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Além da saúde
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EDITORIAL

Conexão Santa Marcelina
retorna, destacando
novidades da Rede de Saúde
Depois de alguns meses, temos a satisfação em retomar o nosso boletim
institucional, com um novo layout e também muitas novidades. A começar pela
nossa matéria de capa que, com muito orgulho, traz os primeiros resultados
do moderno programa de telemedicina - LATIN (Latin America Telemedicine

Infarct Network). Após um ano de implementação na Rede de Saúde Santa
Marcelina, a telemedicina reduziu de 14% para 3,4% as mortes por ataques
cardíacos na Região Leste de São Paulo. Isso graças à diminuição pela metade
do tempo entre o atendimento e início do tratamento de pessoas em situação
de emergência, principalmente nos casos de infarto agudo do miocárdio.
Ainda nesta edição, apresentamos o programa Classe Hospitalar,
desenvolvido no Hospital Santa Marcelina de Itaquera em parceria com a
Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer (TUCCA) e a Secretaria
de Estado da Educação.
A iniciativa garante acompanhamento pedagógico e educacional durante

Bem-estar
A importância do diagnóstico e
tratamento precoce da bronquiolite

o período em que a criança ou adolescente está afastado da escola para
tratamento médico. Além do atendimento no Ambulatório de Oncologia, a
unidade de saúde mantém uma segunda Classe Hospitalar,
que faz o acompanhamento pedagógico e educacional dos pacientes

Indicadores
Confira a produção dos hospitais e
unidades Santa Marcelina

internados na Pediatria.
Cumprindo sua tarefa de promover a qualidade de vida e bem-estar, a Rede
de Saúde Santa Marcelina inova na criação do serviço de Check-up, que
garante o diagnóstico precoce de qualquer anormalidade metabólica do
organismo. Nesta reportagem o leitor pode conhecer o serviço que conta com
avaliação multiprofissional e a definição do perfil epidemiológico do paciente,
após a realização de exames, que podem ser feitos em um tempo muito curto
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e com a comodidade de estar em apenas um único local.
Ainda na área de prevenção, fazemos um alerta nesta edição para os casos de
bronquiolite, doença respiratória que afeta, principalmente, bebês.
E quando o assunto é qualidade de vida, a preocupação
com o meio ambiente torna-se uma constante na
rotina da Rede de Saúde Santa Marcelina. Por isso,
nesta edição, destacamos os trabalhos realizados
para destinação correta dos resíduos nas unidades.
Essas e outras iniciativas, que beneficiam milhares
de pessoas, ganham espaço nas páginas a seguir.
Boa leitura,

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

NOVIDADE

Itaquera oferece programa de Check-up
com diagnóstico rápido e eficiente
Já pensou em fazer uma avaliação da sua
saúde em apenas uma manhã? Com o
Check-up Santa Marcelina, é possível. Tratase de um novo serviço criado pelo Hospital
Santa Marcelina de Itaquera que oferece
comodidade para pessoas que querem um
diagnóstico completo, rápido e eficiente.
Com condições especiais, o Check-up Santa
Marcelina é uma oportunidade para quem
não tem plano de saúde e, por conta disso,
tem acesso restrito à área hospitalar em
razão dos custos, e aos pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS), que manifestam
interesse em realizar um check-up
independentemente do direito aos serviços
de saúde pública que dispõem.
Ao fazer o check-up, a pessoa tem
um diagnóstico precoce de qualquer
anormalidade metabólica do organismo e
também consegue promover o bem-estar
para sua saúde. Pelo serviço, o Hospital
desenvolve uma avaliação multiprofissional. A
princípio, a consulta é com o clínico geral, que
faz a observação e avaliação mais generalista.
Há também a análise nutricional. Após a
realização dos exames, é possível ter o perfil
epidemiológico do paciente que direciona o
médico no alvo do tratamento.
“Hoje em dia, ninguém tem disponibilidade
de tempo para ficar indo de um local para
outro. Oferecemos atendimento completo,
exclusivo e personalizado, com profissionais
altamente competentes. É uma oportunidade
de ter o diagnóstico precoce e de tratá-lo
a partir da realização dos exames e no
menor tempo possível”, explica a gerente
administrativa de convênios do Hospital
Santa Marcelina de Itaquera, Cássia Merloto.

