamografias, avaliação destes exames e
diagnósticos e tratamentos cirúrgicos.
Já em relação ao câncer de próstata, Haruo
conta que a caminhada teve início há 4
anos e mais de 4 mil homens participaram
das palestras com diagnóstico de 20 casos
de câncer de próstata, além de outros
aguardando biópsias.

“

Entre as atividades com envolvimento da
comunidade, estão a 15ª Caminhada de
Prevenção ao Câncer de Mama, seguida
pela 4ª Caminhada de Prevenção ao Câncer
de Próstata que, neste ano, estão marcadas
para o dia 7 de dezembro, às 7 horas, em
Itaquaquecetuba.

Segundo o coordenador da Saúde da
Mulher dos Hospitais Santa Marcelina
de Itaquaquecetuba e Itaim Paulista, o
ginecologista e mastologista Edgar Haruo,
nos últimos 15 anos, foram realizadas mais
de 600 palestras sobre a prevenção ao câncer
de mama para cerca de 40 mil pacientes e,
pelo programa, 150 mulheres foram tratadas
e curadas.
“Há 15 anos, as pacientes chegavam
ao hospital com nódulos, em média
de 4 centímetros, a serem tratados, o
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Nos últimos 15 anos,
foram realizadas
mais de 600
palestras sobre a
prevenção ao câncer
de mama para cerca
de 40 mil pacientes
e, pelo programa,
150 mulheres foram
tratadas e curadas.

Após os
50 anos,

deverá ser realizada a primeira
mamografia para possibilitar
exames comparativos futuros.

a frequência deste exame deverá ser
determinada pelo médico de acordo
com os fatores de risco e/ou as
características da mama.

mamografias devem
ser feitas anualmente.

A principal manifestação é um
nódulo fixo, e geralmente indolor.
Outros sinais e sintomas são: pele
avermelhada, retraída ou parecida
com casca de laranja, alterações no
bico do mamilo, nódulos nas axilas
e pescoço e saída de líquido de
aspecto incolor ou sanguinolento
dos mamilos.

Como
diagnosticar
Um câncer de mama pode ser percebido no
exame clínico ou por exames de imagens
(mamografia, ultrassom, ressonância
magnética). A partir da suspeita, é solicitada
biópsia, podendo ser realizada por uma
pequena cirurgia ou uma punção de agulha
fina ou grossa para retirada de material para
análise e diagnóstico.

Fatores
de risco
Histórico familiar é um grande fator de risco
para o câncer de mama, especialmente se
ocorreu em parentes de 1° grau (mãe e irmã).
A primeira menstruação antes dos 8 anos, a
menopausa tardia (após 55 anos) e ocorrência
da primeira gravidez após 30 anos são
outros fatores de risco. Ainda é controverso a
associação do uso de contraceptivos orais com
o aumento do risco de câncer de mama.

Confira as comemorações do Outubro Rosa

Origem do
Outubro Rosa
O Outubro Rosa é um movimento
internacional que visa à luta contra o câncer
de mama, iniciado em 1997, nos Estados

Itaquaquecetuba

APS

As colaboradoras do
Hospital Santa Marcelina
de Itaquaquecetuba
participaram de palestra
sobre prevenção e cuidados
com a saúde feminina ministrada
pelo coordenador da Saúde da Mulher
da instituição, Dr. Egdar Hotta, e fizeram
exames preventivos durante todo o mês.

As Unidades Básicas
de Saúde também se
“vestiram” de cor-derosa e oferecem várias
atividades para as usuárias
durante todo o mês de Outubro. Cada unidade fez
a sua própria programação, que incluiu palestras,
orientações, ofertas de consultas e exames, entre
outras atividades que ajudaram na conscientização
da detecção precoce do câncer de mama.

