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Novos desafios e metas
para cumprir em 2017
Na primeira edição do Conexão Santa Marcelina do ano, apresentamos aos nossos leitores
os desafios que a Rede de Saúde Santa Marcelina tem pela frente em 2017.
Serão 365 dias (já iniciados) de muito trabalho, foco, fé e dedicação para cumprir com as
metas organizacionais, gerenciais e assistenciais, com o objetivo de oferecer mais melhorias
na prestação de serviços de Saúde aos usuários de toda a nossa rede de atendimento:
hospitais, ambulatórios e unidades de Saúde.
Embora ainda seja cedo para afirmar, pois há pouco iniciamos o ano, tenho a certeza de
que todos os nossos objetivos estratégicos serão cumpridos com esmero, pois nossa equipe
é competente e comprometida com o que faz. Temos nos preparado com capacitações e
treinamentos para cada vez mais avançar na excelência do nosso atendimento.
E os desafios não ficam restritos apenas na Zona Leste de São Paulo. Fora do Estado, o Santa
Marcelina também marca presença e expande seu atendimento, sempre com excelência.
Motivo de orgulho para todos nós, o Hospital de Rondônia inaugurou, finalmente, a nova
Oficina Ortopédica. É um recurso de atendimento em saúde importante para a população,
já que funciona dentro do Hospital que é referência em reabilitação ortopédica. No Brasil,
são poucos serviços de Saúde semelhantes ao da Oficina Ortopédica oferecidos pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), conforme terão a oportunidade de ler mais nas páginas a seguir, na
matéria que rendeu a capa desta edição.
Nossos leitores ainda poderão conferir as novidades implementadas em gestão e
tecnologia, conferir dicas de saúde elaboradas por um grupo de nutricionistas da Rede
de Saúde Santa Marcelina e conhecer histórias de colaboradores que têm adotado
hábitos mais sustentáveis ao mudar a maneira de se locomoverem até o trabalho.

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

••• ACONTECEU •••

Nova UTI Pediátrica em Itaquera
O mês de fevereiro iniciou com muita alegria no Santa Marcelina de Itaquera.
É que o Hospital inaugurou, no dia 1º de fevereiro, uma nova UTI Pediátrica.
“Mais um passo, mais um investimento na busca da sustentabilidade da
nossa Missão. Que Deus derrame suas bênçãos nesse novo setor e que muitas
crianças se beneficiem com o nosso cuidado.” – Irmã Rosane Ghedin, DiretoraPresidente da Rede de Saúde Santa Marcelina.

Brinquedoteca do Itaim Paulista passa por ambiência
A Brinquedoteca do Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista está de cara nova.
Com o objetivo de oferecer atenção acolhedora, resolutiva e humana, foi feita a ambiência do espaço.
A Brinquedoteca atende as crianças que estão em tratamento na Enfermaria Pediátrica do Hospital.

Estágio em Radiologia Médica
O Hospital Cidade Tiradentes realizou no dia 15 de janeiro
processo seletivo para ingresso dos novos médicos no Curso
de Aperfeiçoamento em Radiologia Médica. Foram 20 inscritos
disputando quatro vagas. O programa é reconhecido pelo Colégio
Brasileiro de Radiologia (CBR) que, no ano passado, esteve
no Hospital para avaliar as condições de ensino. Na visita, os
avaliadores aprovaram a continuidade do programa e cederam
mais duas vagas, totalizando as quatro vagas hoje existentes.

Encontro de Gestores e
Líderes reúne 150 pessoas
No dia 1º de dezembro, a APS realizou
o Encontro de Gestores e Líderes, com
participação de 150 pessoas. Gestores
de diferentes áreas participaram de uma
capacitação que, entre outros objetivos,
introduziu os presentes aos princípios e valores
Marcelinos, como o Carisma e a Espiritualidade.
A ideia é que se tornem multiplicadores
e possam auxiliar a APS na formação e
vivência carismática dos colaboradores.

XV Caminhada de
Prevenção ao Câncer
de Mama e Caminhada
de Prevenção ao
Câncer de
Próstata
Evento foi
organizado
pelo Dr.
Edgard
Haruo Hotta
(coordenador
da Saúde da Mulher), realizado
em 09 de dezembro de 2016,
no Hospital Santa Marcelina de
Itaquaquecetuba.

20 DE JANEIRO • DIA DO FARMACÊUTICO

Farmacêutico, não se esqueça de
exercer o seu ato de amor em cada
medicamento dispensado, dessa
forma, o remédio fará bem
para o corpo e para a
alma do paciente. E
não se esqueça de
que o remédio
dos doentes
somos nós.

Irmã Maria Thereza Lorenzoni,
responsável técnica do Laboratório
de Análises Clínicas do Hospital
Santa Marcelina de Itaquera
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••• INS TITUCIONAL •••

MAIS UMA CONQUISTA SANTA MARCELINA

Rondônia amplia atendimento com Nova Oficina Ortopédica
O ano de 2016 terminou com uma importante conquista para a família
Marcelina de Rondônia. Após anos de luta e diversas campanhas
realizadas, a unidade conseguiu inaugurar sua nova Oficina
Ortopédica. O prédio foi construído por meio de repasse financeiro
do Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho
da 14ª Região. O investimento foi de R$ 1.555.967,57. A nova Oficina
Ortopédica irá oferecer aos pacientes e à comunidade um ambiente
humanizado, eficiente e adaptado às necessidades da pessoa com
deficiência. A unidade já dispõe de 13 colaboradores, entre técnicos
ortesistas/protesistas e administrativos.

