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SANTA MARCELINA
UMA PUBLICAÇÃO DIRECIONADA A TODOS QUE FAZEM PARTE DA NOSSA MISSÃO

Pronto-Socorro:
como funciona
o fluxo de
atendimento no
Santa Marcelina

Atendimento de porta aberta ou restrita: por que os Prontos-Socorros são classificados assim? Páginas 6 e 7

EDITORIAL

••• ACONTECEU •••

Indicadores comprovam o quanto
trabalhamos no ano passado

Irmã Rosane Ghedin é
condecorada com o Prêmio
Cidadão SP

Aproveitamos a primeira edição do Conexão Santa Marcelina deste
ano para compartilharmos com os nossos leitores alguns indicadores
que mostram o quanto trabalhamos em 2017. Trazemos, ao fim deste
informativo, um gráfico com a quantidade de atendimentos realizados
pelos nossos hospitais e nas unidades da Atenção Primária à Saúde
(APS), mesmo com todos os desafios de prestar serviço de saúde em
excelência pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Sobre esta mesma temática, aproveitamos para debater uma
questão importante: o funcionamento do ﬂuxo dos Prontos-Socorros
dos Hospitais da Rede de Saúde Santa Marcelina. Nas páginas
seguintes, informamos como funciona o atendimento em cada
instituição hospitalar e por que são usados os termos “atendimento
de porta aberta” ou “atendimento de porta restrita". Assim, para
esclarecimento da população, foi elaborada matéria com informações
sobre como procurar corretamente nossos serviços de saúde
Na editoria de Meio Ambiente, trazemos uma problemática atual: o
combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika,
Chikungunya e da Febre Amarela Urbana, mostrando o quanto somos
responsáveis pela sua proliferação. Os cuidados com a higiene no
ambiente em que vivemos é fundamental para se combater os criadouros do mosquito, dando um fim também aos casos de contágio
dessas doenças, que podem levar até à morte.

A Diretora-Presidente da Rede de Saúde e
Cultura Santa Marcelina, Irmã Rosane Ghedin,
foi condecorada com o Prêmio Cidadão SP,
criado para homenagear personalidades que
transformam a cidade de São Paulo em um
espaço mais acolhedor, democrático e
criativo. A premiação aconteceu
no dia 25 de janeiro, como parte
das comemorações pelos 464
anos de São Paulo, no MASP.
O Prêmio Cidadão SP é promovido
pelo Catraca Livre, por meio do
"ReciproCidade", programa de estímulo
às iniciativas criativas de impacto social. A
Santa Marcelina Cultura foi premiada na
categoria “Grande Prêmio” pela gestão
de programas e projetos de inclusão com
apoio da música.

Falando também em prevenção, trazemos um lembrete importante
sobre o aumento dos casos de doenças respiratórias neste período
do ano em que o clima é mais seco. Crianças e idosos são mais vulneráveis, portanto, a qualquer sinal de anormalidade, é recomendável
procurar uma Unidade Básica para avaliação e encaminhamento
ao especialista.

Vacinação contra a
febre amarela mobiliza
colaboradores

Ainda, reservamos um espaço nesta edição para falarmos do nosso
Voluntariado, um grupo importante de pessoas que nos auxilia na
missão de humanizar o atendimento prestado aos nossos pacientes
e seus acompanhantes. Aproveitamos a pauta para explicarmos
como funciona o trabalho dos voluntários, orientando as pessoas que
querem fazer parte do nosso time, fazendo o bem sem olhar a quem.

Entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, cerca de 346 mil
pessoas foram vacinadas pelas equipes de saúde da APS Santa
Marcelina em 29 Unidades, referenciadas pela campanha.
Para esse aporte na imunização da população, aproximadamente
1.300 colaboradores foram mobilizados durante a campanha.