Unidos. O símbolo da campanha é um
laço rosa, que foi feito inicialmente pela
Fundação Susan G. Komen e distribuído
na primeira corrida pela cura do câncer de
mama, em 1990. No Brasil, a primeira ação
aconteceu em 2002, quando o obelisco do
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, foi
iluminado na cor rosa. A partir deste marco,
a campanha faz parte rotineiramente da

Edgar Haruo
Coordenador da Saúde da Mulher
dos Hospitais Santa Marcelina

Dos 40 aos
50 anos,

Principais
sintomas

“

A cada ano, 10 mil mulheres perdem a vida
vítimas do câncer de mama, que lidera o
índice de mortalidade no País. E uma das
principais causas da morte pela doença é a
detecção tardia. Este é o tipo de câncer mais
comum entre as mulheres no Brasil e no
mundo, depois do de pele não melanoma.
Corresponde a cerca de 25% dos casos novos
contabilizados todos os anos.

Entre 35
e 40 anos

maioria dos hospitais, incluindo as unidades

Cidade
Tiradentes
A programação
comemorativa
do outubro rosa
tem movimentado
o Hospital Cidade Tiradentes.
No dia 28/10 acontecerá uma
palestra sobre prevenção do
câncer de mama que será aberta
para a comunidade.

Itaim Paulista

Itaquera

Até o final do mês, o Hospital Santa Marcelina
do Itaim prestará atendimento diferenciado para
as suas colaboradoras. Foram disponibilizadas
150 vagas para mamografias e 150 para exames
de Papanicolau. A atividade ainda incluiu palestras
preventivas às mulheres e a auxiliar administrativa, Luciana Tada,
criou uma moldura decorada com flores para os colaboradores
fazerem selfies.

O Núcleo de Gestão de Pessoas no Hospital
Santa Marcelina de Itaquera coordenou
as ações preventivas na unidade. Foram
promovidas diversas atividades preventivas
para as colaboradoras, desde palestras até a
realização de exames ginecológicos. O apoio das equipes de
Ginecologia de Itaquera e Gestão Médica da APS e do AME
foram fundamentais para o sucesso do evento.

da Rede de Saúde Santa Marcelina.
SANTA MARCELINA
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Especial Dia do Médico
Queridos colegas e essenciais protagonistas da
missão: “AMOR QUE SALVA”!
“Ser médico é ser “feliz“ escriba da ternura de
Cristo”. Ícone do seu rosto misericordioso, de
suas hábeis mãos que curam, de seu coração
que acolhe com compaixão e sabedoria cada ser
humano, por mais desfigurado que seja, para
adorar e contemplar nele a presença do Servo
Sofredor e na sua força divina de Ressuscitado
semear e cultivar a esperança que faz retornar
a vida.
O Pai de bondade olha para vocês como ao
seu Filho Jesus, Divino Médico e os arrebata na
força do seu Espírito para construir juntos o seu

QUALIDADE

INTERINSTITUCIONAL

Fórum incentiva boas práticas assistenciais

Semana Vocacional promove reflexão

O Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista está sempre apostando
em novas ideias para melhorar as boas práticas assistenciais da
unidade. Uma iniciativa recente idealizada e coordenada pelo Núcleo
de Segurança do Paciente e o Escritório da Qualidade foi o I Fórum de
Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente, realizado no dia 29 de
agosto amplamente apoiado pela Diretoria.

De 07 a 14 de agosto, foi promovido na
Rede de Saúde Santa Marcelina, a Semana
Vocacional que reuniu colaboradores e
usuários para refletir Sobre sua vocação
humana, cristã, afim de promover a
cultura vocacional.

Parabéns! A nossa gratidão pelo que
são e pelo que fazem.

Esta iniciativa incluirá o fórum no calendário de eventos do hospital,
devido ao alto índice de satisfação dos participantes que gerou
resultados positivos.

Da sua irmã mais velha do Hospital
Santa Marcelina:

De caráter interinstitucional, pois contou com representantes de todas
as unidades da Rede de Saúde Santa Marcelina, o evento reuniu
cerca de 70 pessoas para discutir estratégias que possam melhorar a
qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Equipes da rede organizaram oficinas,
rodas de conversas, distribuição de
mensagens vocacionais e momentos
ecumênicos.

projeto de transfiguração da humanidade que
apesar de vulnerada pelo mal, pela sua Graça
e a fidelidade de vocês à missão, pode ainda
recuperar sua beleza e integridade.
Amém!