Inauguração oficial
A cerimônia de inauguração realizada no dia 16 de dezembro de
2016 foi repleta de emoção e contou com a participação de várias
autoridades regionais, de pacientes, colaboradores e as ilustres
presenças das Irmãs Rumilda Maria Cesca Longo, Delegada Regional
do Brasil e Irmã Rosane Ghedin, Diretora-Presidente da Rede de Saúde
Santa Marcelina.

No Brasil, setor é um dos poucos
especializados em reabilitação física
Esta nova Oficina Ortopédica beneficiará milhares de pessoas no
norte do País. Dados do Ministério da Saúde, por exemplo, apontaram
a existência de apenas 21 oficinas ortopédicas em funcionamento
no Brasil (2013) e, na Amazônia, a oferta de serviços especializados
em reabilitação é ainda mais raro. Os procedimentos oferecidos no
Hospital Santa Marcelina de Rondônia são completos e a unidade
possui ainda serviços especializados em reabilitação física e auditiva.
Os três serviços juntos possibilitam às pessoas com deficiências a
esperança de uma vida plena, digna e com qualidade. Hoje, são
realizados mais de 9 mil atendimentos por ano a pacientes de outros
estados e até da Bolívia.
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Serviços oferecidos pela nova Oficina
Ortopédica
A unidade confecciona e oferta 131 tipos de produtos diferentes,
sendo 33 tipos de meios auxiliares de locomoção, como cadeiras
de rodas, cadeiras de banho e muletas, 65 modelos de órteses e
próteses e 33 outros produtos para substituições e trocas. Outro
destaque do serviço são os processos para confecção das próteses,
que respeitam a individualidade do paciente. Alguns exemplares
são coloridos e/ou recebem customização, conforme preferência
do usuário. No novo espaço, com salas climatizadas, interligadas
e adaptadas às necessidades desse trabalho especializado, a
tendência é que a qualidade do atendimento seja ainda maior.

Rede de Saúde Santa Marcelina investe em novos
programas e traça desafios para 2017
Sempre focada na qualidade da assistência prestada aos seus pacientes,
a Rede de Saúde Santa Marcelina investe continuamente em programas
e projetos para melhorar a excelência de seus serviços. Dentre as metas
estratégicas para o ano de 2017, as unidades Santa Marcelina traçaram
como objetivos:

Hospital de Itaquera
- Implantação e fortalecimento
das Políticas Institucionais;

- Processo de Acreditação
Hospitalar;

- Desenvolvimento de
aplicativos para criação e
gerenciamento de indicadores
assistenciais, protocolos e
treinamento dos colaboradores;

- Linhas de cuidados: Trauma,
AVC, Oncologia, Cuidados
Paliativos e Dor Torácica;

- Fortalecer a área de Gestão de
Pessoas em âmbito Corporativo;
- Implantação de Novos
Indicadores:
• Assistenciais: CCIH,
Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia e Nutrição;
• Administrativos: Gestão de
Pessoas e Custo x Produção;

- Implantação da Metodologia
Tracer (para facilitar as
interações entre os processos e
os profissionais);
- Fortalecimento da Gestão do
Acesso Hospitalar na Rede de
Saúde Santa Marcelina;
- Compliance para implantação
do Manual de Boas Práticas,
Regras e Condutas da
Instituição;

Atenção Primária à Saúde (APS)
- Contar com um sistema
integrado de informação em
rede de Saúde. A APS busca
monitorar e acompanhar, por
meio da plataforma, os serviços
de saúde por onde seus usuários
recebem atendimento;

- Fortalecer a rede de serviços
de saúde por meio de protocolos
integrados e gerenciados em
todos os níveis de assistência à
saúde.

- Projeto Horta Terapêutica;

- Orçamento por Departamento;

- Conquista da 2ª etapa do
Programa Selo Ambiental;

- Business Intelligence;

- Indicadores de Processos;

- Alinhamento do perfil
assistencial da Instituição junto
à Secretaria de Estado da Saúde
(SES) e Departamento Regional
de Saúde I (DRS), com foco no
atendimento das necessidades
da população de forma
sustentável;
- Manter e fortalecer o
relacionamento com a SES, DRS
e Rede de Atenção Primária à
Saúde;
- Intensificar a integração às
Políticas Institucionais;
- Manter e ampliar a integração
com a comunidade;
- Conquistar o Selo
Socioambiental Institucional na
categoria 1 – semente;
- Modernização do Parque

Tecnológico, com a substituição
de todos os equipamentos de
informática, a fim de ampliar
a integração dos processos de
trabalho de todas as áreas;
- Conquistar a Certificação
ONA Nível 3 (Acreditação com
Excelência), e para isso:
• Implantar o time de
comunicação;
• Estruturar o Plano e Projeto
Terapêutico com foco no registro
seguro das informações;
• Desenvolver o gerenciamento
dos resultados das metas
assistenciais por parte dos
Gestores;
• Ampliar a programação
científica interna com estímulo
à produção científica.