Check-up personalizado
O Hospital Santa Marcelina oferece formatos
de check-up diferenciados para homens e
mulheres, divididos em duas faixas etárias:
até 40 anos e acima desta idade. A partir

CONHEÇA OS PACOTES DE CHECK-UPS POR PERFIL

Mulheres

Homens

• LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS

• LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS

Hemograma Completo, Sódio, Potássio, Ácido Úrico, Ureia,
Creatinina, Glicemia, TGO, TGP, Colesterol total e frações,
Triglicérides, PCR, TSH, T4 Livre/T3, Lues, Hepatite B (HBS
AG), Hepatite C (Anti HCV),**Vitamina D 25 Hidroxi,
Parasitológico, Sangue oculto, Urina I/Urocultura com
Antibiograma s/n e Papanicolau.

Hemograma Completo, Sódio, Potássio, Ácido Úrico,
Ureia, Creatinina, Glicemia, TGO,TGP,Colesterol total
e frações, Triglicérides, PCR, Lues, Hepatite B (HBS
AG), Hepatite C (Anti HCV),Parasitológico,
Sangue oculto, Urina I/Urocultura com
Antibiograma s/n e **PSA Total

• DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

• DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Raios X de tórax PA e abdômen total, ultrassonografia
de abdômen total, de mamas, transvaginal e
**mamografia digital.

• OUTROS EXAMES

Raios X de tórax PA e abdômen total,
ultrassonografia de abdômen total e **próstata

• OUTROS EXAMES

ECG de Repouso, Teste Ergométrico, Ecocardiograma com
Doppler Colorido e **Densitometria Óssea

ECG de Repouso, Teste Ergométrico e
Ecocardiograma com Doppler Colorido

• CONSULTAS MÉDICAS

• CONSULTAS MÉDICAS

Clínica Geral e Avaliação Nutricional

Clínica Geral e Avaliação Nutricional

• CONSULTAS OPCIONAIS

• CONSULTAS OPCIONAIS

Cardiologista e Ginecologista

Cardiologista e **Urologista

** exames direcionados somente para mulheres acima de 40 anos

** exames direcionados somente para homens acima de 40 anos

do momento em que a pessoa se enquadra

laboratoriais, são realizados papanicolau,

dentro destas modalidades, passa por

ultrassonografia, mamografia e

consultas e faz o atendimento, haverá um

densitometria óssea. Já os homens fazem o

relatório de diagnóstico. “Se estiver tudo

PSA e ultrassom da próstata (veja relação

bem com a saúde, ela recebe alta com

completa no quadro acima).

acompanhamento ambulatorial apenas para
orientação. Se houver um viés de alteração,
ela tem oportunidade de fazer os tratamentos
necessários com as especialidades e,
se o caso evoluir para cirurgia, também
poderá consultar os pacotes cirúrgicos que
oferecemos”, detalha Cássia.
Além do benefício da prevenção à saúde

Outro diferencial é que, como há grande
prevalência de doenças cardiovasculares,
o Check-up do Hospital Santa Marcelina
de Itaquera inclui o teste ergométrico e o
ecocardiograma com Doppler, que pode
identificar com antecedência um infarto
agudo do miocárdio e antecipar o tratamento.

e do diagnóstico precoce, ao adquirir o

Como funciona

check-up a um custo reduzido, esta pessoa

Na área do Check-up, o paciente é

também tem direito a descontos nas

identificado com etiqueta específica

consultas de outras especialidades que possa

direcionada ao serviço, sem ter acesso ao

vir a precisar, sendo que um dos diferenciais

fluxo do ambulatório. Tudo está previamente

deste programa do Hospital Santa Marcelina

agendado, de forma sequencial, para que

de Itaquera é que os pacientes podem

ele permaneça o menor tempo possível

realizar os exames durante uma manhã.

no Hospital. Depois de realizar os exames,
há uma segunda fase, que é a consulta de

Exames realizados

retorno, quando recebe os laudos. Mais

No caso das mulheres, além dos exames

informações pelo telefone 2070-6136.
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I N O VA Ç Ã O E T E C N O L O G I A

Santa Marcelina reduz
óbitos por infarto
Com programa avançado de telemedicina, Rede de Saúde diminuiu tempo
de resposta dos serviços de emergência cardiológica de alta complexidade

A

pensionista Maria Dalva de
Oliveira, 63 anos, sentiu-se mal
no dia 12 de junho. Com fortes
dores no peito e falta de ar, foi

moderno programa de telemedicina - LATIN

início do tratamento de pessoas em situação

(Latin America Telemedicine Infarct Network)

de emergência, principalmente nos casos

na Rede de Saúde Santa Marcelina, em

de infarto agudo do miocárdio (IAM), como

junho do ano passado, os óbitos caíram

aconteceu com a pensionista Maria Dalva.

levada às pressas para o Hospital Santa
Marcelina de Itaquaquecetuba, unidade mais
próxima de sua residência. Dos primeiros
socorros até o trajeto para o Hospital, Maria
Dalva confidenciou à equipe de reportagem
do jornal Conexão Santa Marcelina que
pensou que morreria devido ao mal-estar
que estava sendo acometida. E poderia
mesmo: a pensionista estava sofrendo de um
infarto agudo do miocárdio. Mas, felizmente,
ela já teve alta hospitalar, está em casa e
feliz ao lado da família.