Ir. Giuseppina Raineri

ENCONTRO DA NUTRIÇÃO

Homenagem dos Diretores Clínicos aos Médicos

Cidade Tiradentes previne obesidade infantil

da Rede de Saúde Santa Marcelina

Itaquaquecetuba:

“A arte de ser médic
o 24 horas por dia. O
ser médico permanec
constante na vida do
e
mesmo. Não apenas
sua jornada de traba
seu consultório, hospit
lho, no
al ou ambulatório, ma
s a todo o momento em
vida privada. Em ca
sua
sa, com vizinhos, am
igo
s, nas festas, até no
todos aproveitam o mo
taxí,
mento de encontrar com
o médico amigo e faz
uma consulta. Eventua
er
lmente, para ver aque
le resultado de exame
de retornar no seu mé
antes
dico pessoal, às veze
s, como segunda opini
na maioria das veze
ão, e,
s, para aliviar uma an
gústia ou sofrimento.
E, com certeza, ness
e momento nos empe
nhamos para melhor
próximo, trazer conhe
auxiliar o
cimento, conforto e, mu
ita
s vezes, até tratamen
as angústias e sofri
to para
mentos do próximo. Com
certeza, isso faz da
profissão ser um dom
nossa
muito especial e, apes
ar de não concordar
com o aforisma propo
sto inicialmente, sim,
nossa profissão
é um grande sacerdó
cio.”,
Dra. Vânia Perdigão
Nobre, diretora clínica
do Hospital Santa Ma
rcelina de Itaquaque
cetuba

Itaim Paulista:

s
nizo cada um do
azer que parabe
da
s
vé
ra
“É com grande pr
At
tubro.
ste dia 18 de Ou
meus colegas ne
formam sofrimento
ns
tra
s
or, você
a.
dedicação e do am
alento e esperanç
e desamparo em
seja
e
ser celebrado, qu
Esse dom merece
”,
felicidade!
um dia de muita
do Hospital Santa
clí
e, diretor nico
Dr. Andre Cafagn
im Paulista
Marcelina do Ita

Cidade Tiradentes:
“Uma vocação para cuida
r do outro com humanizaçã
o, acolhendo
o paciente e seus familia
res, com respeito amor
e dedicação.”,

AMOR
ENTREGA
VIDA
DEDICAÇÃO
VOCAÇÃO
RESPEITO

Dra. Ana Cristina Silves
tre
da Cruz, diretora clínica
do
Hospital Cidade Tiradente
s

Itaquera:
“Ser médico, antes de tudo, é ser um eterno paciente. Ter paciência para se
graduar, estudar e fazer provas, continuar estudando e se atualizando para servir
ao paciente o melhor que temos para oferecer, e continuarmos a ser questionados.
Ter paciência por ter noites mal dormidas atendendo o próximo. Paciência por perder
festas, viagens e momentos com os amigos ou os familiares. Ter paciência por
trabalhar muito e muitas vezes achar que não foi muito bem remunerado. Mas o
que tem mais valor e o que significa muito mais e é por isso que abraçamos com
dedicação tão nobre missão, é de ouvir do/a paciente muito obrigado”,
Dr. Flávio M. Turibio, diretor clínico do Hospital Santa Marcelina de Itaquera

6

SANTA MARCELINA

A Semana Vocacional é uma iniciativa
da Congregação das Irmãs de Santa
Marcelina, que segue a orientação da
igreja de realizar atividades criativas
para sucitar novas vocações.

