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Neste Natal, é tempo de elevarmos os nossos
corações em Jesus Cristo
No mês em que celebramos o nascimento de Jesus Cristo, nos sentimos inspirados pela missão cumprida
por Ele na Terra, por sua bondade e suas ações, nos sentimos renovados espiritualmente com a
esperança de que o Ano Novo venha repleto de paz, solidariedade e fraternidade para todos nós.
Refletindo mais sobre o período, chegamos à conclusão que ter um Ano Novo melhor depende muito
mais de nós mesmos. Os nossos esforços e atitudes nos conduzem ao ponto em que queremos chegar.
Que dentre nossos objetivos, possamos ser mais solidários com as pessoas, estarmos mais próximos
de familiares e amigos, renovando a fé, com o olhar de ajuda aos necessitados por meio de ações que
fazem a diferença em nossas vidas e na vida de nossos irmãos, e que fatos e reflexões como estas
somente acontecem quando permitimos elevar o nosso coração em Jesus Cristo. No campo institucional,
cumprir nossa Missão na Rede de Saúde Santa Marcelina, em busca de um ano cada vez melhor, a fim
de oferecer, com dedicação e qualidade, os nossos contínuos esforços para que mais cidadãos possam
ter acesso aos nossos serviços, na assistência hospitalar e na atenção primária, sempre com excelência,
qualidade e humanidade – valores presentes no carisma que norteiam a Família Marcelina.
E nestes últimos dias que antecedem à chegada do novo ano, continuamos nesta corrente positiva
de otimismo, certos de que todos os avanços alcançados em tecnologia, na excelência
da assistência e na humanização dos nossos serviços serão ampliados com o esforço
conjunto, pois se até aqui tivemos a sensação do dever cumprido, isso se deu com a sua
colaboração, que age com a responsabilidade de dar continuidade às nossas ações, em
2017, bem como em tantos outros anos que estão por vir.
Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos.

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

3º Encontro de Gestores
ACONTECEU

3º Seminário
de Humanização
Santa Marcelina

No dia 18 de novembro, gestores da Rede de
Saúde Santa Marcelina ganharam um Encontro
especial para aprimorar conhecimentos e
promover melhorias no ambiente de trabalho.

Realizado no dia 2 de dezembro, o evento abordou
o tema “Humanização: Essencial para produção de
Saúde”, um dia dedicado ao fortalecimento de um
dos pilares da Missão Marcelina.

Andrea Bocelli abraça
causa Marcelina

Itaquera comemora
novo Tomógrafo
Pacientes do Hospital de Itaquera agora têm à
disposição uma nova sala de Tomografia para
realizar o exame. O espaço foi inaugurado
no dia 17 de outubro.

Em sua passagem pelo Brasil, Andrea Bocelli
escolheu o Hospital Santa Marcelina como
uma das instituições a serem beneficiadas com
a bilheteria de seu Recital na Sala São Paulo.
A família Marcelina agradece a confiança da
Dançar Marketing e Comunicações e ao Tenor
mais amado do mundo.
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Médicos e enfermeiros
participam de capacitação
em Obstetrícia para a
Rede Básica

GESTÃO DA QUALIDADE

Hospitais da Rede de Saúde
Santa Marcelina são acreditados
pela ONA
A Rede de Saúde Santa Marcelina conta com três unidades certificadas pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA). Em setembro último, o Hospital Santa
Marcelina do Itaim Paulista foi recertificado pela 4ª vez como Acreditado Pleno
– Nível II, lembrando que o foco de uma visita de nível II é basicamente analisar
cuidadosamente o processo da assistência. É garantir que haja uma interação entre
todos os processos envolvidos no cuidado. Para hospitais com certificação Nível II,
as visitas de manutenção ocorrem a cada 8 meses e a recertificação a cada 2 anos.
“O desafio para 2018 é conquistar a certificação de nível III e nos tornarmos um
Hospital com excelência, ampliando a avaliação para o entendimento do uso das
informações para tomada de decisão, analisando os resultados e o impacto das
intervenções na população atendida”, conta a supervisora do Escritório
da Qualidade do Itaim Paulista, Marli Antunis M. Camargo.
Em 2004, o Hospital de Itaquaquecetuba iniciou a busca pela Acreditação
Hospitalar da ONA, com a primeira avaliação diagnóstica. “Em 2007, conseguimos
a certificação Nível I e, em 2009, alcançamos o Nível II de Acreditado Pleno. Nos
anos seguintes, recebemos auditorias anuais de manutenção e, a cada dois anos,
auditorias de recertificação para validar os processos internos sempre preocupados
em oferecer o melhor atendimento ao paciente”, diz o asssessor administrativo
Ferdinando Borrelli, contando que a unidade foi recertificada em 2015 no Nível II
Acreditado Pleno e, no início de 2017, passará pela auditoria de manutenção com
foco no upgrade para o Nível III de Acreditação. “Apostamos na maturidade dos
nossos processos, protocolos assistenciais e segurança no cuidado do
paciente”, frisa Borrelli.