Hospital Cidade Tiradentes
- Celebrar um novo Contrato
de Gestão com a Secretaria
Municipal de Saúde, que atenda
a demanda da população, que
seja economicamente viável e
baseado em diretrizes sólidas;
- Revisar e otimizar o sistema
de custos;

Hospital de Itaquaquecetuba

- Manutenção do
relacionamento com DRS/SES
(Cliente Externo);

Hospital do Itaim Paulista

contrarreferência com a Atenção
Primária à Saúde;
- Implantar o faturamento
corporativo;
- Implantar módulo da
Qualidade no Sistema MV;
- Implantar módulo BI – MV;

- Redesenhar as principais
linhas de cuidado;

- Implantar SAC-R no ProntoSocorro;

- Aumentar o número de
protocolos e desfechos clínicos
gerenciados;

- Reformar a sala de espera da
G.O.;

- Capacitação da Liderança;

- Otimizar os processos na sala
de emergência;

- Capacitação Assistencial;

- Revisar quadro de indicadores;

- Melhorar o resultado
operacional do Hospital no
quesito Finanças.

- Aumentar as ações de
promoção à saúde;

- Ampliar habilitações de acordo
com o perfil da Instituição
- Buscar a Certificação ONA
Nível 3 (Acreditação com
Excelência), o selo “Hospital
Amigo da Criança” e o selo
“Hospital Amigo do Idoso”

- Fortalecer a referência e

SANTA MARCELINA
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••• GE S TÃO E TECNOLOGIA •••

Sistema agiliza
atendimento de
Farmácia Clínica
do Itaim
A rotina de trabalho dos farmacêuticos do Hospital
Santa Marcelina do Itaim Paulista foi otimizada
após a implantação do módulo de Farmácia Clínica,
informatizando o registro das atividades clínicas
realizadas pela equipe. O upgrade no sistema
aconteceu em novembro de 2016 e já apresenta bons
resultados. Antes, todo o registro do trabalho do
farmacêutico na avaliação e análise das prescrições
médicas era manual, o que dificultava a tabulação
dos dados para a mensuração dos indicadores
necessários para a gestão do serviço. Somente a
evolução farmacêutica contendo o resultado final da
avaliação era informatizada. A partir de agora, todo o
processo de análise é feito via sistema, que viabilizará
a geração informatizada dos dados.
Na avaliação farmacêutica da prescrição, são
mensurados vários itens, por exemplo, a posologia
e as interações medicamentosas. Dessa análise, o
farmacêutico propõe sugestões de intervenção, de
mudanças para a melhoria da terapia medicamentosa
e para a segurança do paciente, que são registradas
no sistema e, automaticamente, são integradas ao
módulo Médico, permitindo ao médico a visualização
e análise quando da realização de uma nova
prescrição, além da interação pessoal que já existe
onde as intervenções são discutidas.

A avaliação farmacêutica já
existia, mas o registro era todo
manual, o que demandava
muito tempo pelo volume
de informação. Agora, com a
informatização dos registros,
a comunicação está mais
eficiente e a geração dos dados
passou a ser informatizada.
Aline Palmeira dos Santos
Gerente Administrativa do Hospital do Itaim Paulista

O módulo implantado foi desenvolvido
com o auxílio dos farmacêuticos e apoio da
Administração e Diretoria do Hospital Santa
Marcelina do Itaim Paulista.
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Portal Assistencial melhora
atendimento nas unidades
de Internação de Itaquera
Iniciamos o projeto de Gestão Participativa
no Hospital Santa Marcelina de Itaquera
em 2015, com o objetivo de aproximar o
gestor assistencial da Diretoria da Instituição.
Foram determinadas metas assistenciais e
administrativas para cada especialidade e
unidade de Internação.
Para isso acontecer, foram desenvolvidas
ferramentas para que o gestor tenha a
informação daquilo que está acontecendo
na sua unidade ou especialidade, sendo que
uma delas é o Portal Assistencial. Este foi
implantado em julho do ano passado e tem
sido usado nas unidades de Internação do
Hospital Santa Marcelina de Itaquera para
auxiliar a equipe de Enfermagem na gestão
do atendimento do paciente internado.
Pelo Portal, é possível acompanhar as
informações que impactam no resultado
assistencial do paciente. “Com a integração
das informações nesse Portal, ganhamos

eficiência assistencial, diminuindo
o tempo de internação devido
à realização de exames e
avaliações das especialidades mais
rapidamente, pois o enfermeiro consegue
visualizar essa e outras informações de
maneira objetiva”, explica Flavio Nogueira
Cunha, do setor de Apoio Estratégico do
Hospital Santa Marcelina de Itaquera.
Uma outra ferramenta estratégica é o Painel
Administrativo da unidade. Por meio dela,
o gestor da unidade tem acesso a todas as
informações de produção como, por exemplo,
taxa de ocupação, média de permanência,
número de exames solicitados, custo da
unidade, entre outras informações.
Ainda de acordo com Flavio, neste ano, a
Gestão Participativa irá integrar ainda mais o
apoiador de Enfermagem, o gestor Médico e
outros gestores assistenciais.