Tenha uma boa leitura,

Ir. Rosane Ghedin
Diretora-Presidente da Rede de Saúde
e Cultura Santa Marcelina
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Hospital Cidade Tiradentes
instala controle biométrico
na UTI Pediátrica

Cabine de fotos humaniza
confraternização em Itaquá
O Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba realizou, no
dia 21 de dezembro, a tradicional festa de “Confraternização
dos Colaboradores”. O evento contou com decoração e buffet
especial, quiosque de coquetéis de frutas e uma atração diferente
e criativa – a Cabine de Fotos – proporcionando momentos de
muita diversão e descontração aos colaboradores, que puderam
levar como lembrança a foto impressa do momento.

Itaim recebe Selo
Socioambiental
Semente-Iniciativa
O Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista recebeu, em 20
de fevereiro, o "Selo Socioambiental Semente-Iniciativa".
O Selo faz parte do sistema de Certificação Interna da Rede
de Saúde Santa Marcelina e foi criado para valorizar as boas
práticas socioambientais nas unidades. “O grande objetivo
dessa conquista foi incentivar todos os colaboradores a
reﬂetirem sobre hábitos socioambientais, que podem ser
aplicados na instituição e também nos seus lares.
Com a conquista do 'Selo Socioambiental Semente-Iniciativa',
nos sentimos orgulhosos pela certificação e motivados a buscar
novas etapas”, informaram Luiz Humberto Mota, assessor
Administrativo – Patrimônio, e Walquiria Rocha de Carvalho
Pajór, analista de Custos Hospitalares, ambos membros da
Comissão Multiprofissional do Meio Ambiente.

Para aumentar a segurança de pacientes e colaboradores,
o Hospital Cidade Tiradentes reestruturou o seu Circuito
Interno de Monitoramento com a instalação de novas
câmeras, DVR, painel para monitoramento e um monitor
de 55 polegadas, proporcionando acompanhamento em
tempo real da movimentação no Hospital. Além disso, foi
instalado um controle de acesso por biometria na entrada
da UTI Pediátrica, promovendo maior agilidade e segurança
no acesso dos profissionais à instituição. O Hospital Cidade
Tiradentes já conta com este sistema também na UTI
Neonatal e no Alojamento Conjunto.

Restaurante Outback
faz jantar beneficente para
o Santa Marcelina
O restaurante Outback Steakhouse do Shopping Metrô Itaquera
realizou um jantar beneficente em prol do Hospital Santa
Marcelina. O evento aconteceu em 29 de janeiro, marcando
a pré-inauguração em Itaquera. A Diretora-Presidente da Rede
de Saúde e Cultura Santa Marcelina, Irmã Rosane Ghedin,
e o Administrador do Hospital Santa Marcelina, Fabrício
Santana, estiveram no evento e foram recepcionados pelo
sócio-proprietário do restaurante, Fernando Aparecido
de Jesus. “Escolhemos o Santa Marcelina pela representatividade
e importância que o Hospital tem para a região de Itaquera”,
destacou o empresário. A renda arrecadada no evento será
destinada ao custeio assistencial da Instituição.
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••• HUMANIZ AÇ ÃO •••

COMO O AMOR AO PRÓXIMO

melhora o período de permanência nos hospitais
para pacientes e seus acompanhantes

E

les podem ser professores, advogados, faxineiros
ou donas de casa. Não importa a profissão, grau
de escolaridade ou idade, o importante, para ser
um voluntário, é o seu grau de responsabilidade,
comprometimento, boa vontade, atenção e a
capacidade de dar amor ao próximo. Pelo menos
esses são os requisitos básicos para quem quer ser um voluntário nos
Hospitais Santa Marcelina. Há várias maneiras de participar e ajudar,
desde que a pessoa esteja com o coração aberto para fazer o bem.
No Hospital Santa Marcelina de Itaquera, foi criado, em 2002, o Voluntariado
Santa Marcelina, que conta hoje com 150 pessoas, entre homens e
mulheres, que atuam ativamente em prol dos pacientes do Hospital.