Os ganhos para
estes pacientes são
bastante positivos e
significativos porque,
na grande maioria dos
casos, conseguimos
salvar vidas.
Bruno Janella,
cardiologista intervencionista

Hoje, Maria Dalva faz parte de uma

“Os ganhos para estes pacientes são
bastante positivos e significativos porque,
na grande maioria dos casos, conseguimos
salvar vidas e dessas vidas salvas, garantir
qualidade de vida pós-evento graças à
esta agilidade no atendimento. Isso é
essencial neste momento, inclusive para
evitar sequelas graves, e tem conseguido
ser feito com ajuda da telemedicina”,
explica o cardiologista intervencionista
Bruno Laurenti Janella, um dos integrantes
da equipe do Hospital Santa Marcelina
de Itaquera, considerado o centro de

estatística positiva da Rede de Saúde Santa

de 14% para 3,4% na região leste de São

tratamento referenciado da LATIN e pioneiro

Marcelina, que comemora a redução das

Paulo. A conquista foi possível graças à

na adoção do programa avançado de

mortes por ataques cardíacos em suas

diminuição, pela metade - de 90 para até 45

telemedicina em todo o Brasil, que recebe

unidades. Desde a implementação do

minutos - do tempo entre o atendimento e

pacientes encaminhados dos mais diversos
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Como funciona?
Por meio da LATIN, as unidades de saúde e ambulâncias se
conectam a centros de tratamento distribuídos pela América
Latina. Os operadores de serviços de urgência são equipados
com um eletrocardiógrafo de 12 derivações, utilizado para
detectar e diagnosticar anormalidades cardíacas, medindo
impulsos elétricos. A equipe, com avançado treinamento,
é composta por socorristas de emergência e outros
profissionais, responsáveis pela transmissão do resultado de
um eletrocardiograma (ECG) e outras informações necessárias
a um cardiologista remoto que pode fornecer o diagnóstico
mais preciso e em tempo real. Desta forma, o tratamento

pré-hospitalar pode ser recomendado em um prazo de 10
minutos, antes mesmo da chegada do paciente ao hospital,
e este cardiologista também fica à disposição para orientar
a unidade de saúde, por telefone, no que for necessário para
garantir a eficácia daquele atendimento de urgência. Além
disso, toda vez que diagnostica uma ocorrência grave, como
por exemplo um infarto agudo do miocárdio, o programa envia
um alerta aos médicos plantonistas do Setor de Hemodinâmica
do Hospital Santa Marcelina de Itaquera, a fim de que estejam
preparados para receber prontamente o paciente e já iniciar os
procedimentos necessários.
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1 Ataque cardíaco

7

Centro de Hemodinâmica
no Hospital Santa Marcelina
(avisado desde a etapa 3)

Reperfusão

Remoção do paciente
5

Socorrista

2

Diagnóstico
no centro satélite

3

Recomendação
de tratamento

Teleconsulta

Suspeita de
Infarto Agudo do Miocárdio

Cardiologista

4

Diagnóstico confirmado de
Infarto Agudo do Miocárdio

locais. Além de reduzir a mortalidade, já que

de pequisa que levou cinco anos para ser

A educação do provedor é um componente

melhora o tempo de resposta dos serviços

concluído e que foi desenvolvido na Colômbia

importante da LATIN. A Lumen fornece

de emergência para ataque cardíaco, o

e no Brasil, envolvendo 250 centros, com o

o protocolo de treinamento de STEMI

programa de telemedicina traz outros

objetivo de demonstrar o potencial existente

(Infarto agudo do miocárdio com

importantes benefícios. “Também diminui os

de expansão ao acesso à tecnologia que

supradesnivelamento do segmento ST)

custos em decorrência de ataques cardíacos

salva vidas. A Lumen Foundation, a ITMS e a

e treinamento presencial em centros de

no país e em toda a América Latina”,

Medtronic Latin America são as responsáveis

hemodinâmicas participantes, bem como

completa Janella.

pela parceria acadêmico-científica a fim

educação periódica a grandes grupos. O

de desenvolver e conduzir o programa de

diretor do programa LATIN visita todos os

Tecnologia que salva vidas

telemedicina LATIN e oferecer uma gestão

centros e a Medtronic apresenta sessões de

A agilidade no atendimento, diagnóstico e

abrangente e economicamente viável para

treinamento por ano em seus escritórios. A

início do tratamento é resultado do projeto

emergências cardíacas.