Em 13 de outubro, o Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista

O Hospital Cidade Tiradentes tem certificação ONA desde 2008, ocasião em que foi
o hospital municipal com menor tempo de atividade a conseguir nível I, 14 meses
após a sua inauguração. Em 2009, foi certificado como ONA nível II e, desde então,
vem sendo recertificado neste nível. “Buscando a excelência na gestão, nosso
Hospital vem investindo no fortalecimento de suas principais linhas de cuidado,
com foco na melhoria do resultado clínico, otimizando seus processos de forma a
agregar maior valor ao paciente. Em 2017, o Hospital será recertificado pela ONA,
atualmente, nossos esforços se concentram na conquista do nível III”, ressalta Dr.
Marco Aurélio Vitorino Cunha, médico coordenador do setor da Qualidade
do Cidade Tiradentes.

que constantemente buscam capacitação e aprimoramento

realizou o I Seminário de Obstetrícia para a Rede Básica. O
evento proporcionou aos participantes a oportunidade de
conhecer novas técnicas e procedimentos da especialidade em
questão, além de promover a troca de experiências e aumentar a
padronização do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde.
“Estas capacitações são importantes para trocar experiências
entre os profissionais, conhecer novos estudos e técnicas e
melhorar ainda mais o atendimento. É uma forma de reciclar
conhecimentos e também de valorizar os nossos profissionais
nesta área”, detalha o coordenador de Saúde da Mulher do
Hospital Santa Marcelina de Itaim Paulista e Itaquaquecetuba,
Edgard Haruo Hotta.
No evento, que reuniu cerca de 70 profissionais, de mais de 15
unidades de Saúde das regiões do Itaim e São Miguel Paulista,
foram analisados os fatores de risco mais comuns para as
gestantes como: diabetes, hipertensão, infecção urinária e
também discutidos protocolos de atendimento.

GESTÃO

Cidade Tiradentes otimiza Pesquisa de Clima
A Pesquisa de Clima é uma ferramenta fundamental para medir a
satisfação do colaborador no ambiente de trabalho e também essencial
para captar percepções acerca de oportunidades de melhoria. Neste
sentido, o Hospital Cidade Tiradentes inovou o método de aplicação
da Pesquisa de Clima com o auxílio de uma ferramenta online.
“Conseguimos disponibilizar as questões que antes eram manuais
para que fossem respondidas por meio de computadores instalados
no auditório”, explicou o gerente administrativo do Hospital, Marcos
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Cassimiro, que lista vários benefícios com o uso da nova tecnologia: a
redução no consumo de papel que contribui para o Meio Ambiente e
também a redução do tempo de processamento das respostas. “Como o
sistema é online, no final da pesquisa, já é possível ter todos os resultados
tabulados. O objetivo agora é mapear as oportunidades de melhoria e
elaborar planos de ação para execução e, assim, contribuir para fortalecer
o Clima Organizacional”, frisa Cassimiro.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Departamento ganha nova estrutura
e inova com gestão corporativa
Desde novembro, o Departamento de Tecnologia da Informação (TI)
do Hospital Santa Marcelina está funcionando em um espaço mais
amplo e moderno. O local recebeu a benção no dia 11 do mês
pelo Padre Alexandre Pires.

hospitais e pacientes. Com a Gestão Corporativa, as filiais passaram

Essa é a segunda grande mudança do setor que, em alguns anos,
adotou o modelo de Gestão Corporativa da Tecnologia da Informação
para fazer o gerenciamento do Sistema de Gestão Hospitalar e dos
processos de toda a Rede de Saúde Santa Marcelina. Em 2013, houve
mais um avanço nesse processo. As equipes de TI passaram a ser
unificadas, melhorando a gestão dos serviços e processos.