“Ser voluntário é um hábito do coração. É fazer algo para alguém com
amor. É dar um novo sentido a nossa e à vida daquelas pessoas
internadas e seus familiares. O voluntário vivencia o sentimento de
satisfação por ser útil, por se sentir valorizado”, resume a coordenadora do
Voluntariado Santa Marcelina do Hospital de Itaquera, Eliane Pegoraro.
Ela explica que, para ser um voluntário, é preciso ter em mente que, apesar
de não ser uma atividade remunerada, é um compromisso que tem que
ser levado a sério. Por isso, os interessados são entrevistados e passam
por um treinamento de três meses antes de iniciarem os trabalhos. “O
que mais observamos nos candidatos é a sua boa vontade, dedicação,
tempo disponível que ele tem durante a semana e, principalmente, sua
responsabilidade, compromisso e assiduidade”, detalha a coordenadora.

Quais atribuições do Voluntariado Santa
Marcelina de Itaquera?
A equipe do Voluntariado Santa Marcelina do Hospital de Itaquera é dividida para atuação em
três programas: Atenção ao Paciente e Familiar, Acolhimento e Apoio. O programa de Atenção
ao Paciente e Familiar tem como objetivo tornar mais agradável o tempo que pacientes e
familiares passam dentro do Hospital, oferecendo também atividades como corte de cabelo
e barba, musicoterapia, recreação infantil, festas comemorativas, visita social, entrega de
material de higiene pessoal e terapia ocupacional.
O Acolhimento atende as pessoas assim que elas entram no hospital. Os voluntários
recepcionam, passam informações sobre a localização, direcionam os usuários no “Posso
Ajudar?”, Coleta de Exames Laboratoriais, Banco de Perucas, Ambulatórios de Oncologia e
Hemodiálise. Já o Apoio realiza atividades com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do
Hospital, Central de Doações, organiza bazares, entre outras atividades.
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Como ser voluntário no
Hospital Santa Marcelina
de Itaquera
• Não

há critérios como idade e profissão,
apenas disponibilidade em horário comercial, responsabilidade, comprometimento,
boa vontade e assiduidade;

•A

inscrição é feita no Voluntariado pelo
telefone (11) 2524-9299;

• Após a inscrição, a pessoa passará por uma

entrevista com a coordenação e indicará a área
que deseja atuar. Em seguida, assinará o termo
de adesão e fará um treinamento de três meses.

Pastorais da Saúde coordenam o
voluntariado dentro dos Hospitais de Itaim,
Itaquá e Cidade Tiradentes
Nos Hospitais Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, Itaim Paulista e Cidade Tiradentes,
o voluntariado é coordenado pelas Pastorais da Saúde. São elas que distribuem as tarefas
no dia a dia, o cronograma de horários, a organização das atividades com pacientes e
seus familiares e fazem a triagem dos voluntários. Veja abaixo como funciona o trabalho:

Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba
PASTORAL DA SAÚDE CONTA COM 67 VOLUNTÁRIOS
Atribuição dos voluntários: atuam, juntamente com o Padre, na assistência
espiritual aos pacientes e familiares, e também auxiliam na hora de alimentação ou no
deslocamento para missas das pessoas internadas que possuem alguma dificuldade
motora ou estão sozinhas.
“Nosso trabalho é mais ouvir do que falar. Conversamos para tranquilizá-los e ajudálos a manterem a fé na cura, independente da religião que seguem. Inclusive, nossos
voluntários têm palestras mensais sobre as questões religiosas. É um trabalho que faz
bem a voluntários e pacientes, e proporciona grande satisfação por podermos acompanhar a recuperação de cada pessoa atendida”. Bernadete Rodrigues, coordenadora
da Pastoral de Itaquaquecetuba.

Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista
PASTORAL DA SAÚDE CONTA COM 36 VOLUNTÁRIOS
Atribuição dos voluntários: atendem nas internações dos setores adulto e pediátrico. Atuam na assistência espiritual aos pacientes e familiares, leituras de livros ou
cartas e auxiliam na hora da alimentação e hidratação, sob a orientação da equipe de
Enfermagem. Organizam bazares com artigos artesanais produzidos pela Pastoral e
existe o planejamento, para este ano, de oferecer aulas de artesanato para os acompanhantes dos pacientes internados. O grupo de voluntários também desenvolve ações
com os colaboradores do Hospital, sendo as aulas de inglês a mais recente.
“O voluntário é uma força muito importante dentro do Hospital, seja com o auxílio
espiritual ou com a colaboração em tarefas do dia a dia, como a alimentação e a
hidratação dos pacientes. Além disso, organizam bazares, arrecadam roupas e brinquedos para auxiliar os pacientes mais necessitados”. Irmã Vania Heloisa de Souza
Moreira, supervisora de Enfermagem da Clínica Médica do Hospital Santa Marcelina
do Itaim Paulista.

Como o voluntário pode
atuar nas Pastorais da
Saúde Santa Marcelina
No Hospital Cidade Tiradentes
• Para atuar como voluntário, é preciso de
uma carta de referência assinada pelo pároco
responsável pela Paróquia em que a pessoa atua,
além de uma foto;
• Após a inscrição, a pessoa passará pelos cursos
de formação para atuar no Hospital;
• Informações podem ser obtidas pelos telefones
(11) 2559-6220 ou 2559-6221.

No Hospital Santa Marcelina
do Itaim Paulista
• O interessado em atuar como voluntário deve se
inscrever pelo telefone (11) 2563-6300, ramal 280;
• Os critérios são: idade mínima de 18 anos,
responsabilidade e boa vontade;
• Após a inscrição, é agendada uma entrevista
com o Agente de Humanização e o Agente de
Saúde, que coordenam o serviço de Pastoral, e
realizado um treinamento baseado no regimento
interno da atuação dos voluntários.

No Hospital Santa Marcelina
de Itaquaquecetuba
• Os principais critérios para ser voluntário são a
participação ativa nos trabalhos da comunidade
católica na cidade e a idade mínima de 18 anos;
• A inscrição é feita pelo telefone (11) 4645-4200,
ramal 8186.
• Após a inscrição, a pessoa passará pelos cursos
de formação, que incluem temas como: saúde,
precaução e religião.

Hospital Cidade Tiradentes
PASTORAL DA SAÚDE CONTA COM 25 VOLUNTÁRIOS
Atribuição dos voluntários: atuam nos setores de Emergência, Pronto-Socorro, Sala
de Observação, Enfermaria, UTI, Alojamento conjunto e Pediatria do Hospital Cidade
Tiradentes. Eles também levam aos pacientes que solicitam: a unção dos enfermos,
o sacramento da penitência, batismo e a visita do Sacerdote, além de participarem
semanalmente da Missa e Adoração ao Santíssimo Sacramento.
“Entre as ações mais importantes realizadas pelos nossos voluntários estão: confortar
no momento difícil da solidão os pacientes que não recebem visitas familiares, ajudar
o paciente a estabelecer uma relação com Deus através da oração e palavras de
conforto, além de serem ouvintes para o paciente relatar sua história e seus lamentos”. Irmã Claudia Silva, supervisora de Enfermagem do Hospital Santa Marcelina de
Cidade Tiradentes.