LATIN também garante oportunidades de
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publicação e pesquisas clínicas importantes
e os centros são treinados para coletar dados
e registrar pacientes em estudos clínicos.
A iniciativa visa reduzir a mortalidade
decorrente de complicações cardíacas, já
que os casos de doenças cardiovasculares
vêm crescendo de forma significativa na
América Latina, onde uma grande parte da
população sofre de doença cardiovascular e

hipertensão. Além de altamente suscetíveis
a condições cardíacas, os latino-americanos
geralmente têm menos acesso a cuidados
de urgência do que as pessoas que vivem
em regiões mais desenvolvidas devido a
fatores como geografia, falta de transporte
e acesso a serviços médicos. Por este
motivo, o programa de telemedicina é de
extrema importância para salvar vidas e
reduzir as sequelas de um mal súbito.

A iniciativa, que há um ano já é realidade
na Rede de Saúde Santa Marcelina e
inclui os Hospitais do Itaim Paulista e
Cidade Tiradentes, AMA Santa Marcelina,
unidade de Pronto-Atendimento Atualpa
Girão e o Pronto-Socorro Municipal Julio
Tupy - que estão equipados com disposto
do eletrocardiograma da LATIN doados
pela Medtronic, deve ser levada a outras
unidades do País.

Agilidade e atendimento integrado
salvam vida de paciente
A eficácia do programa de telemedicina - LATIN (Latin America
Telemedicine Infarct Network), implantado na Rede de Saúde
Santa Marcelina, salvou a vida da pensionista Maria Dalva
de Oliveira, 63 anos. Ela é uma das pacientes beneficiadas
pelo moderno serviço. No dia 12 de junho, com fortes dores
no peito e falta de ar, foi levada às pressas à unidade de
Itaquaquecetuba, de onde recebeu encaminhamento para o
Hospital Santa Marcelina de Itaquera, considerado centro de
tratamento referenciado da LATIN e pioneiro na adoção do
programa avançado de telemedicina em todo o Brasil, por isso
recebe pacientes dos mais diversos locais.
Graças a esta inovação tecnológica, uma
equipe já estava orientada e pronta para
realizar o procedimento necessário para
que o infarto, sofrido por Maria Dalva, não
a levasse a óbito e nem deixasse sequelas.
“Cheguei direto para a mesa de cirurgia
porque meu estado era muito crítico. Se não
fosse este atendimento, que foi muito
rápido, com certeza não teria resistido
e não estaria aqui hoje”, destaca a
paciente, que ficou internada oito
dias no hospital.
“Foi tudo pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) e tive um
atendimento de primeira. Todos
me receberam muito bem,
desde o pessoal da limpeza até
a equipe de médicos, que foi
maravilhosa e salvou minha
vida”, conta Maria Dalva, que
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passou por um cateterismo, já que estava com artéria coronária
100% obstruída, e agora se recupera em casa, com a ajuda dos
filhos. “Estou me sentindo bem”, relata a baiana de Itapetinga,
que veio para São Paulo há 41 anos e desde 1977 mora em
Itaquaquecetuba.
Hipertensa há uma década, ela já tomava medicamentos
para controle da pressão arterial e fazia acompanhamento
com cardiologista. Agora, após o infarto, terá de redobrar os
cuidados.O tratamento foi dividido em duas etapas: a primeira
com a realização do cateterismo para desobstrução das artérias
coronárias do lado direito do peito, que aconteceu no dia
em que ela sofreu o infarto, e a outra, em 8 de julho, para
desentupimento da artéria coronária do lado esquerdo,
ambas realizadas na unidade de Itaquera. “Este cuidado
todo é muito importante e no Hospital recebo toda a
atenção necessária”, enfatiza ela, que é viúva, tem 4
filhos e 7 netos.

Dona Maria Dalva
de Oliveira com o
cardiologista Dr.
Bruno Janella, em
procedimento no
Hospital de Itaquera