APS Santa Marcelina:
“Para mim, não há outra maneira de ser um bom médico
sem dedicação e amor. No Santa Marcelina, descobrimos
que nossa vocação é baseada nesses valores. Ou seja,
tratar o paciente com respeito e compaixão é permit ir o
exercício da nossa essência como profissional.
Agradeço aos médicos da APS Santa Marcelina
por acreditarem em suas vocações”,
Dr. Bruno Castro, Gestor Médico da APS Santa Marcelina

Seu filho se alimenta bem? A alimentação dele é realmente
balanceada e própria para a idade? Para ajudar mães e pais
a esclarecerem essas e outras dúvidas, o Serviço de Nutrição
e Dietética do Hospital Cidade Tiradentes abordou o tema
“Alimentação Infantil: Base para uma Vida Saudável”. no 7°
Encontro de Nutrição, que aconteceu no dia 02 de setembro com a
participação de 185 pessoas. O evento contou com alunos da ETEC
de Cidade Tiradentes, que expuseram uma mesa com materiais
didáticos focados no estímulo à alimentação infantil.

Olimpíadas na APS
No clima dos jogos olímpicos, a equipe NASF Itaim que atua na
UBS Jardim Silva Teles, organizou a 1º Olimpíada Adaptada - 100%
Saúde, entre os dias 1 e 8 de agosto, sob a orientação do educador
físico André Araujo. Atividade criativa e diferente buscou melhorar
o bem-estar dos participantes por meio de atividades físicas, além
de aproximá-los mais para o evento que aconteceu no país. A UBS
Inácio Monteiro, em Cidade Tiradentes, também realizou ações
olímpicas para seu usuário de seu território.

C APACITAÇ ÃO

Hospitais conscientizam sobre os perigos da SEPSE
A Sepse mata mais que o infarto e o câncer. Mas você
sabe o que é Sepse? A Sepse é uma reação do corpo
contra uma infecção, que prejudica o funcionamento
dos seus próprios órgãos. E com o objetivo de mostrar
que o tratamento rápido salva vidas e de conscientizar
os colaboradores sobre a importância da prevenção,
os Hospitais de Itaquaquecetuba e Itaquera realizaram
eventos para discutir o assunto e celebrar o Dia
Mundial da SEPSE, comemorado em 13 de setembro.

Itaquera

Itaquaquecetuba

Saiba mais em: www.diamundialdasepse.com.br.
SANTA MARCELINA
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NOVIDADE

Itaquera implanta Painel Assistencial
A melhora constante da comunicação
da equipe multidisciplinar, formada por
médicos, fisioterapeutas, enfermeiros,
entre outros, é um dos objetivos do
painel assistencial instalado no setor de
internação do Hospital Santa Marcelina
de Itaquera, com exceção da Unidade
de Terapia Intensiva (UTI). Implantado
no início de julho, o equipamento será
levado também aos Prontos-Socorros
Clínicos e Cirúrgicos.
Segundo a coordenadora de Gestão da
Qualidade, Adriana Sousa Giovannetti,
o portal traz o nome completo do
paciente, data da internação, leito,

número de atendimento, prescrição
médica, previsão de alta, exames
realizados e pendentes, informações
nutricionais, como início e término de
jejum, além de toda a evolução clínica,
incluindo complicações. “Tudo está
online e, no momento em que clica na
linha correspondente a determinado
paciente, a equipe multidisciplinar
consegue ver tudo sobre ele”, explica.
O sistema ajuda a evitar falhas na
comunicação e possibilita que todos
possam saber o que está acontecendo
online.

NOVIDADE

APS conta com
sistema para
registro de
informações
digitais
Neste ano, todas as unidades do
Estratégia Saúde da Família (ESF) da
Atenção Primária à Saúde (APS) Santa
Marcelina contarão com o sistema para
registro de informações digitais das
pessoas cadastradas. Desta forma, os
agentes comunitários que contavam
com o Siab Fácil, do Ministério da
Saúde, substituído pelo E-SUS (Sistema
Único de Saúde) em dezembro de
2015, poderão fazer o controle e
planejamento de suas equipes e dos
atendimentos.

para depois serem digitadas no

Com a nova tecnologia, as antigas
fichas de papel onde as informações
eram anotadas pelo agente comunitário

Setor de Informação e Saúde da APS
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computador, foram substituídas
primeiramente por smartphones e hoje,
estão em tablets. “Além de facilitar o
trabalho da equipe na coleta e controle
dos dados de natalidade, morbilidade,
pacientes diabéticos, hipertensos,
entre outros, o Siab Fácil contribui
para o planejamento de saúde com
base na realidade de determinadas
regiões”, explica Joel Levi Ferreira
Franco, assessor da informação do
Santa Marcelina de todas as regiões
atendidas pela rede.