O voluntariado é um
elo entre a instituição
hospitalar e o
paciente, contribuindo
signiﬁcativamente
para a humanização
no atendimento.
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Pronto-Socorro do Hospital
Santa Marcelina de Itaquera é referência
para urgência e emergência
Toda rede de saúde possui um fluxo de atendimento, que visa
priorizar casos de urgência e emergência e, dessa forma, ampliar
a sobrevida de pacientes que precisam de atendimento imediato.
Na Rede de Saúde Santa Marcelina não é diferente.
Todos os hospitais, ambulatórios de especialidades e unidades
básicas de saúde têm uma função específica na Rede, com
profissionais e estrutura montada para um tipo de atendimento
classificado em baixa, média e alta complexidade. Essa divisão
para prestação de serviços nem sempre é compreendida pela
população, que, muitas vezes, procura serviços de saúde de
maneira equivocada. É o caso do Pronto-Socorro (PS) do Hospital
Santa Marcelina de Itaquera. Esse PS é uma unidade referenciada
na rede de urgência e emergência, integrado aos demais níveis
de atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade).
E, por isso, prioriza os atendimentos de alta complexidade,
propiciando à população o acesso a serviços qualificados e de
alta tecnologia, atendendo casos em que realmente há risco de
morte para o paciente.
Seguindo o protocolo determinado pela Secretaria de Estado
da Saúde, o PS do Hospital Santa Marcelina de Itaquera atende
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pacientes portadores de doença renal crônica, que necessitam
de procedimentos de Hemodiálise, paciente oncológico, realiza
procedimentos de cardiologia intervencionista (cateterismo
cardíaco e angioplastias) e extracardíacos endovascular (angiografias), dá assistência em traumas, ortopedia, procedimentos de
neurocirurgia, tratamento do Acidente Vascular Cerebral (AVC),
transplantes de Rim e de Medula Óssea.
Por se tratar de uma unidade referenciada para atendimento de
Alta Complexidade, no fluxo de atendimento no Pronto-Socorro,
os pacientes vêm encaminhados da Unidade Básica de Saúde
(UBS), Ambulatório Médico de Especialidade (AME), Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e
da Central de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde (CROSS).
“É importante desenvolvermos um enfoque humanizado,
sistêmico e planejado em rede para que a população de demanda
espontânea compreenda que, para atendimento de baixa complexidade (em que não há o risco eminente de morte), é preciso
buscar primeiro o atendimento na UBS mais próxima de sua
residência”, explica a gestora do Pronto-Socorro do Hospital Santa
Marcelina de Itaquera, enfermeira Maria da Conceição Jeremias.

Como funcionam os Prontos-Socorros dos Hospitais da
Rede de Saúde Santa Marcelina
Hospital Cidade Tiradentes
O Hospital Cidade Tiradentes é um hospital geral de médio porte. Atende as especialidades de Clínica
Médica, Pediatria, Cirurgia, Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia, além de Psiquiatria. O Pronto-Socorro
atende todas as especialidades e tem movimento bastante intenso, chegando a 20 mil atendimentos
mensais. O bairro onde o Hospital está situado compreende o maior complexo habitacional da América
Latina e é o bairro de São Paulo com maior quantidade de crianças abaixo de cinco anos de idade.
O Hospital possui três Unidades de Terapia Intensiva (UTI Adulto, UTI Pediátrica e UTI Neonatal).
A Unidade de Pronto-Atendimento e Emergência é responsável pelo atendimento de pacientes graves,
trazidos pelo SAMU, COBOM ou então pacientes encaminhados das Unidades (UBS, AMA, UPA).
“Infelizmente, o modelo ideal de saúde acima ainda não acontece como deveria, sendo assim, muitos
pacientes com queixas de menor gravidade ainda procuram o Hospital, o que faz com que o atendimento apresente grandes filas de espera, pois é realizado com prioridade para os casos de maior
complexidade”, explica a Diretora Técnica da instituição, Dra. Fernanda Maria Ferreira Guimarães.

Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba
Atende média complexidade nas áreas de ginecologia, pediatria, clínica geral, neurocirurgia, ortopedia, cirurgia geral e psiquiatria. A unidade, porém, é referenciada
para atendimento de casos de maior gravidade, traumas graves e com risco de morte
imediata e alto risco em obstetrícia.
Os pacientes são encaminhados para o Santa Marcelina de Itaquaquecetuba por Órgãos
de Resgates, tais como: SAMU, Bombeiros e Ecopistas. Entre os casos ocorridos na
região de cobertura da unidade e que devem ser encaminhados ao Pronto-Socorro
estão: acidentes automobilísticos, neurotrauma, tentativa de suicídio, acidente vascular
cerebral, apendicite, pancreatite, prematuridade, entre outros.
“O Hospital atende casos de acordo com a classificação de riscos, sinalizado por cores e
que prioriza os casos de maior gravidade. Atendemos prioritariamente o vermelho, que é
o mais grave, quando há risco de morte imediata. Por isso, em geral, esses pacientes vêm
trazidos por serviços de emergência”, explica a diretora clínica, Dra. Vânia Perdigão Nobre.

Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista
O Pronto-Socorro do Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista é o chamado "PS de porta
aberta". Isso porque, além dos pacientes trazidos por ambulâncias como o SAMU, Corpo de
Bombeiros, UPA e UBS, é referenciado para o atendimento da população que vai por conta
própria ao Hospital, nem sempre em situação de urgência e emergência.
A unidade conta com as especialidades de clínica médica, cirurgia geral, pediatria, psiquiatria,
ortopedia, ginecologia e obstetrícia. Assim como todos os hospitais da Rede de Saúde Santa
Marcelina, a unidade segue o protocolo de atendimento preconizado que classifica os pacientes
de acordo com a gravidade. Assim, os casos mais graves sempre são atendidos com prioridade.
“A população sempre é orientada a procurar o nosso serviço nos casos de urgência e emergência.
Já nos casos preventivos, sempre há a orientação de procurar as Unidades da Atenção Primária",
explica a médica Telma Viegas, Diretora Técnica do Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista.

SANTA MARCELINA

7

M OV I M E NTO G LO B A L E M P R O L DA S AÚ D E

SÃO PAULO
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Tempo seco aumenta casos de
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
Com o fim do verão, não é apenas o calor e o sol prolongado que
vão "embora". As chuvas também se vão. Com isso, o tempo vai
ficando mais seco e quem sofre é o sistema respiratório, sobretudo
das crianças e dos idosos. De acordo com o Ministério da Saúde, a
Pneumonia está entre as 10 doenças com maior registro de mortalidade no País. Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade,
divulgados em 2017, mostram que, no ano de 2014, mais de 139 mil
pessoas morreram de doenças respiratórias, sendo cerca de 50%
(69,5 mil) de Pneumonia.

Adultos
Além da Pneumonia, que pode ser bacteriana ou viral, as doenças
mais comuns entre os adultos são a Bronquite e a Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC). Idosos e adultos imunodeprimidos, como
os que estão mais vulneráveis por conta de tratamentos como os de

quimioterapia e radioterapia, e também os portadores de doenças
reumatológicas, são os que mais sofrem com o período seco do ano.
“A mudança de temperatura e o tempo seco acabam facilitando
a multiplicação do vírus e as pessoas com imunidade mais baixa,
seja pela idade, doença ou por conta de um tratamento, acabam
sendo alvo fácil”, explica a coordenadora de Saúde do Adulto do
Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, Dra. Rita Cavalheiro.
Entre os sintomas mais comuns nos adultos estão a tosse, febre,
falta de ar e expectoração amarelada. Segundo a médica, geralmente,
o tratamento é feito sem a necessidade de internação, apenas com
a medicação (antibiótico ou antiviral). “Só é feita a internação nos
casos mais graves, como de idosos que moram em casas de repouso
e dos pacientes com AVC. É feita uma avaliação clínica, laboratorial
e radiológica. Os outros pacientes precisam tomar a medicação, se
alimentar, hidratar bem e descansar”, destaca.