MEIO AMBIENTE

Ações de conscientização ajudam na
destinação correta dos resíduos
Promover a destinação correta dos
resíduos a fim de garantir a preservação
do meio ambiente e a qualidade de vida da
comunidade é uma das preocupações da Rede
de Saúde Santa Marcelina. Todas as suas
unidades desenvolvem ações específicas para
garantir a destinação consciente dos resíduos
comuns ou perigosos. Na Atenção Primária à
Saúde (APS), por exemplo, as ações também
envolvem toda a comunidade. Ao longo
do ano, são desenvolvidas e intensificadas
várias iniciativas de conscientização junto à
população dos diversos bairros da Zona Leste
de São Paulo, nos quais atua em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo, na reorganização da Atenção Básica.
Ao todo, são 113 serviços de saúde, como
Pronto-Socorros, Pronto-Atendimentos,
unidades do Programa Estratégia Saúde da
Família, entre outros.
O cuidado com o destino dos resíduos tem
forte envolvimento com a comunidade
local. “Fazemos trabalhos de educação
ambiental por meio do gerenciamento do
resíduo comum, seguindo os padrões da
legislação e com grande participação da
população. Dentro das Unidades de Saúde,
existe a segregação do resíduo comum
(resto de comida, chiclete, etiquetas, resto
de frutas, entre outros) e reciclado (papel,
plástico, metal, entre outros), apesar da
Prefeitura ainda não ter um programa de
coleta seletiva em nossa região”, explica
o coordenador de Meio Ambiente da APS
Santa Marcelina, Paulo Valverde. Já o resíduo
infectante e alguns químicos têm coleta
específica e são retirados pela Prefeitura.

Destinação consciente de
resíduo perigoso
Existem alguns resíduos químicos que podem
ser reciclados e a APS consegue separar
e fazer a destinação correta por meio de

parcerias. “No caso dos medicamentos com
prazo de validade vencido ou parcialmente
utilizados, a comunidade os encaminha às
nossas farmácias, onde são separados
de sua embalagem secundária e
acondicionados em lixeiras apropriadas
para posteriormente serem recolhidos pela
Prefeitura”, completa Valverde.
Cada unidade de saúde ligada à APS

também se tornou referência para o
recolhimento do óleo comestível, conhecido
como óleo de cozinha, que depois é recolhido
por uma cooperativa especializada neste
trabalho. “Todas as nossas ações contam
com o envolvimento direto da comunidade,
que desta forma acaba se conscientizando
cada vez mais das medidas corretas
necessárias para evitar impactos ambientais”,
conclui o coordenador.

Parcerias
A APS mantém parcerias na área da Saúde com a Prefeitura de São Paulo desde 1996,
por meio de contrato de gestão, em forma de convênio nas supervisões técnicas de
saúde das regiões de Ermelino Matarazzo, Itaquera, São Miguel, São Mateus e Penha.
Como Organização Social (OS), é responsável pela gestão das Microrregiões de Cidade
Tiradentes-Guaianases, Itaim Paulista, PA Atualpa, PA Glória e PS Julio Tupy.
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Aconteceu

Projeto do Hospital Santa Marcelina de Itaquera atende
pacientes do Ambulatório de Oncologia Infantil e da Pediatria

H

á dois anos e oito meses, a paciente Rayssa Xavier
Ribeiro, hoje com 6 anos, deixou a tribo indígena