CONTROLE DE ACESSO

Itaim Paulista
moderniza acesso
por catracas
Com a implantação do sistema informatizado
de acesso por catracas, a segurança de
colaboradores, corpo clínico, pacientes e
visitantes ganhou um importante aliado no
Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista.
O gerente de Serviços Administrativos e
de Apoio, Paulo Roberto Borges, destaca
que a medida possibilita maior controle de
entrada e saída de pessoas no prédio, além
de normatizar o acesso dos colaboradores
apenas pela portaria 4 (P4), onde os
equipamentos estão instalados.
“Agora, com a catraca de controle de acesso
por sistema informatizado para entrada e
saída de colaboradores, mediante o uso do
próprio crachá do hospital, e outra destinada
a terceiros durante serviços pontuais no
hospital, todos os que vierem ao prédio terão
que se identificar na portaria, que fornecerá
um crachá para esta pessoa ter acesso ao
hospital, sendo orientada onde deve ir e
avisada sua presença à pessoa a ser visitada,
que se for o caso, pode ir à portaria para
recebê-la”, detalha Borges.
Ainda segundo ele, com a implantação do
sistema que deve ser estendido a todo o
prédio do Itaim, não haverá necessidade de
manter um segurança na catraca destinada a
terceiros, porque o próprio visitante poderá
depositar o crachá em uma urna com leitor
ótico e, se for permitida sua entrada, também
será liberada a saída.

ITAQUAQUECE TUBA

CONSCIENTIZAÇÃO

Hemodiálise amplia atendimentos
para três turnos

Rede lembra as mamães
sobre a importância do
alimento materno

O Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba aumentou de dois para três os turnos de
atendimento no setor de Hemodiálise. A ampliação dos horários aconteceu no início de maio
e foi implantada a pedido da Secretaria de Estado da Saúde. O coordenador de Hemodiálise
do Hospital, o médico Auro Buffani Claudino, explica que a administração pública percebeu
que muitos pacientes da região ainda necessitavam de atendimento. “Por isso, ampliamos
o atendimento, para absorver estes pacientes da região, que agora já não precisam se
deslocar até São Paulo”. O médico enfatiza que, antes do novo turno, eram realizados
aproximadamente 1.040 atendimentos mensais. “Agora passou para 1.560”. O setor de
Hemodiálise do Santa Marcelina de Itaquá conta com 20 equipamentos para atender
pacientes ambulatoriais e outros quatro para pacientes internados. Os atendimentos
começaram no final de setembro de 2015. Vinte pacientes são atendidos por turno.

Na Semana Mundial do Aleitamento Materno,
celebrada entre os dias 01 e 07 de agosto, as
unidades do Santa Marcelina promoveram
diversas ações internas para lembrar as
mamães sobre a importância da amamentação
para a saúde dos bebês. Cada hospital e as
unidades básicas de saúde da Atenção Primária
encontraram uma maneira criativa para
incentivar o aleitamento materno.

Cidade Tiradentes moderniza sistema de chamado
da Enfermagem
Uma das inovações tecnológicas adotadas pelo
Hospital Cidade Tiradentes foi a modernização
do sistema de chamada de enfermagem,
implantado em setembro, mas que já apresenta
resultados positivos na redução do tempo de
resposta da enfermagem a partir do momento
em que o paciente aciona o sistema até a
chegada da equipe ao leito.
Segundo o gerente de apoio, Welbe Atanasio
de Sousa, como diferencial o sistema permite
que o profissional da enfermagem peça apoio
aos demais integrantes da equipe, caso haja intercorrência de maior complexidade.
É possível ainda, gerenciar o tempo dos chamados à partir de relatórios gerados pelo
sistema, explica Welba.

