
RETINOBLASTOMA:
DO DIAGNÓSTICO 
AO TRATAMENTO

Hospital Santa Marcelina de Itaquera tem um dos mais 
avançados serviços contra a doença. Unidade é referência 

nacional e internacional para o tratamento
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O Conexão Santa Marcelina desta edição traz um resumo das novidades que 

marcam o início do ano de 2016, como o nosso Centro de Diagnóstico, que em 

breve oferecerá um serviço diferenciado para a população, em especial da Zona 

Leste. A proposta do centro de saúde é facilitar o acesso aos atendimentos 

clínicos e de diagnósticos às pessoas que não têm plano de saúde.

Na área de gestão, temos a satisfação de compartilhar os avanços que temos 

feito na integração dos nossos protocolos de atendimento, estratégia que 

tem colaborado para reduzir custos, eliminar desperdícios, retrabalho e a 

variabilidade nos processos de trabalho, considerando a posição do Santa 

Marcelina como uma rede integrada de saúde. Um dos exemplos mais bem 

sucedidos, que inclusive foi matéria de capa da última edição do Conexão 

Santa Marcelina, é o programa LATIN, que tem contribuído para a redução de 

mortes por infarto agudo do miocárdio ao diminuir pela metade o tempo de 

atendimento do paciente em situação de emergência.

Não há dúvidas de que estamos no caminho certo para a excelência na 

prestação de serviços de saúde e assistência, prova disso é a nossa principal 

matéria desta edição, que releva o quão avançados estamos no tratamento do 

Retinoblastoma, uma espécie rara de câncer ocular que acomete crianças. Hoje, 

o Hospital Santa Marcelina de Itaquera é referência nacional e internacional 

neste tipo de tratamento oferecido integralmente pelo SUS, com a mesma 

excelência de grandes centros do mundo que cobram até 100 mil dólares pelo 

tratamento.

Por sermos um hospital filantrópico, não conseguiríamos estar neste patamar 

de inovação e tecnologia se não fosse a ajuda de nossos parceiros, que 

fazemos questão de agradecer em uma reportagem especial trazida nesta 

edição, que destaca os principais apoiadores dos últimos anos.

Em tempos em que estamos sofrendo com a Dengue, Chikungunya e Zika 

vírus, pedimos mais atenção e cuidados às pessoas para que evitem possíveis 

criadouros em suas casas e locais de trabalho. Neste período, a Atenção 

Primária à Saúde tem reforçado o trabalho de conscientização nas ruas, mas 

acredito que só nos livraremos deste mal se todos nós trabalharmos juntos. 

Então, redobre sua atenção e não deixe o Aedes Aegypti entrar na sua casa. 

Juntos, somos muito mais fortes contra o mosquito.

Obrigada e boa leitura,
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Zona Leste ganha moderno Centro de Diagnóstico 
Começará a funcionar em breve, o novo 

Centro de Diagnóstico Avançado Santa 

Marcelina de Itaquera. A unidade é uma 

alternativa para as pessoas que não têm 

plano de saúde e querem realizar exames 

laboratoriais e de diagnóstico por imagem 

com qualidade e precisão. Conveniados 

também serão atendidos.

Os pacientes terão acesso a um leque de 

mais de cinco mil exames. A unidade foi 

projetada para se tornar referência em saúde 

popular na região de Itaquera, com condições 

especiais para pagamento. Em até duas horas 

será possível, por exemplo, realizar e receber 

resultados de exames de análises clínicas 

e também obter o laudo de tomografias, 

ressonâncias e raios-x realizados na urgência. 

A nova estrutura física também proporcionará 

melhor acolhimento de todos os profissionais, 

considerados os mais qualificados da região.

Até então, esta alternativa era inexistente 

na Zona Leste de São Paulo. Graças ao novo 

espaço, a capacidade dos atendimentos 

realizados no setor de diagnósticos 

aumentará. Com a oferta destes serviços, 

nossa expectativa é de crescermos ainda 

mais”, destaca Cássia Merloto, gerente 

administrativa de Convênio.

A agilidade no atendimento também é 

destaque. Em uma única recepção, o paciente 

efetuará o cadastro de todos os seus exames, 

consultas e procedimentos, e, após o 

cadastro, os pacientes serão direcionados às 

ilhas de especialidades de acordo com as suas 

necessidades. Haverá estações específicas 

para a saúde da mulher, cardiologia, 

urologia, serviço de ultrassonografia e outras 

especialidades.

Rapidez Estará à disposição dos usuários e 

colaboradores do Hospital Santa Marcelina 

a alternativa in loco, que permitirá os 

agendamentos presenciais. Essa facilidade 

eliminará a necessidade do paciente entrar 

em contato via telefone para realizar os 

agendamentos, salvo, se surgir alguma 

dúvida posteriormente. Um dos grandes 

diferenciais do Centro de Diagnóstico 

Avançado Santa Marcelina é ainda a 

retaguarda oferecida pela unidade médica 

hospitalar, garantindo segurança aos 

pacientes.

Novo check-up  Além do Check-up 

Popular, os pacientes ainda terão à disposição 

o novo Check-up Rápido. O método de 

consulta e exames permitirá um diagnóstico 

em até três horas, já com encaminhamento 

para tratamento. 
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Itaquá inicia tratamento 
de Hemodiálise
O Hospital Santa Marcelina de 

Itaquaquecetuba já realiza tratamentos 

para pacientes de Hemodiálise do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Graças a uma parceria 

recente firmada com o governo do Estado, 

a unidade hospitalar foi capacitada com dez 

equipamentos. Os atendimentos começaram 

em setembro do ano passado. 