Atendimento humanizado na APS associa
cultura e espiritualidade do paciente
Para prestar atendimento pleno ao
paciente, o profissional da área da Saúde
deve levar em conta hábitos, local que
reside e até sua espiritualidade.
Essa visão humanística é uma das
características da Atenção Primária à
Saúde (APS), e muito enfatizada no
curso de Medicina da Faculdade
Santa Marcelina (FASM).
“Humanização é tratar as pessoas de forma
integral, levando tudo em consideração,
até a sua espiritualidade, assunto que é
debatido em sala de aula na FASM para que
os futuros médicos adquiram essa visão
antes de iniciar na profissão. Nada pode ser
deixado de lado porque são questões que
influenciam de alguma maneira na saúde
e no tratamento adequado”, explica Paulo
Celso Nogueira Fontão, assessor médico
da Gestão Médica da APS, professor e

coordenador do programa de Residência
de Medicina da Família e Comunidade do
Santa Marcelina.
A espiritualidade na Saúde tem duas
vertentes de ação: leva em conta a religião
do paciente e, com isso, os costumes
específicos de cada crença em relação ao
tratamento; e ajuda a entender
as questões relacionadas sobre
a vida e a morte.
Ainda neste ano, a
Espiritualidade na Saúde será
debatida em um congresso
internacional a ser realizado
em setembro, na FASM, e
também será tema de um
livro organizado em parceria
com alunos e outros
professores da área da
Saúde.

Itaquá busca
alternativas
tecnológicas
para otimizar
processos
O Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba
vem buscando alternativas tecnológicas para
otimização dos seus processos e integração dos
seus sistemas. Nos últimos dois anos, foram
implementadas diversas melhorias que buscaram
ampliar a segurança do paciente e oferecer um
serviço assistencial de alta qualidade.
Entre as principais ações estratégicas, destaque
para a informatização do Pronto-Socorro e
Ambulatório, que aconteceu em 2015 e 2016,
respectivamente. Os setores passaram a integrar
todas as informações do paciente, desde a
classificação de risco até a alta hospitalar, além
de integrar com as áreas de SADT, Laboratório,
Gerenciamento de Leitos, Agendamento Cirúrgico,
entre outros.
Em 2015, a Farmácia passou a contar com o módulo
de Farmácia Clínica, integrado ao módulo Médico,
ganhando um importante canal de comunicação
imediato com o médico prescritor sobre as possíveis
intervenções evidenciadas. Com isso, 100% da
avaliação das prescrições feitas pelos farmacêuticos
passou a ser informatizada, otimizando o processo
que visa o uso correto do medicamento e redução
de risco de efeitos adversos nos pacientes.
No ano seguinte, em 2016, houve mudanças no
Gerenciamento de Leitos após a implantação de
tablets para otimização da higienização dos leitos.
O sistema emite um alerta quando o local
é liberado, reduzindo o tempo entre a alta
hospitalar, higienização e ocupação do leito.
Já para 2017, os projetos do Hospital Santa
Marcelina de Itaquaquecetuba são de
concluir a implantação do Protocolo de TEV
e implantar a Reconciliação Medicamentosa,
que, no momento da consulta, o médico
registra em prescrição o medicamento
que o paciente faz uso em casa e deve ter
continuidade durante a estadia hospitalar.

Salas Cirúrgicas do Hospital
Cidade Tiradentes são Integradas
ao Sistema Informatizado
O Hospital Cidade Tiradentes conta com sistema informatizado desde
2008, e este dispõe de módulo cirúrgico para a gestão da unidade. Para a
rastreabilidade das informações relacionadas aos procedimentos cirúrgicos
realizados é necessário o lançamento dos dados correspondentes e, neste
aspecto, havia um importante gargalo relacionado ao número de terminais
e a sua localização, isso porque existia apenas uma sala de relatório médico,
onde os computadores disponíveis eram compartilhados pela equipe.
Para solucionar este problema, foi implantada infraestrutura de TI nas
doze salas cirúrgicas e obstétricas, contando com: cabeamento de dados,
computadores e bancadas. Para esta etapa, foi elaborado projeto com
a disposição das estações de trabalho em cada sala cirúrgica, baseado
em opiniões fornecidas pelos anestesiologistas, enfermeiros e cirurgiões.
Finalizadas a obra e a instalação dos terminais, ficou nítido o impacto positivo
nas rotinas do setor, uma vez que, agora, todos os procedimentos realizados
na sala cirúrgica podem ser lançados no sistema praticamente em tempo real,
aumentando a qualidade da informação.

Todos os processos realizados
durante a cirurgia pelo
anestesista, médico ou
enfermeiros são anotados
praticamente em tempo real no
relatório cirúrgico e anexados
ao prontuário do paciente antes
mesmo dele receber alta da sala
de recuperação pós-cirúrgica.
Marcos Cassimiro
Gerente Administrativo do Hospital Cidade Tiradentes
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Humanização:

Essencial para a
Produção de Saúde
POR IRMÃ GIUSEPPINA RAINERI, VICE-PRESIDENTE DA REDE
DE SAÚDE SANTA MARCELINA E GESTORA DO HUMANIZASANTA
É universalmente conhecida a definição
formulada pela Organização Mundial de
Saúde e aceita em todos os países cujas
Constituições se fundamentam na
Declaração dos Diretos Humanos: "estado
de completo bem-estar físico, mental,
e social e não somente ausência de
afecções e enfermidades”.

inclusão: trabalhadores, usuários e gestores
na produção e gestão do cuidado
e dos processos de trabalho.

A Constituição do Brasil de 1988 declara
a saúde um direito social fundamental
de todo brasileiro.

Transversalidade: É fazer-se presente

Formados segundo valores humanísticos
e cristãos, nós entendemos a saúde como
estado de equilíbrio entre as dimensões
físicas, psíquicas, espirituais, sociais e
ambientais da pessoa humana.