MCDIA FELIZ

Itaquaquecetuba

Atenção Primária à Saúde (APS)
Santa Marcelina

Ação beneficia crianças
atendidas pelo TUCCA no
Santa Marcelina
Pelo sexto ano consecutivo, a TUCCA – Associação
para Crianças e Adolescentes com Câncer – participa da
campanha McDia Feliz coordenada nacionalmente pelo
Instituto Ronald McDonald. Todo o recurso arrecadado

Cidade Tiradentes

será revertido para projetos que beneficiarão crianças
e adolescentes com câncer de todo o Brasil que são atendidos no Hospital Santa Marcelina em parceria com
a TUCCA. Assim como nos anos anteriores, o principal projeto beneficiado pela campanha é a Casa Ronald
McDonald São Paulo – em Itaquera, na Zona Leste. A Casa, que será inaugurada em breve, acolherá crianças
e adolescentes carentes com câncer, vindos de outras cidades e estados, durante o período de tratamento da
doença no Hospital Santa Marcelina/TUCCA. Atualmente, cerca de 30% dos jovens atendidos pela Associação
são de fora de São Paulo.
SANTA MARCELINA
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PREMIAÇÃO

DIA MUNDIAL SEM CARRO

Hospitais recebem selo “Amigo do Meio Ambiente” 2016

Ação prevê a conscientização
da população

A Atenção Primária à Saúde (APS)
e o Hospital Santa Marcelina de
Itaquaquecetuba e o Hospital Cidade
Tiradentes receberam o prêmio “Amigo
do Meio Ambiente” 2016, concedido pela
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
O evento ocorreu no dia 14 de setembro, no
Hospital Sírio-Libanês, na Capital Paulista,
durante o IX Seminário Hospitais Saudáveis
- principal evento promovido pelo Projeto
Hospitais Saudáveis.
Todos tiveram projetos que foram destaques
na premiação. O Hospital Santa Marcelina
de Itaquera ganhou o certificado de Honra
ao Mérito com a reforma ambiental da
unidade de Atenção Primária à Saúde
(APS) Gleba do Pêssego, em Itaquera, de
acordo com a as políticas ecologicamente
corretas. Segundo Paulo José Batalha
Valverde, coordenador de Gestão de
Meio Ambiente da APS Santa Marcelina,
o setor de Engenharia Predial idealizou o
projeto seguindo as diretrizes ambientais,
e a proposta deverá ser levada a outras
unidades da rede. “Tivemos movimentos
isolados, como a implantação da iluminação
com lâmpadas de LED, redutores de água,
entre outras ações, e agora, pela primeira
vez, conseguimos construir um prédio para
receber um equpiamento de saúde que já
existia de forma precária e passou a contar
com vários itens”, explica Valverde.

Itaquaquecetuba
No Hospital Santa Marcelina de
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Itaquaquecetuba, a ação premiada consistia
em duas frentes: a primeira, voltada ao
desenvolvimento e implantação de um
programa de recolhimento de pilhas para
reciclagem; e a segunda, a realização de
uma gincana ambiental com funcionários
que durante dois meses tiveram que
colocar em prática ações sustentáveis,
como reciclagem de materiais, doação de
sangue, plantação de mudas de árvores,
entre outras, trocadas por pontos a partir
de 0,5 a 30. O grupo que atingisse a maior
pontuação ganharia a gincana e prêmios
concedidos pela organização social “Santa
Marcelina”, que administra a unidade.
Ao final do projeto, o hospital atingiu
a marca de 13.098 pilhas recolhidas e
encaminhadas para descarte correto,
109 kg de latas de alumínio destinadas à
reciclagem, seis árvores plantadas, sem
contar as doações de sangue realizadas.
“Ficamos no décimo quinto lugar entre
112 hospitais de todo o País com o projeto
de recolhimento de pilhas, o Papapilhas”,
conta Djalma Ezequiel Rios, agente
ambiental do Hospital Santa Marcelina de
Itaquaquecetuba.