Os cuidados vão além da saúde

Oferecer atendimento pedagógico educacional que possibilite
às crianças/adolescentes darem continuidade à construção do
norte do Amapá (AP), com destino a Itaquera,
conhecimento, por meio do trabalho conjunto com a equipe
na Zona Leste da Capital Paulista. Ela veio em busca do tratamento
hospitalar multiprofissional, a família e a escola de origem do aluno,
para leucemia, já que em sua terra natal isso não era possível. Além
é o principal objetivo da Classe Hospitalar. “O adoecimento, a
de conseguir toda a assistência necessária para tratar a doença, a
hospitalização e o impacto emocional alteram a rotina da criança/
paciente tem a oportunidade de estudar.
adolescente e de sua família. Trata-se de uma vivência dolorosa,
Rayssa é uma das pacientes beneficiadas pelo programa Classe
que leva à fragilidade emocional. Além disso, a hospitalização
compromete a continuidade escolar. A Classe Hospitalar não deixa
Hospitalar, desenvolvido no Hospital Santa Marcelina de Itaquera em
que o processo de aprendizado seja interrompido
parceria com a Associação para Crianças e Adolescentes com
e, desta forma, mantemos a criança e
Câncer (TUCCA) e a Secretaria de Estado da Educação,
o adolescente vinculados ao seu
garantindo acompanhamento pedagógico e
universo cotidiano anterior, tiramos
educacional durante o tratamento. O Hospital
o foco da doença, ajudamos a
mantém uma segunda Classe Hospitalar,
restabelecer o equilíbrio psíquico
que faz o acompanhamento pedagógico e
e auxiliamos a enfrentar melhor
educacional dos pacientes internados na
a hospitalização, de modo
Pediatria. Ao todo, em São Paulo, há 64
que no pós-alta, eles tenham
classes hospitalares mantidas pelo Estado.
maior facilidade de se reinserir
nas atividades escolares. É
“Fico admirada com o avanço que a Rayssa
humanização e cidadania”,
teve. Em pouco tempo, já se desenvolveu
destaca
a médica coordenadora
bastante e consegue fazer sozinha a lição de casa”,
da Pediatria, Dra. Fernanda Maria
A paciente Julia e
conta a mãe, Maria da Conceição Xavier Ribeiro. “Eu
sua mãe, Lia
Ferreira
Guimarães, vice-diretora clínica
gosto de estudar aqui”, completou a filha, abraçada com
do Hospital Santa Marcelina de Itaquera, o
o alfabeto, nome dado ao boneco de pano, enfeitado com as
primeiro a contar com a Classe Hospitalar em toda a
letras do abecedário, e com a professora Angela Maria Sanchez,
região abrangida pela Diretoria Regional de Ensino - Leste 4.
responsável pelas aulas na Oncologia Pediátrica/TUCCA.
A meta educacional é atuar no cognitivo e alcançar o afetivo.
O programa atende pacientes das redes pública e particular de
“Promovemos o estímulo ao diálogo e à exposição de ideias,
ensino. Julia Vilharba da Silva, 7 anos, é um exemplo de aluna
fazendo com que as crianças e os adolescentes se solidarizem uns
de escola particular. Desde fevereiro, ela frequenta as atividades
com os outros, facilitando a compreensão do que está acontecendo
enquanto faz o tratamento. “Minha filha chegou aqui bastante
com eles e, assim, proporcionando um domínio do novo ambiente
tímida e pelo sofrimento do tratamento resistia bastante em
com mais segurança. Quando envolvidas em atividades educacionais
participar das aulas, mas aos poucos a professora a convenceu
no hospital, elas se mostram mais felizes e com maior autoestima”,
e hoje ela está mais solta e gosta muito de tudo aqui. Além do
avalia a Dra. Fernanda, completando que os professores são
aprendizado, isso ajudou bastante no relacionamento com as outras
contratados pela Secretaria de Estado da Educação e cumprem
pessoas”, conta sua mãe, Lia Vilharba da Silva.
jornada de 30 horas semanais.
onde seu pai é cacique, no Oiapoque, extremo
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Programa já tem resultados positivos
Inauguradas oficialmente em 21 de maio deste ano, as duas Classes
Hospitalares já apresentam resultados positivos. “Em tão pouco
tempo, o trabalho e a integração dos professores e da equipe
multidisciplinar superaram nossas expectativas. Este trabalho é
fundamental para o desenvolvimento das crianças e adolescentes,
permitindo que eles não percam o vínculo escolar por conta do
tratamento. É uma forma de trazer a escola para dentro do hospital”,
destaca a assistente social Isleide Castilho, gestora de apoio técnico
administrativo do Ambulatório de Oncologia Pediátrica/TUCCA,
que há 15 anos trabalha com crianças e adolescentes com câncer
e foi uma das responsáveis pela efetiva implantação das classes

hospitalares, cujo processo de instalação levou dois anos.
Segundo ela, o conteúdo trabalhado nas classes hospitalares é
desenvolvido em parceria com a escola de origem do paciente porque
no final do tratamento ele tem condições de retornar à sala de aula e
dar continuidade ao processo de aprendizagem. “Antes, havia relatos
de crianças e adolescentes que por ficarem seis meses ou mais sem
condições de frequentar a escola, tinham dificuldades para retornar à
sala de aula, agora, eles saem com plenas condições de acompanhar
o conteúdo desenvolvido em suas escolas de origem, já que este
trabalho é integrado”, explica Isleide.

Professoras destacam importância da iniciativa
Além de garantir a aprendizagem e evitar a perda do conteúdo escolar durante o tratamento do
câncer, os pacientes do Ambulatório de Oncologia Infantil do Hospital Santa Marcelina de Itaquera,
atendidos pela Classe Hospitalar, não ficam na ociosidade enquanto estão na unidade de saúde.
“Diariamente, tenho cerca de 10 alunos, com idades entre 6 e 15 anos, e agora estamos recebendo
adolescentes da Educação de Jovens e Adultos do Macapá (AP). Faço acompanhamento do
conteúdo que ele estiver inserido naquele momento, desde o primeiro ano do primário até o nono
ano do Ensino Fundamental. A parceria envolve a escola de origem da criança e do adolescente,
independentemente se é da rede estadual, municipal ou particular”, explica Angela Maria Sanchez,
responsável pelas aulas no Ambulatório, que lembra que as mesmas acontecem sem atrapalhar
o tratamento. Segundo ela, apesar de o programa ter sido implementado há pouco tempo, os
resultados positivos são visíveis. “Já alfabetizei um paciente e outros estão caminhando para isso.
Enquanto estão aqui, ficam estudando e não têm perdas do conteúdo desenvolvido na escola, para
onde podem voltar normalmente ao final do tratamento”, conta Angela, que é vinculada à Escola
Estadual José Quintiliano, ligada à Diretoria Regional de Ensino - Leste 4, mas desenvolve o
trabalho no Santa Marcelina.