Indissociabilidade: Entre atenção e gestão:

se corresponsabilizar, tendo estes posição de

6 - VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR:

A saúde encontra, portanto, seu dinamismo
efetivante e integrador no processo de
Humanização. O nosso país encontrou no
SUS o sistema mais adequado e digno para
a pessoa e a sociedade brasileira, alicerçado
nos princípios básicos de universalidade,
equidade e integralidade.

protagonistas em relação à sua saúde e às de

principalmente com a inclusão na elaboração

seus familiares

da análise, definição e qualificação dos

O Ministério da Saúde pretende
instrumentalizar e cumprir o dever do
Estado de produzir a Saúde mediante a
Política Nacional de Humanização (PNH)
para ser incorporada transversalmente
nas diferentes ações e instâncias gestoras,
assistenciais e de usuários nos processos
de saúde.
A PNH busca por em prática os princípios
do SUS no cotidiano dos serviços de saúde,
produzindo mudanças nos modos de
gerir e de cuidar.
A PNH utiliza a metodologia da tríplice

criação de espaços coletivos de gestão,
Grupos de Trabalho de Humanização (GTH)
e Centros Integrados de Humanização (CIH).
3 - AMBIÊNCIA: visa criar espaços saudáveis

A PNH SE ALICERÇA EM TRÊS
PRINCÍPIOS:
e estar inserida em todas as políticas e
programas do SUS.
ter conhecimento de como funciona a gestão
dos serviços e a rede de saúde. Trabalhadores,
usuários e suas redes sociofamiliares devem

Protagonismo, corresponsabilidade e

e acolhedores, favorecendo privacidade
e encontro.
4 - CLÍNICA AMPLIADA E COMPARTILHADA:
elimina o fragmentarismo nos processos
diagnósticos e terapêuticos.
5 - DEFESA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS:
incentiva a divulgação e o conhecimento
da Carta dos Direitos do Paciente e zela
pelo seu cumprimento.

processos de trabalho e na tomada de decisão.

autonomia dos sujeitos e coletivos:
Um SUS humanizado reconhece cada pessoa
como legítima cidadã de direito, valoriza e
incentiva sua atuação na produção de saúde.

Estes princípios e diretrizes que geram os
mais apropriados dispositivos formam a
POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO
(PNH) denominada também HUMANIZASUS

A PNH direciona sua atuação de acordo
com orientações inspiradoras de ações

em nível nacional e HUMANIZASES
em nível estadual.

estratégicas direcionadas a construir no dia

A Rede de Saúde Santa Marcelina, inserida no

a dia a “humanização” das pessoas e dos

SUS e nas suas políticas, encontrou na PNH

ambientes. São elas:

ecos dos princípios e diretrizes carismáticas
da Família Marcelina e não hesitou em

1- ACOLHIMENTO: gera hospitalidade e

estabelecer uma inserção recíproca entre

direcionamento do cuidado, promove com

HUMANIZASUS e HUMANIZASANTA.

especial esmero a comunicação.
2 - GESTÃO PARTICIPATIVA: mediante a

Não há dúvida: aqui, há a presença do
Espírito de Deus!

Para saber mais sobre Humanização, leia a cartilha disponível em www.santamarcelina.org
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••• MEIO AMBIENTE •••

Maioria dos colaboradores mora perto do trabalho e
utiliza transporte público, aponta pesquisa
A maior parte dos colaboradores da Rede de Saúde Santa Marcelina mora a
até 20 quilômetros do local de trabalho e utiliza meio de transporte público
ou alternativo. Isso foi o que identificou a Pesquisa de Mobilidade realizada
nos quatro hospitais da Rede e também nas unidades da Atenção Primária à
Saúde (APS), entre setembro e novembro de 2016.
Entre os 1.005 colaboradores pesquisados, quase 700 utilizam trem,
metrô, ônibus, caminham ou utilizam bike para ir de casa ao trabalho,
o equivalente a 69,5% do total. Em muitos casos, essas modalidades
estavam combinadas entre si, uma vez que há pessoas que caminham
uma parte do trajeto e depois utilizam ônibus ou trem. Outras 289 pessoas
(28,8%) vão ao trabalho de carro ou de moto.
Outro item analisado pela pesquisa foi a distância entre a residência e o
local de trabalho. Das 198 respostas, 54,6% informaram que percorrem
até 20 quilômetros para ir trabalhar. Desses 122 colaboradores, 5,1% (10
pessoas) estão distantes apenas cinco quilômetros, 17,7% (35 pessoas)
moram até dez quilômetros longe da unidade de saúde e 31,8% (63
pessoas) percorrem até 20 quilômetros para chegar ao trabalho.
Outras 76 pessoas (38,4%) gastam mais tempo nesse percurso, uma
vez que residem de 21 a 50 quilômetros de distância do local em que
atuam. Além desses itens, a pesquisa questionou o local de trabalho

desses colaboradores; o tempo médio utilizado no trajeto; os gastos com
transporte; se o colaborador dá ou recebe carona; se mudaria a forma de se
locomover, entre outros itens.
O objetivo da pesquisa foi conhecer os meios de transporte utilizados pelos
colaboradores e apresentar a eles formas alternativas de locomoção. É o que
explica o coordenador de Gestão de Meio Ambiente da APS e membro do
Comitê Interinstitucional da Rede Santa Marcelina, Paulo Valverde.
“Assim, podemos incentivar o uso de alternativas que minimizem o
impacto negativo desses transportes no Meio Ambiente. Nossa ideia
é convidar os colaboradores a refletir e procurar alternativas mais
ecológicas”, explica. “Os resultados mostram itens interessantes, uma
vez que a maior parte desses colaboradores mora perto e já utiliza o
transporte coletivo na locomoção”, completa.
A pesquisa fez parte das atividades da "Semana da Mobilidade" que
incluem o "Dia Internacional Sem Carro" e o "Desafio Intermodal", em que
diversos modais de transportes são testados em horário de pico, a partir
das 13h, no trecho entre a estação Tatuapé e o Hospital Santa MarcelinaItaquera, cujo objetivo é comparar as vantagens e desvantagens de cada
modal, assim como provocar a reflexão sobre os impactos ambientais
negativos e positivos das escolhas individuais.