Cidade Tiradentes
Dois projetos do Hospital Cidades Tiradentes
tiveram destaque no Prêmio “Amigo do
Meio Ambiente 2016”. Um deles, com o
tema “Consumo Consciente dos Recursos
Hídricos”, foi classificado na categoria
“Prêmio Amigo do Meio Ambiente Referência”, ganhando certificado. O outro,
“Medidas para redução do consumo de
água por paciente/dia no Hospital Municipal
Cidade Tiradentes”, compôs a exposição
nas sessões de pôsteres do IX Seminário
Hospitais Saudáveis, de 14 a 15 de setembro.
Segundo a coordenadora de Hotelaria,
Girlaine Isabel Sant’Ana, os projetos
abordaram as ações adotadas no hospital
para diminuir o consumo de água,
contribuindo para a preservação dos
recursos hídricos. “A redução foi possível
com a adoção de intervenções de resultados

imediatos, como a alteração nos processos
da lavanderia, mas também como fruto
de campanhas de conscientização, como
a substituição de torneiras e válvulas de
descarga promovidas pelo Pura (Programa
de Uso Racional da Água)”, destaca.
Com a adoção das medidas, o consumo de
água por paciente/dia reduziu 32% entre
2013 - quando era de 7,5 mil m3/mês, o que
representa 1,01 m³/mês por paciente/dia em
2016, resultando na economia de 330 litros
de água por paciente/dia, ou ainda de
2,7 mil litros por mês.

O Desafio Intermodal Zona Leste Santa Marcelina, criado para
promover o debate sobre a mobilidade urbana, avaliou o trajeto
entre o Shopping Metrô Tatuapé e o Hospital Santa Marcelina de
Itaquera, em horário específico de pico no trânsito, com diversos
modais, incluindo: bicicleta, trem, ônibus, metrô, corrida e
caminhada, patinete elétrico, carro e moto. Os participantes fizeram
o percurso usando esses modais para completarem o trajeto e
passaram pela avaliação que tem critérios como agilidade, conforto,
custo, poluição atmosférica, contribuição como atividade física

HUMANIZAÇÃO

O Hospital Santa Marcelina do Itaim
Paulista recebe, em outubro, o Selo Hospital
Amigo do Idoso. Um reconhecimento da
Secretaria de Estado da Saúde, que atesta
o compromisso da instituição em promover
ações em prol da saúde da terceira idade.

Itaim conscientiza
por meio da arte
Para conscientizar o público sobre
a preservação do meio ambiente, o
Hospital Santa Marcelina do Itaim
Paulista desde 2014 vem promovendo
ações com a comunidade, e neste ano
estão apresentando uma peça teatral
“Cena Ambiental”, para os alunos da
Escola Estadual Dario Monteiro de Brito,
vizinha da unidade. A peça foi idealizada
pela analista de custos hospitalares
Walquiria Rocha Carvalho Pajór e traz no
elenco oito colaboradores do Hospital:
Adriana Silgueiro, Claudia Andreia, Luiz
Mota, Marcelo Guze, Nicolas Alexandre,
Nilton Jesus, Rafael Bueno e Walquiria
Pajór, além da auxiliar de palco Ana
Paula Cabral.

apesar dos 14 quilômetros do trajeto. Mas levando em consideração
também o desconforto e o desgaste deste deslocamento, será
avaliada a sua aplicabilidade.

PÓS -ALTA

Itaim receberá Selo
Hospital Amigo do Idoso

PEÇ A TE ATR AL

e segurança do usuário. A bicicleta vem ganhando a preferência,

A Analista de Desenvolvimento de Pessoas

do Hospital Santa Marcelina do Itaim
Paulista, Eliane Rodrigues Albuquerque,
destaca que, graças ao apoio e incentivo
da Diretoria Administrativa e Técnica,
a Coordenação Médica e a equipe
multidisciplinar estão muito motivadas
e engajadas neste projeto. Para ela, vai
muito além da conquista do Selo, cujo
principal objetivo é identificar ações que
incorporem mais qualidade e eficiência
ao atendimento oferecido às pessoas com
mais de 60 anos.