com todas as unidades da Rede de Saúde Santa Marcelina. Com a

O gerente corporativo da área, Carlos Silva, explica que essa foi
uma mudança estratégica para a Rede. “Temos um Data Center na
Matriz onde ficam os servidores, sistemas e as informações gerais dos

o Hospital de Porto Velho, o Santa Marcelina Cultura e a Atenção

a compartilhar as próprias informações, que são gerenciadas nesse
local. Com isso, o atendimento do paciente é mais completo, uma vez
que todos os dados estão em um prontuário eletrônico compartilhado
integração do sistema, os hospitais passaram a comprar produtos e
serviços em rede, consequentemente, reduzindo custos, com mais
segurança e qualidade”.
Para 2017, a expectativa é finalizar 100% o processo de integração,
incorporando a Gestão Corporativa em todas as unidades, incluindo
Primária à Saúde (APS). O Hospital Cidade Tiradentes e o Ambulatório
de Especialidades (AME) já contam com a gestão plena da TI.

RE ABILITAÇ ÃO PSICOSSOCIAL

APS inaugura cinco novas
residências terapêuticas
A Atenção Primária à Saúde (APS) ampliou neste ano o número de
pessoas atendidas pelo Serviço de Residências Terapêuticas (SRT)
com a inauguração de cinco novas unidades nos últimos meses.
Agora, são sete SRTs localizados nos bairros do Itaim Paulista,
Guaianases, Itaquera e Cidade Tiradentes.
A primeira unidade coordenada pela APS foi inaugurada em
2009 no Itaim Paulista e, em 2015, a instituição incorporou outra
unidade já em funcionamento, localizada em Itaquera.
O objetivo desse programa é recuperar a identidade social e a
cidadania de pessoas com transtornos mentais considerados
graves e que, por esse motivo, passaram longos períodos
internados em instituições de tratamento psiquiátrico.

“A ideia é que esses moradores recuperem as habilidades da
vida civil, doméstica e social fazendo compras, organizando a
casa, saindo sozinhos e tomando decisões. É um passo muito

Cada Residência recebe oito moradores, além dos acompanhantes

importante e que ajuda muito na melhora da parte psíquica

comunitários, que ficam na unidade 24 horas por dia, sob a supervisão

dessas pessoas”, detalha a interlocutora de Saúde Mental

do coordenador do serviço.

da APS Santa Marcelina, Renata dos Humildes Oliveira.
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Equipes do Santa Marcelina
trabalham na conscientização
contra o câncer de próstata
A previsão do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é de que até o final de dezembro,
2016 tenha registrado 61,2 mil novos casos de câncer de próstata. Desta forma, a cada
100 mil homens, 54 desenvolvem a doença, que é a segunda mais comum entre a
população masculina em todo o mundo, principalmente porque, apesar da evolução
dos métodos de diagnóstico, a maioria não busca a prevenção. Com a idade, a próstata
tem a tendência de apresentar hipertrofia (crescimento) ou câncer. No primeiro caso,
a patologia é benigna e só preocupa se acompanhada de sintomas obstrutivos da via
urinária e irritativos, como micções noturnas (expelir urina voluntariamente, ou não),
jato fraco, múltiplas micções em pequenas quantidades e urgências miccionais.

Durante o mês de novembro,
foram realizadas várias ações
preventivas em toda
Rede de Saúde
Com o câncer de próstata ocorre o contrário, já que apesar da gravidade, não há
sintomas e a única arma é a prevenção sistemática após os 45 anos de idade, com
visitas ao Urologista, no mínimo anualmente, para exames de rotina, incluindo a
medida de PSA (Antígeno Prostático Específico) no sangue e o toque retal.
O diagnóstico precoce pode aumentar em 90% as chances de cura, por isso, a
Campanha Novembro Azul da Rede de Saúde Santa Marcelina conscientiza sobre a
importância da prevenção em toda a sua área de abrangência.
“As equipes realizam palestras e levam orientação ao público em várias unidades e
shoppings, além de adotar estas ações no ambulatório, durante as consultas de rotina.
Estamos recebendo material visual da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) para
auxílio na divulgação”, explicou o supervisor da Urologia do Hospital Santa Marcelina
de Itaquera, Dr. Luís Budib.