Quando envolvidas
em atividades no
hospital, elas se
mostram mais
felizes e com maior
autoestima.
Dra. Fernanda Maria Ferreira
Guimarães, vice-diretora clínica do
Hospital Santa Marcelina de Itaquera,
sobre o projeto Classe Hospitalar

Na ala de internação da Pediatria, onde há outra Classe Hospitalar para atender
pacientes internados há mais de 15 dias, o envolvimento com a proposta pedagógica
também é significativa. “Temos pacientes dos 6 ou 15 anos incompletos, desde o
primeiro ano do Ensino Fundamental ao terceiro do Ensino Médio, que são atendidos
na classe ou mesmo nos leitos, no caso daqueles acamados, que não têm condições
de se locomover”, conta a professora Valéria Carreira do Nascimento, que leciona neste
setor do Santa Marcelina de Itaquera, mas também é vinculada à E.E. José Quintiliano.
Ela também destaca a relevância da iniciativa. “Esta parceria é muito importante porque
quando o aluno fica doente, ele é retirado do convívio social e levado para o ambiente
hospitalar. Por isso, a Classe Hospitalar trabalha também a afetividade, fortalecendo o
vínculo da família com a vida escolar do paciente”, completa a professora.

Equipe do Classe
Hospitalar:
Valéria, Isleide e
Angela

SAÚDE E BEM-ESTAR

Cuidado com a bronquiolite.
Cuide da saúde do seu filho
Nesta época do ano, em que as variações
da temperatura são constantes, tem
sido comum o aumento dos casos de
bronquiolite, uma infecção nos pulmões
que afeta lactentes e é responsável por alto
índice de hospitalização nesta faixa etária.
A doença é causada principalmente pelo
Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A infecção
começa com o inchaço das minúsculas
vias respiratórias no interior dos pulmões,
as quais se denominam bronquíolos. O
inchaço causa o estreitamento das vias
respiratórias, tornando a respiração mais
difícil para a criança.
A bronquiolite é mais frequente no inverno
e no início da primavera e os pais devem
ficar atentos aos primeiros sintomas,
alerta o pneumologista e alergista Paulo
Sérgio Monteiro, coordenador de Saúde da
Criança do Hospital de Itaquaquecetuba,
coordenador do Pronto-Socorro Infantil do
Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista
e Preceptor de Residência de Pediatria do
Hospital Municipal de Guarulhos, Dr. Paulo
Sérgio Monteiro.

Inicialmente, os primeiros sintomas na
criança podem surgir com o nariz escorrendo
e tosse. Por isso, os pais precisam ficar
atentos para a evolução desse quadro, que
pode se agravar entre dois a quatro dias
após os primeiros sinais. “Se a tosse que era
bem esporádica tornar-se mais frequente,
deixar a criança fadigada e com o peito
cansado, é necessário procurar com urgência
um hospital”, alerta o especialista.
Ele explica que o índice de fatalidade é
de menos de 1% e que os fatores de risco
para severidade estariam relacionados com
baixo peso ao nascer, prematuridade, baixas
condições socioeconômicas, pais tabagistas,
doenças pulmonares crônicas, doenças
neurológicas adquiridas ou congênitas,
cardiopatia congênita, imunodeficiências
congênitas ou adquiridas.
A bronquiolite é uma doença que precisa
ser tratada e o diagnóstico não deverá ser
tardio. “Risco toda doença pode ter, por isso,
é altamente recomendado que o bebê seja
diagnosticado e tratado logo nos primeiros
sintomas”, reforça Dr. Paulo Sérgio Monteiro.

SAIBA COMO PRE VENIR A BRONQUIOLITE
A bronquiolite viral é muito frequente e contagiosa, embora haja diversas formas de os pais
diminuírem o risco da criança vir a contraí-la:

1 Uma boa lavagem das
mãos é a forma mais
eficaz de reduzir o
contágio da infecção.

vezes, as crianças jovens
4 Muitas
introduzem brinquedos na
boca. Se os brinquedos forem
partilhados por outras crianças,
lave-os frequentemente.