Crianças
No caso das crianças, a médica encarregada da Neonatologia
do Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, Dra. Cristina Erico
Yoshimoto, destaca que as infecções virais são as mais frequentes
no tempo seco. Entre as doenças mais comuns estão as gripes (vírus
Influenza A e B) e resfriados, bronquiolite, crises de asma, rinites
e sinusites e o VSR (Vírus Sincicial Respiratório).
"É comum no frio ocorrer maior aglomeração de pessoas e mantermos janelas fechadas para nos aquecermos. E isso só ajuda o vírus,
afirma". "A transmissão é facilitada quando, por exemplo, crianças
em idade escolar se esquecem de lavar as mãos e, nos casos de
prematuros e cardiopatas, devido à imunidade mais baixa".
Por isso, a médica orienta a buscar sempre a prevenção: umidificando o ambiente, lavando sempre as mãos, hidratando o corpo,
além de manter cortinas, persianas, tapetes e bichos de pelúcia
sempre higienizados. Muito importante também são as vacinas
previstas no calendário nacional, como a tríplice viral.
Outra dica é ficar de olho nos sintomas, uma vez que o diagnóstico
precoce facilita a identificação da doença e a eficácia do tratamento.
“Quanto mais nova a criança, mais atenção ela exige. Bebês e
crianças pequenas devem ir ao médico assim que os primeiros
sintomas aparecem”, destaca.
Os sintomas mais comuns das doenças respiratórias em crianças são
a tosse, febre, coriza e taquipneia (respiração acelerada). O tratamento é feito com antitérmico ou analgésico, xaropes e inclui limpeza
do nariz e higienização das mãos para não espalhar o vírus. “Depois
que o tratamento inicia, vamos acompanhando se há regressão. Caso
contrário, é preciso modificar a medicação e evitar que a doença
evolua para outras mais graves", finaliza a Dra. Cristina.
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Em 2017, o Ministério da Saúde registrou queda na quantidade de
notificações das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
No comparativo com 2016, os casos de Dengue diminuíram 83,7%,
de Zika 92,1% e de Chikungunya registraram redução de 32,1%. Os
dados são do Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo
Aedes aegypti (LIRAa), conhecido como Mapa da Dengue.

••• MEIO AMBIENTE •••

PROTEJA
SUA CASA
DO MOSQUITO
AEDES
AEGYPTI
Como evitar?
Para evitar a formação de criadouros
e impedir o aparecimento do mosquito
Aedes aegypti, a orientação é manter
baldes, tonéis e tambores fechados,
assim como a caixa d´água, que deve ser
limpa com frequência. No quintal, objetos
como pneus, churrasqueiras, garrafas
e até brinquedos devem ficar cobertos
e secos. As plantas, dentro e fora de
casa, devem ter areia no pratinho, para
evitar o acúmulo de água.
Além desses locais, é preciso ficar de
olho no pote de água do cachorro e do
gato. Não basta apenas trocar a água
todos os dias, é preciso lavar o recipiente,
evitando o desenvolvimento das larvas do
mosquito. Geladeiras com sistema Frost
Free também podem acumular água no
aparador localizado na parte de trás.

Busca
De acordo com o APA da UBS Jardim
Vitória, o ideal é realizar toda semana
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Apesar da queda nos índices, o País ainda está longe de erradicar
as doenças causadas pelo mosquito. No mesmo levantamento, o
Ministério da Saúde apontou que, dos 3.946 municípios brasileiros
que mapearam e informaram a situação de infestação do mosquito,
357 ainda estavam em situação de risco. Outros 1.139 foram
classificados em estado de alerta e 2.450 estavam em situação
satisfatória. Por conta disso, as ações de combate ao mosquito devem
ser mantidas durante o ano todo. E elas começam dentro de casa, com
a mudança de hábitos que favoreçam o aparecimento do mosquito,
como armazenamento de água em tonel ou caixa d'água destampada,
prato nos vasos de plantas, pneus e entulho no quintal, entre outros.
“Mesmo antes da crise hídrica de 2014, a população de bairros de São
Paulo, como Jardim Vitória, já mantinham o hábito de armazenar água
ou captar água da chuva. Mas, muitas dessas pessoas armazenavam
de forma inadequada, deixando o caminho livre para a proliferação do
mosquito Aedes aegypti”, explica o Agente da Promoção Ambiental
(APA) da UBS Jardim Vitória (gerenciada pela APS Santa Marcelina),
Everton Martins de Carvalho.

uma checagem dentro e fora de casa para
observação se não há água parada e
possíveis criadouros do mosquito. E isso
ao longo do ano inteiro.