SANTA MARCELINA
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GINC ANA PAR ALÍMPIC A

Pacientes da reabilitação participam
de atividades esportivas
O clima de Paralimpíada tomou conta das
equipe de apoio à pessoa com deficiência
e reabilitação da APS Santa Marcelina em
setembro. É que no dia 30, foi realizada
a 1ª Gincana Paralímpica voltada para
os pacientes em tratamento. O evento
reuniu cerca de 500 pessoas no Centro
Educacional Unificado (CEU) da Vila
Curuçá. A Gincana foi organizada pelos
coordenadores dos serviços de reabilitação

Intelectual (APD).
Participaram os centros especializados em
Reabilitação (CER) de São Miguel, Jardim
Campos, Camargo Novo, APD, Tito Lopes,
Itaquera, Jardim Campos, além do Núcleo
Integrado de Reabilitação (NIR) Jardim
Soares e do Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO NIR) Cidade
Tiradentes.

gerenciados pela Atenção Primária à Saúde

A atividade contou com uma cerimônia

(APS) e do Programa Acompanhante

de abertura com revezamento de tocha

de Saúde da Pessoa com Deficiência

e jogos adaptados para cada tipo de

deficiência (física, intelectual, auditiva e
visual) como corrida de obstáculos, chute
ao gol, arremesso de peso, peteca, dança,
entre outros.
“A ideia era aproveitar o clima da
Paralimpíada e trazer uma atividade
diferente aos pacientes, enfatizando que
elas ajudam no tratamento como um
todo, não apenas na parte física, mas
psicológica, uma vez que demonstra que
todos podem superar os próprios limites”,
detalha a gerente da CEO NIR Cidade
Tiradentes, Letícia Ferro Carapeto Nunes.

HUMANIZAÇÃO

Hospital Cidade Tiradentes implanta
o projeto Classe Hospitalar
O Hospital Cidade Tiradentes iniciou as atividades da sua Classe
Hospitalar na Enfermaria da Pediatria em junho de 2016. Por meio
de parceria com a Secretaria Estadual de Educação e do incentivo
de parceiros do Hospital Santa Marcelina, o Hospital pode
concretizar esse sonho antigo. “O adoecimento, a hospitalização e

Sobre as Classes Hospitalares

o impacto emocional alteram a rotina da criança e da sua família.

O marco das Classes Hospitalares ocorreu na 2ª Guerra Mundial.
No Brasil, iniciou em 1950, sendo reconhecida pela legislação
brasileira em 1994. Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), a criança e o adolescente têm o direito de
desfrutar de alguma forma de recreação, programa de educação
para a saúde e acompanhamento do currículo escolar durante sua
permanência hospitalar.

A hospitalização compromete a continuidade da escolarização.
Essa iniciativa tira a criança do foco da doença e ajuda a enfrentar
melhor o período de internação”, explica a Dra. Fernanda
Guimarães, diretora técnica do Hospital Cidade Tiradentes.
Segundo ela, a meta educacional é, atuando no cognitivo, alcançar
o afetivo. Também fazer com que as crianças se solidarizem
umas com as outras, facilitando a compreensão do que está
acontecendo com elas. “Crianças quando envolvidas em atividades
educacionais no Hospital, mostram-se mais felizes e com maior
autoestima”, frisa Dra. Fernanda.
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“É necessária a expansão e a melhoria das Classes Hospitalares
em nosso país. Unir cada vez mais as áreas de saúde e educação
para juntos protegermos o desenvolvimento das crianças e o
processo cognitivo e afetivo de construção do seu aprendizado”,
avalia a diretora técnica do Hospital Cidade Tiradentes.

CÂNCER INFANTIL

Santa Marcelina tem incentivo do
PRONON para tratar Retinoblastoma
Em 2015, o Hospital Santa Marcelina
submeteu o Projeto “Tratamento de
excelência do Retinoblastoma, preservando
a visão e a vida” ao Ministério da Saúde e
obteve aprovação para ser implementado,
por meio de incentivo ao Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
(PRONON), de acordo com a Portaria nº
1034 de 9/12/2015, publicada no DOU
(Diário Oficial da União) de 10/12/2015
– página 33. A execução do Projeto só
foi possível graças ao apoio e à doação
do valor integral pelo Banco Itaú S/A.
Por meio do incentivo, será possível
promover tratamento de excelência do

Retinoblastoma (câncer ocular) para
Crianças e Adolescentes de todo o País.
Estima-se que o atendimento ao longo
de 12 meses seja de 150 crianças,
considerando 50 casos novos.