Usando transporte público,
colaboradora economiza
e está mais saudável

De bicicleta e de bem
com a vida
Há 10 anos, José Matosinho Lins, Auxiliar de
Enfermagem no Hospital Santa Marcelina
Itaim Paulista, utiliza diariamente sua bicicleta
para ir trabalhar. De início, a decisão foi
pensando na economia. Hoje, ele procura
incentivar outras pessoas a terem o mesmo
hábito pela melhora da qualidade de vida.
Para ele, esse foi o maior ganho da sua
decisão. “Após anos pedalando, posso dizer
que me sinto com mais disposição e que
mantenho minha saúde sempre equilibrada”.

Trocar o carro pelo transporte público trouxe
muitos benefícios para a Coordenadora de
Hotelaria do Hospital Cidade Tiradentes,
Girlaine Isabel Sant´Ana. Ela adquiriu novos
hábitos: passou a caminhar mais, refletindo
positivamente na saúde, ganhou tempo para
ler e descansar no caminho para casa, além de
economizar com o transporte.
A mudança veio há três anos, quando Girlaine
vendeu o carro. A troca foi tão positiva que
hoje, mesmo com um novo automóvel, ela
prefere ir ao trabalho de ônibus, trem e metro.
“Essa mudança contribuiu para minha saúde,
meu bolso e para o meio ambiente”.

Mais qualidade de vida
sobre duas rodas
Cláudio Francisco de Souza, Líder de
Manutenção Elétrica do Hospital Santa
Marcelina de Itaquera, há 15 anos
decidiu deixar o carro na garagem para
se locomover até o trabalho de bicicleta.
Hoje, ele só contabiliza ganhos com a sua
decisão. “Além de economizar com o uso
da bicicleta e não poluir o meio ambiente,
sou muito mais saudável. Antes, tinha
problemas com colesterol alto, agora está
controlado”, explica Souza.

SANTA MARCELINA
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••• S AÚDE E BEM -E S TAR •••

Mitos e Verdades sobre os alimentos
Nutricionistas da Rede de
Saúde Santa Marcelina
orientam como se
alimentar bem e alertam
sobre os riscos causados
pelo consumo excessivo de
alguns alimentos
Manter uma dieta balanceada e rica em
nutrientes melhora a qualidade de vida
e evita o sobrepeso. Mas a questão é:
como encontrar tempo para nos alimentar
corretamente se vivemos brigando com o
relógio? Segundo a Nutricionista Clínica
do Hospital Santa Marcelina de Itaquera,
Fabiana Aquino Pereira, não existe uma
fórmula mágica. O segredo é a reeducação
alimentar. Ela explica que as pessoas
têm se mostrado mais preocupadas com
o que comem. O problema é que, por
falta de tempo e conhecimento, acabam
montando cardápios errados ou optando
por industrializados e fast food. Para
Fabiana, o segredo para manter uma
boa alimentação e, ainda por cima, viver
em paz com a balança, é selecionar os
alimentos que farão parte do seu cardápio
diário. A primeira dica é ficar longe dos
industrializados e optar sempre por
alimentos naturais. A segunda dica é comer
regularmente frutas, legumes e vegetais. O
mix desses itens mantém em dia as porções
de vitaminas e nutrientes necessárias para
o bom funcionamento do organismo. A
terceira dica é fracionar a ingestão dos
alimentos em até cinco vezes ao dia, o que
diminui a fome incontrolável. “Essas dicas
garantem uma boa qualidade de vida,
principalmente se forem associadas com
atividades físicas”, frisa. A Nutricionista
reforça ainda a necessidade de manter
nosso corpo sempre hidratado com água - e
não sucos - e lembra que temos que evitar o
consumo excessivo de sal, açúcar e gordura,
entre outros itens que podem ser benéficos
se consumidos com moderação ou nocivos
quando em quantidade exagerada.
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A Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomenda que o consumo
de açúcar seja de apenas 5% do
total das calorias diárias. Para isso,
não basta apenas não adicionar
o açúcar nos alimentos, devemos
evitar os produtos industrializados
que contenham muito açúcar em
sua composição.
ELISÂNGELA BERTIN, NUTRICIONISTA DA EQUIPE DO
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)
DA APS SANTA MARCELINA (UBS INÁCIO MONTEIRO
E UBS GRÁFICOS)

AÇÚCAR

LACTOSE
M I T O S
• Leite deve ser consumido na infância.
A lactose deve ser consumida por toda a vida,
exceto quando a pessoa apresenta intolerância.
• Há queijos sem lactose. Todos os alimentos
lácteos possuem lactose.
• A lactose causa alergias alimentares.
São as proteínas do leite as principais causadoras
de processos alérgicos e não a lactose.
• Alimentos com traços de lactose
estão liberados para as pessoas com
intolerância. Essas frações mínimas também
podem afetar os intolerantes.