MUSIC AS NOS HOSPITAIS E UNIDADES AP S

Projeto é bem aceito por pacientes e visitantes
Desde o mês de agosto, as Unidades de Saúde e Hospitais Santa Marcelina estão recebendo
a série Música nos Hospitais 2016, uma série de apresentações com alunos das áreas
popular e erudita da Escola de Música do Estado de São Paulo (EMESP), gerida pela OS
Santa Marcelina Cultura. Iniciada em 2014 nos Hospitais Santa Marcelina de Itaquera, Itaim
Paulista, Cidade Tiradentes e Itaquaquecetuba, a proposta de levar música de qualidade
aos pacientes e colaboradores além dos hospitais, contempla neste ano 11 Unidades de
Saúde, que fazem parte do “Projeto Unidades Humanizadas” da APS Santa Marcelina como
parte das 40 apresentações que ocorrerão até o mês de dezembro.

Confira alguns dos principais momentos deste projeto até agora:

APS

Itaim

Itaquera

Cidade Tiradentes

Tamanho foi o sucesso da apresentação
que surgiram convites para realizar a
peça em outras escolas vizinhas.

Itaquaquecetuba

Pacientes de
Itaquaquecetuba
recebem
acompanhamento
em casa
Não há quem discorde que a melhor
maneira de sentir-se bem é estar em
casa e ao lado da família. Pensando
nisso, o Hospital santa Marcelina
de Itaquaquecetuba e a equipe do
Programa Melhor em Casa do município
de Itaquaquecetuba se reuniu e definiu
o fluxo onde o paciente passará à ser
avaliado ainda no período de internação,
garantindo o acompanhamento médico
para pacientes que precisam de cuidados
específicos, porém sem a necessidade de
permanecerem internados.
O programa consiste em realizar visitas
médicas, acompanhadas de uma equipe
multidisciplinar, às residências de
pacientes que tiveram alta hospitalar,
mas que ainda precisam de atendimento
médico. Além disso, o programa
beneficia também os pacientes com
dificuldades de locomoção e os recémsubmetidos à cirurgia e que necessitam
de recuperação supervisionada. Essa
atenção domiciliar proporciona ao
paciente um cuidado semelhante ao
que teriam no hospital, porém mais
humanizado e mais próximo da família.

SANTA MARCELINA
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Indicadores
Hospital
Santa Marcelina

Hospital Santa
Marcelina
Itaquaquecetuba

Hospital Santa
Marcelina
Itaim Paulista

Hospital
Cidade Tiradentes

Hospital
Porto Velho

PRESENÇA DA REDE DE SAÚDE
SANTA MARCELINA

INTERNAÇÕES JUL-AGO 2016
9.000
7.000

GUARULHOS
6.011

5.000
2.280

3.000

ITAQUÁ

2.788

2511

604

0

SÃO PAULO

CIRURGIAS JUL-AGO 2016

ITAIM
PAULISTA

SÃO MIGUEL
PAULISTA

ITAQUERA
GUAIANASES

4.000
3.000

CIDADE
TIRADENTES

2.841

SUZANO

2.000
800

1.000

1030

805

341

0

SANTO
ANDRÉ

PARTOS JUL-AGO 2016

AM

1.200
1.000
800
500

694

AC

685

600

PORTO
VELHO

411

RO

0

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO JUL-AGO 2016
110.000
80.000

75.802

50.000
30.000
5.315

6.198

4650

2.332

0

Procedimento

ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO
80.000
50.000

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

47.925
31283

30.000

22.288
9.432

10.000
0

População Região Leste II
(Estimativa Fund. SEAD)

1.796.908

Consultas Médicas

461.745

Consultas de Enfermagem

248.033

Exames

213.012

Procedimentos de Enfermagem

374.511

Procedimentos Odontológicos

209.097

EXAMES REALIZADOS
DADOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF):

1.000.000
700.000

591.487

400.000
118.027

148.475

103.362

100.000

14.651

0

TRANSPLANTES REALIZADOS

Procedimento

Quantidade

Consultas médicas

148.681

Consultas de Enfermagem

78.366

Procedimentos de Enfermagem

141.753

Procedimentos Odontológicos

143.319
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