Sobre o Pronon
O Programa Nacional de Apoio à Atenção
Oncológica (PRONON) foi instituído pela
Lei 12.715/12 e permite que empresas
tributadas pelo lucro real e pessoas físicas
optantes pelo modelo de declaração
completa destinem até 1% do seu Imposto
de Renda para projetos de entidades

MEIO AMBIENTE

Unidade de Saúde Ecológica funciona no Parque do Carmo

Em funcionamento desde julho, a unidade de Estratégia de Saúde
da Família (ESF) Gleba do Pêssego, no Parque do Carmo, foi a
primeira a ser construída de forma ecológica pela Rede de Saúde
Santa Marcelina. Esse método diminuiu o tempo de obra em
cerca de 37%, sendo finalizada em 5 meses. Além da rapidez, o
processo foi bem mais limpo que uma obra tradicional.
“Aproveitamos uma parte de alvenaria existente no terreno doado
pela comunidade e trouxemos os módulos metálicos, adaptados
para as necessidades da unidade. São utilizados materiais
ecológicos como isopor, compensado e manta vinílica, e ainda
utilizamos cores claras dentro e no telhado para aumentar o

conforto térmico”, explica a técnica em edificação líder, Geórgia
Milyene Vicente Lopes.
A unidade municipal é administrada pela Atenção Primária à
Saúde (APS). A obra foi conduzida pelo setor de Engenharia e
Manutenção Predial da APS, sendo acompanhada pelo engenheiro
Osni Dias e o técnico Samuel Aires.
NOVA UNIDADE Além da Gleba do Pêssego, outra unidade
ecológica foi inaugurada em novembro, a UBS União de Vila Nova,
em São Miguel Paulista. Diferente da primeira, esta unidade foi
toda construída com o modelo ecológico não tendo nenhuma
parte de alvenaria.

SANTA MARCELINA
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OUTBACK

Restaurante apoia, pelo
segundo ano, obra social
do Santa Marcelina
Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital Santa Marcelina de Itaquera
contou com a parceria social do Outback Steakhouse Aricanduva. Em
dois dias de solidariedade, o restaurante vestiu mais uma vez a camisa
da campanha “Um time pela Vida” para ajudar o Hospital a continuar
sua Missão de salvar vidas.

Sobre a Campanha
“Um Time pela Vida” é um conjunto de ações de captação de
recursos que tem como objetivo melhorar e humanizar as unidades
assistências em prol de nossos pacientes. Além dos gastos com
os serviços e tratamentos médicos, o Hospital tem altos custos
com aquisição de equipamentos, medicamentos, alimentação,
enxoval hospitalar, limpeza e manutenção. A proposta é envolver
a sociedade civil em campanhas sociais. Pessoas físicas e jurídicas
podem colaborar doando produtos ou ajudando financeiramente
com a compra de alimentos, lençóis e toalhas de linha banca, itens
de higiene pessoal, entre outros. Também é possível ajudar doando
notas fiscais sem CPF nos pontos de coleta dos parceiros do Hospital
Santa Marcelina de Itaquera.

Simulação Realística do
Atendimento à Dor Torácica
O Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba promoveu a
"Simulação Realística do Atendimento à Dor Torácica" entre os dias
04 e 07 de outubro e contou com a participação dos colaboradores
do Pronto-Socorro. A Simulação é uma metodologia de educação
continuada que permite aos profissionais realizar treinamentos
práticos por meio de reprodução de situações do cotidiano.
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A empresa que desejar fazer parte do nosso time,
pode se tornar parceira social investindo em projetos
da Instituição.

Como participar
Venha fazer parte do nosso time
você também.
Informações pelo telefone

(11) 2070-6160
ou pelo e-mail:

transformar@santamarcelina.org

Torneio de Colaboradores
Entre os meses de setembro e outubro, a APS promoveu o
"Torneio Esportivo", que reuniu 40 times, com a participação
de mais de 500 pessoas.