M I T O S

V E R D A D E S

• Comer muito açúcar causa diabetes.
A ingestão do açúcar não causa diabetes, o
risco é se você está acima do peso, sedentário
ou ingere muitas calorias.

• Pessoas com intolerância à lactose
não devem consumir alimento lácteo. O
consumo pode ser liberado conforme avaliação
individualizada. Não existe intolerância sem
sintomas. O ideal é substituir por alimentos
lácteos sem lactose, disponíveis no mercado.

• Diabéticos não podem consumir açúcar
sob nenhuma hipótese.
O importante é não adicionar açúcar nas
preparações e consumir moderadamente os
alimentos que possuem açúcar.
• Açúcar refinado faz menos mal que o
adoçante. Os dois não possuem qualidades
nutricionais. O açúcar é mais calórico e o
adoçante só deve ser usado com recomendação
médica ou do Nutricionista.

• Leite de coco não tem lactose. A lactose
é um carboidrato presente somente no leite de
origem animal.
• A pessoa com intolerância à lactose deve
ter precauções na dieta. É importante ler
os rótulos de alimentos e receber orientação
nutricional a fim de evitar sintomas da
intolerância e a deficiência de nutrientes devido
à restrição alimentar.

V E R D A D E S
• Açúcar pode causar doenças. O consumo
excessivo do açúcar refinado aumenta o risco
de doenças cardíacas, elevação do nível de
colesterol ruim, obesidade, entre outros males.
• Diet não significa que o alimento não tem
açúcar. Um alimento diet significa que é isento de
um determinado nutriente, que pode ser glúten,
sódio, gordura, açúcar ou outros componentes.
• “Sem adição de açúcar” e “Sem
açúcar” não tem o mesmo significado.
Sem adição de açúcar significa que não foi
acrescentado açúcar no processo de fabricação,
porém, pode haver naturalmente no produto,
como nos sucos de frutas. Já sem açúcar é livre
do ingrediente.

Não se justifica o modismo de
retirada da lactose da dieta
usual, principalmente de crianças
e adolescentes, sem que haja o
diagnóstico médico. O leite de vaca
e derivados representam importante
fonte de proteína de alto valor
biológico e cálcio. Estima-se que 60%
dos brasileiros tenha algum grau de
intolerância, mas é importante que o
diagnóstico seja feito pelo médico.
ROSEMARY MIRANDA, SUPERVISORA DE NUTRIÇÃO
DO HOSPITAL DE ITAQUAQUECETUBA

GLÚTEN
M I T O S

O sódio é um nutriente essencial
para o ser humano por participar do
equilíbrio dos fluidos corporais e da
transmissão dos impulsos nervosos,
porém, precisa ser dosado. A média
de consumo de sal do brasileiro é
de 12g de sal por dia, sendo que
a Organização Mundial da Saúde
recomenda 5g de sal por dia. É
importante observar os rótulos e optar
por alimentos que possuam menos
sódio em sua composição.
MÁRCIA CINTRA, SUPERVISORA DO SERVIÇO
DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (SND) DO
HOSPITAL CIDADE TIRADENTES

SAL
M I T O S
• Sal e Sódio são a mesma coisa. Não. O
Sódio é um dos componentes do sal de cozinha.
O Cloreto de Sódio, mais conhecido como
sal de cozinha, é a maior fonte de Sódio na
alimentação, cerca de 40% de sua composição.
• Podemos cortar o sal da dieta. Como o
Sódio está presente naturalmente nos alimentos,
devemos apenas reduzir a quantia de sal
ingerida. A falta de Sódio da dieta pode provocar
Bócio (aumento da tireoide), fraqueza, apatia,
cefaleia, hipotensão, taquicardia e alucinações.
• Doces não contêm Sódio. Todos os
alimentos possuem alguma quantidade de sódio,
principalmente os industrializados.

V E R D A D E S
• Colocar o saleiro na mesa faz consumir
mais. Sim. Durante a preparação dos alimentos,
já utilizamos o sal necessário. Não deixar o
saleiro a vista é uma medida eficiente para
diminuir o consumo.
• Consumo excessivo de Sódio pode
desencadear doenças. Sim, aumenta o risco
de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial
e AVC (Acidente Vascular Cerebral).
Pessoas com problemas renais ou cardíacos
já estabelecidos podem sofrer agravamento
do seu quadro.

• O Glúten é o vilão da alimentação. Não
há comprovação científica disso. O que acontece
é que a capacidade do trato gastrointestinal em
digerir essa proteína é limitada e em pessoas com
predisposição genética leva ao desenvolvimento da
Doença Celíaca (também chamada de Enteropatia
sensível ao Glúten), que é autoimune. Há pessoas
que têm sensibilidade ao Glúten não celíaca e
apresentam distensão abdominal e gases ao
consumir alimentos que contêm a proteína.
• Eliminar o Glúten emagrece. A verdade é
que, ao retirar o Glúten da alimentação, diminui-se
o consumo de alimentos que contém carboidratos.
Ou seja, a perda de peso não é por causa da
proteína Glúten, mas sim a diminuição dos
carboidratos na alimentação diária.
• Alimentos integrais não possuem Glúten.
Alimentos que tenham na sua composição trigo,
aveia, centeio, cevada e seu derivado, o malte,
possuem Glúten.