2 Tentar afastar-se de

pessoas infectadas,
sobretudo se a criança
tiver menos de três
meses de idade.

as crianças a evitar a
3 Ensine
transmissão dos micróbios,

aprendendo a espirrar ou a tossir
para o interior da manga ou do
cotovelo. Se houver lenços de papel,
as crianças poderão usá-los, colocálos no lixo e, depois, lavar as mãos.

a criança frequenta
5 Se
a creche ou a escola,

explique à assistente quais
os sinais da doença que a
criança apresenta.
Se puder,

6 mantenha a

criança em casa
até a respiração
melhorar.

fonte: http://www.aboutkidshealth.ca
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Como evitar

É muito importante que os recémnascidos e os lactentes sejam poupados
de locais públicos, com grande
aglomeração de pessoas. “Evitar
esses tipos de lugares é ótimo para a
saúde e bem-estar do bebê, que acaba
ficando exposto a uma série de outras
doenças, exposto também a outros
agentes causadores de doenças como
as bactérias”, alerta o médico.
Ainda de acordo com ele, bebês que
não foram alimentados com leite
materno nos seus primeiros meses
estão mais propensos a contraírem a
bronquiolite, além de muitas outras.
“Na fase inicial da vida, é importante
para a criança receber o leite materno.
Além de ser o alimento mais saudável,
o bebê adquire parte da imunidade
da sua mãe, tornando seu sistema
imunológico mais resistente”, explica o
pneumologista e alergista infantil.

Fique atento aos
primeiros sinais
Inicialmente, a criança poderá
apresentar febre, nariz a escorrer
ou tosse. Provavelmente, até tossirá
bastante, o que é normal. Outros sinais:
Respiração rápida e superficial
Respiração com sons muito
elevados (pieira)
Covinhas (denominadas contracções)
no peito, por debaixo da caixa
torácica, acima da clavícula, entre
as costelas ou no pescoço
Alargamento das narinas
Aumento da irritabilidade e cansaço
Dificuldade em se alimentar
e ingerir líquidos
Dificuldade em dormir

Indicadores
Hospital
Santa Marcelina

Hospital Santa
Marcelina
Itaquaquecetuba

Hospital Santa
Marcelina
Itaim Paulista

Hospital
Cidade Tiradentes

PRESENÇA DA REDE DE SAÚDE
SANTA MARCELINA

INTERNAÇÕES
20.000

GUARULHOS

16.200
15.000
10.000

7.562

6.985

7.202

ITAQUÁ

5.000
0

JAN/JUN

JAN/JUN

JAN/JUN

ITAIM
PAULISTA

JAN/JUN

ITAQUERA

SÃO PAULO

CIRURGIAS
10.000
7.500

7.310

CIDADE
TIRADENTES

SUZANO

5.000
2.500
0

JAN/JUN

2.233

2.057

1.727

JAN/JUN

JAN/JUN

JAN/JUN

SANTO
ANDRÉ

PARTOS
4.000
3.000
2.180
2.000

2.125
1.617

1.321

ACRE

1.000
0

JAN/JUN

JAN/JUN

JAN/JUN

JAN/JUN

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO
300.000
225.000

Produção de procedimentos janeiro/maio de 2015
DADOS GERAIS DA APS SANTA MARCELINA:

204.625

150.000
75.000
0

JAN/JUN

14.485

10.096

JAN/JUN

JAN/JUN

2.805
JAN/JUN

ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO
200.000

Procedimento

Quantidade

População Região Leste II
(Estimativa Fund. SEAD)

2.418.766 Habitantes

Consultas Médicas

944.146

Exames

553.195

Procedimentos de Enfermagem

987.203

157.725

DADOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF):

150.000
100.000

74.618

73.699

91.812

50.000
0

JAN/JUN

JAN/JUN

JAN/JUN

JAN/JUN

EXAMES REALIZADOS
2.000.000

1.985.454

Procedimento

Quantidade

Pessoas Cadastradas

957.465 / 39,58%
da pop. cadastrada na CRS Leste

Famílias Cadastradas

273.559

Hipertensos Cadastrados

123.754
(Acompanhados - 120.804 / 97,62%
acompanhados em visita domiciliar)

Diabéticos Cadastrados

42.403
(Acompanhados - 41.463 / 97,78%
acompanhados em visita domiciliar)

Gestantes Cadastradas

7.361
(Acompanhadas - 7.291 / 99,05%
acompanhadas em visita domiciliar)

Visitas Domiciliares da ESF

1.443.523

1.500.000
1.000.000
500.000
0

322.646
JAN/JUN

JAN/JUN

TRANSPLANTES REALIZADOS

439.290

JAN/JUN

286.993
JAN/JUN

Hospital Santa Marcelina - 41

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

SANTA MARCELINA

11

ANUNCIE AQUI

Entre em
contato conosco
e informe-se:

55 11 2070.6196

relacionamento@santamarcelina.org