PREVENÇÃO

Álcool e drogas são temas de roda de conversa com médicos
Os tipos de drogas, os malefícios à saúde e os tratamentos para
acabar com a dependência são alguns dos temas debatidos entre
alunos e médicos do Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista.
Os estudantes da Escola Estadual Wilson Rachid, localizada
próximo ao Hospital, fazem parte do Programa de Prevenção ao
Uso de Álcool e Drogas e toda semana visitam a unidade de Saúde.
Desde agosto, mais de 500 estudantes de turmas do Ensino
Médio já participaram. Durante a visita, eles assistem a uma
apresentação sobre os diferentes tipos de drogas e tratamentos
e têm a oportunidade de tirar dúvidas sobre o tema em uma
roda de conversas.
“É sempre importante falar sobre álcool e drogas com os
adolescentes, que são uma turma vulnerável uma vez que ainda
estão formando a personalidade. Ainda mais se eles residem em
regiões periféricas onde, muitas vezes, quem não usa nenhuma
droga acaba sendo ‘o diferente’”, explica o psiquiatra Dr. Bernardo
Banducci Rahe, que desenvolveu esse tema juntamente com o Dr.

Andre Maame Cafagne. “A aceitação ao projeto tem sido bem
legal, uma vez que damos informações de qualidade, mas de uma
maneira descontraída”.
O programa faz parte do projeto Hospital de Portas Abertas, criado
com o objetivo de estreitar o contato da população com a unidade.
Além de drogas e álcool, há programas sobre prevenção em saúde,
saúde do idoso, e orientações sobre empregabilidade, elaboração
de currículo, entre outros temas.

Grupo de Oração do Itaim compartilha experiências de Fé e Espiritualidade
Os colaboradores do Hospital Santa
Marcelina do Itaim Paulista criaram um
Grupo de Oração.

despertou nos colaboradores o desejo

Juntos, eles rezam, trocam experiências
de vida e falam sobre Fé e Espiritualidade.
Os encontros acontecem quinzenalmente
e são para todos os colaboradores do
Hospital. As datas e horários ficam
afixadas nos murais de informação.
“A realização da 'Semana Vocacional'

invés de tratar sobre temas vocacionais,

de dar continuidade nas reuniões, por isso,
foi criado esse Grupo de Oração. Mas, ao
o foco agora é incentivar a espiritualidade
das pessoas”, detalha a irmã Carla
Rosimeire Félix, responsável pela
Pastoral. O grupo é um meio de trabalhar
o carisma, a Espiritualidade e a união
dos colaboradores.

Comemorações
do Hospital Itaim
Paulista
Para celebrar as datas comemorativas
de outubro e valorizar os colaboradores,
o Hospital Santa Marcelina do Itaim
Paulista elaborou uma programação
especial de Homenagem ao Dia do Médico,
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional,
o Dia das Crianças e do Idoso.

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 SET-OUT 2016
9.000
7.000

GUARULHOS
5.597

5.000
2.311

3.000

ITAQUÁ

2.713

2518

536
0

SÃO PAULO

CIRURGIAS SET-OUT 2016

ITAIM
PAULISTA

SÃO MIGUEL
PAULISTA

ITAQUERA
GUAIANASES

4.000
3.000

CIDADE
TIRADENTES

2.655

2.000
801

1.000

996

833

272
0

SUZANO

SANTO
ANDRÉ

PARTOS SET-OUT 2016

AM

1.200
1.000
800
500

702

AC

616

560

PORTO
VELHO

420

RO

0

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO SET-OUT 2016
110.000

Produção de procedimentos de agosto a setembro de 2016

80.000

DADOS GERAIS DA APS SANTA MARCELINA:

71.563
50.000
30.000
5.486

4541

2.800

0

6995

ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO
80.000
50.000

49.051

Procedimento

Quantidade

População das Supervisões
Técnicas de Saúde - Cidade
Tiradentes, Guaianases, Itaquera,
São Miguel, Itaim Paulista
(Estimativa Fund. SEAD)

1.796.908 Habitantes

Consultas Médicas

160.519 Consultas

Consultas de Enfermagem

81.381 Consultas

Procedimentos Odontológicos

174.384 Procedimentos + Consulta

Procedimentos de Enfermagem

156.151 Procedimentos

32.299
30.000

23.003
9.766

10.000
0

DADOS DE TODA APS

EXAMES REALIZADOS
1.000.000
700.000

581.234

400.000
100.000

103.290

156.583

105.712
6862

0

TRANSPLANTES REALIZADOS
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Procedimento

Quantidade

Consultas Médicas

487.696 Consultas

Consultas de Enfermagem

275.012 Consultas

Exames

241.024 Exames

Procedimentos de Enfermagem

399.950 Procedimentos

Procedimentos Odontológicos

257.560 Procedimentos + Consulta

Fonte: TABNET- SMS, Ministério da Saúde, DATASUS e SIA-SUS