V E R D A D E S
• Cerveja e Chocolate têm Glúten. Todas as
cervejas são produzidas com cereais que contém
Glúten e na fabricação de chocolates são usados
ingredientes com a proteína.
• O Glúten pode estar presente em
qualquer alimento. Isso ocorre pelo fato
dessa proteína representar um lado facilitador na
gastronomia, conferindo a famosa "liga", além de
maciez e elasticidade às preparações, melhorando
a textura de vários alimentos.
• O Glúten e os cosméticos. Em alguns
cosméticos são utilizados ingredientes derivados
das substâncias alergênicas, por isso, pessoas que
são intolerantes devem se atentar nas informações
contidas nas embalagens.

Muitos alimentos podem ser considerados
livres de Glúten, mas continuam a ser
prejudiciais, pois contêm corantes e
outros aditivos químicos. O ideal é abusar
das frutas, verduras e legumes frescos,
e evitar excesso de alimentos com alto
índice glicêmico, ou seja, que estimulam
a produção de insulina. Com hábitos
saudáveis, você beneficiará sua saúde e
manterá seu peso saudável e estável.
GLACIELI FABIANE BORGES, ENCARREGADA DO SERVIÇO
DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL DO ITAIM PAULISTA

A capacidade de armazenar e utilizar
grande quantidade de gordura torna os
seres humanos capazes de sobreviver,
mesmo estando em situações de
privação alimentar. A gordura é rica em
energia, fornece 9 calorias para cada
1 grama. Seu consumo equilibrado
é fundamental, pois o excesso causa
sobrepeso, obesidade e favorece os
riscos de doenças.
SUZANE FEITOSA, NUTRICIONISTA DO HOSPITAL SANTA
MARCELINA DE PORTO VELHO

GORDURAS
M I T O S
• Pessoas magras nunca terão problemas
com colesterol. O peso não é um parâmetro
seguro para definir se o organismo está saudável
porque a pessoa pode ter uma alimentação
desbalanceada, rica em gorduras transgênicas e
saturadas.
• O óleo de coco pode substituir os outros
óleos. O óleo de coco auxilia na queima de
gordura e melhora o sistema imunológico. Nunca
deve ser aquecido em temperaturas acima de
180ºC. Seu consumo pode ser associado às demais
fontes de gorduras “boas” (azeite, óleos vegetais,
peixes, castanhas) e nunca substituí-los.

V E R D A D E S
• Devemos evitar frituras. Para que o
alimento seja “frito”, o óleo necessita atingir
temperaturas altas, desidratando e perdendo
sua qualidade nutricional. Pode também
liberar uma substância cancerígena chamada
“Acroleína”, tóxica ao organismo.
• Alimentos ricos em gordura ruim
aumentam o risco de doenças
cardiovasculares. Eles favorecem a adesão de
placas de gorduras nas artérias, por isso, elevam
o risco de desenvolver problemas cardiovasculares
(AVC, infarto, angina, etc.).
• Ômega-3 faz bem ao coração e ao
cérebro. O consumo diminui as taxas de
triglicerídeos e colesterol no sangue, reduz a
pressão arterial de indivíduos com hipertensão leve
e as placas de gordura nas paredes das artérias
(o que pode provocar aterosclerose e precipitação
de ataques cardíacos). No cérebro, estimula a
comunicação entre as células nervosas e ajuda na
neurotransmissão química, favorecendo o humor
e a memória.

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 NOV-DEZ 2016
9.000
7.000

GUARULHOS
5.318

5.000
2.128

3.000

ITAQUÁ

2.681

2.448

553
0

SÃO PAULO

CIRURGIAS NOV-DEZ 2016

ITAIM
PAULISTA

SÃO MIGUEL
PAULISTA

ITAQUERA
GUAIANASES

4.000
3.000

CIDADE
TIRADENTES

2.495

2.000
757

1.000

971

851

284
0

SUZANO

SANTO
ANDRÉ

PARTOS NOV-DEZ 2016

AM

1.200
1.000
800
500

627

AC

621

569

PORTO
VELHO

391

RO

0

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO NOV-DEZ 2016
110.000

Produção de procedimentos de outubro a novembro de 2016

80.000

DADOS GERAIS DA APS SANTA MARCELINA

68.622
50.000
30.000
4.720

4.009

3.493

0

5.521

ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO NOV-DEZ 2016
80.000
50.000

47.484

30.000

29.803

21.904
9.033

10.000
0

EXAMES REALIZADOS NOV-DEZ 2016
1.000.000
700.000

Quantidade

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

1.796.908 Habitantes

Consultas Médicas

432.555 Consultas

Visitas Domiciliares (ESF)

388.594 Visitas Domiciliares

Exames

210.637 Exames

Consultas de Enfermagem

267.361 Consultas

Procedimentos de Enfermagem

349.871 Procedimentos

Procedimentos + Consultas
Odontológicas

190.903 Procedimentos + Consultas

Fonte: TABNET-SMS Ministério da Saúde/DATASUS/Sistema de Informação Ambulatorial -SIA

612.172

400.000
100.000

Procedimento

148.545

104.046

94.628

24.478
0

TRANSPLANTES REALIZADOS
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ERRATA
Na edição de novembro/dezembro do Conexão Santa
Marcelina, as fotos das matérias “Gincana Paralímpica:
Pacientes da reabilitação participam de atividades
esportivas” e “Meio Ambiente: Unidade de Saúde
Ecológica funciona no Parque do Carmo”, veiculadas nas
páginas 8 e 9, respectivamente, foram trocadas.