De acordo com a médica infectologista

“Toda semana devemos limpar o quintal
ou esvaziar os tambores, baldes e outros
vasilhames que acumulam água. São
apenas 15 minutinhos”, afirma. “Mas,
é importantíssimo que o cuidado com a
proliferação do mosquito Aedes aegypti
seja feito o ano todo, pois os mosquitos
se reproduzem normalmente no inverno
ou em tempos secos e, assim, continuam
picando e transmitindo diversas doenças
para a população”.

entre outras medidas, são importantes

do Hospital Cidade Tiradentes, Rachel
Busanello, o uso de repelente, telas nas
janelas e portas, vestir roupas compridas,
no auxílio e prevenção destas doenças.
Embora os índices não sejam altos, todas
essas doenças podem ter evolução grave,
porém, a Zika e a Chikungunya têm
baixa mortalidade. Dessa forma, além de
se proteger, é preciso ficar de olho nos
sintomas. E, qualquer dúvida, sempre
procurar orientação médica.
“Além disso, há disponíveis as vacinas
para Dengue e Febre Amarela. A vacina

Sintomas, tratamentos e
proteção
Os mosquitos da família Aedes (aeqypti
e albopictus) são responsáveis pela
transmissão de doenças como a Dengue,
Zika, Chikungunya e a Febre Amarela
Urbana. Por isso, além dos cuidados com
o Meio Ambiente em que vivemos para o
combate do vetor, é preciso nos proteger.

de Febre Amarela faz parte do calendário
vacinal em dose única a partir dos
9 meses de idade. Está indicada para
residentes ou viajantes para as áreas
com recomendação da vacinação. Já
a vacina para dengue foi liberada no
Brasil em 2015, no entanto, ainda não
é oferecida pelo Programa Nacional
de Imunização”, detalha.

Indicadores
Hospital
Santa Marcelina

Hospital Santa
Marcelina
Itaquaquecetuba

Hospital Santa
Marcelina
Itaim Paulista

Hospital
Cidade Tiradentes

PRESENÇA DA REDE DE SAÚDE
SANTA MARCELINA

INTERNAÇÕES JAN-DEZ 2017
60.000
45.000
30.000

34.330

15.000

13.641

GUARULHOS

16.168

15.387

0

CIRURGIAS JAN-DEZ 2017
24.000
18.000

ITAIM
PAULISTA

SÃO MIGUEL
PAULISTA

SÃO PAULO

15.804

ITAQUÁ

ITAQUERA
GUAIANASES

12.000
6.000

4.614

CIDADE
TIRADENTES

5.948

5.034

0

SUZANO

SANTO
ANDRÉ

PARTOS JAN-DEZ 2017
5.000
4.080
3.750

3.663

3.646
2.801

2.500
1.250

AM

0

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO JAN-DEZ 2017

AC

600.000
450.000

449.013

PORTO
VELHO

RO

300.000
150.000
32.145

0

400.000
300.000

26.086

16.500

Produção de procedimentos de janeiro a dezembro de 2017

ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO JAN-DEZ 2017

DADOS GERAIS DA APS SANTA MARCELINA:
Procedimento

288.873

200.000

195.308
138.823

100.000

59.874

0

EXAMES REALIZADOS JAN-DEZ 2017
4.000.000

3.565.603

3.000.000
2.000.000
1.000.000

626.546

882.107

642.086

0

TRANSPLANTES REALIZADOS
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Quantidade

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

1.806.164

Consultas Médicas

2.591.554

Consultas de Enfermagem

1.707.918

Exames

1.148.064

Visitas Domiciliares

2.420.339

Procedimentos de Enfermagem

2.854.772

Procedimentos Odontológicos,
incluindo consultas

1.291.571

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