“Uma vantagem para esses pacientes é que 

realizamos a Hemodiálise em um hospital com 

toda estrutura adequada. Se houver alguma 

intercorrência durante a sessão, por exemplo, 

eles já estão bem próximos ao pronto-

socorro”, destaca o diretor administrativo do 

Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, 

Marcos Eduardo Moreto.

Reforma Para dar início aos atendimentos, o 

Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba 

precisou fazer uma readequação no espaço 

destinado para o Setor de Hemodiálise. O 

investimento foi de R$ 648 mil e o Estado 

ainda disponibiliza R$ 200 mil mensais para a 

realização dos tratamentos. As despesas com 

a reforma e a manutenção das máquinas são 

de responsabilidade da Secretaria da Saúde 

do Estado de São Paulo. 

Ampliação do atendimento Os 

tratamentos de Hemodiálise no Hospital Santa 

Marcelina devem ser ampliados em breve. 

Isso porque o Estado ainda promete instalar 

mais 15 equipamentos na unidade. O prazo, 

contudo, ainda não foi definido. A expectativa 

é atender até 180 pacientes. 



Tratamento para Retinoblastoma 
no Hospital de Itaquera é um dos 

mais avançados do mundo
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A nossa tecnologia 
avançada também 

permite que os 
resultados de cura da 
doença ultrapassem 

os 80%.
Dr. Fausto Motta Ferraz

I N O V A Ç Ã O  E  T E C N O L O G I A

Dia 4 de fevereiro, comemorou-se o Dia 

Mundial do Câncer. Segundo o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), a data foi 

criada para sensibilizar as pessoas em 

relação a importância da prevenção e 

também estimular o avanço de pesquisas 

e investimentos dos órgãos públicos e 

privados no tratamento da doença.

A Rede de Saúde Santa Marcelina 

desempenha papel importante na 

assistência médica da doença no Brasil, 

principalmente na especialidade de 

Retinoblastoma, em que o Hospital 

de Itaquera é referência nacional para 

tratamento. Desde 2011, funciona na 

unidade o Centro de Atenção Integral 

à Criança com Retinoblastoma, no 
Ambulatório de Oncologia Pediátrica 
do hospital, mantido em parceria com a 
TUCCA.

Embora seja raro, o tumor ocular é mais 

prevalente na infância, sendo responsável 

por 3% dos cânceres em crianças e 
recém-nascidos. O diagnóstico precoce 

e o tratamento correto são importantes 

para preservar o olho e a visão da criança, 

e é neste contexto que o Hospital Santa 

Marcelina destaca-se. 

Isso porque o Centro de Atenção Integral 

à Criança com Retinoblastoma possui uma 
das melhores estruturas do mundo para 
o tratamento desta doença. Por ano, são 
atendidos, em média, 35 pacientes de 
vários estados brasileiros.  A unidade está 
equipada com aparelhos de última geração e 
oferece opções terapêuticas de ponta, como 

a quimioterapia intra-arterial, uma técnica 
pouco invasiva, que permite a administração 
de doses muito menores de medicamentos e, 
consequentemente, menos efeitos colaterais. 
Na maioria dos casos, a técnica tem permitido 
a preservação do olho e da visão da criança. 

“Tratamos os pacientes com Retinoblastoma 
a partir de uma integração entre as equipes 
de oncopediatria, oftalmologia e o setor 
de Neurorradiologia Intervencionista. A 
nossa tecnologia avançada também permite 
que os resultados de cura da doença 
ultrapassem os 80%”, explica o médico Dr. 
Fausto Motta Ferraz, que juntamente com 
o Dr. Márcio Marques, coordena os setores 
de Neurorradiologia Intervencionista e 
Hemodinâmica do Hospital Santa Marcelina 

de Itaquera.

Referência no exterior

O Centro de Atenção Integral à Criança 

com Retinoblastoma de Itaquera possui 

os mesmos recursos tecnológicos de um 

centro ultraespecializado que fica em Nova 

York, nos Estados Unidos. “A vantagem 
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RetCam3, usado 
nos tratamentos 
de Retinoblastoma 
no Hospital Santa 
Marcelina

E S T R A T É G I A

A padronização e a integração dos 

processos assistenciais dentro dos 

hospitais fazem parte dos desafios que 

a Rede de Saúde Santa Marcelina tem 

pela frente no ano de 2016.  A ideia 

é trabalhar dentro de um protocolo, 

de forma unificada, para que todas as 

unidades hospitalares sejam inseridas 

nas mesmas regras e processos.  Além de 

facilitar o entendimento e a atuação do 

colaborador, este formato ajuda a reduzir 

custos, eliminar desperdícios, retrabalho e 

a variabilidade nos processos de trabalho, 

transformando o Santa Marcelina em 

uma rede integrada de saúde.

Mesmo avançando em passos largos, 

nem todos os processos da rede estão 

formalizados. Segundo a diretora-

presidente do Santa Marcelina, Irmã 

Rosane Ghedin,  esta é uma estratégia 

que será implantada a médio e longo 

prazos. "Antes, é necessário fazer 

testes com os processos, descrever suas 

características e documentá-las para que 

todos tenham conhecimento. Concluídas 

essas fases, podemos formalizá-los", 

explica. 

Mesmo que ainda em fase inicial, 

os primeiros resultados podem 

ser conferidos com as equipes de 

enfermagem que passaram a adotar o 

Kanban, um protocolo assistencial que 

ajuda a administrar o tempo de espera 

em que os pacientes levam entre a maca 

e o atendimento na enfermaria. Ele 

começou a ser usado no Pronto-Socorro 

do Hospital Santa Marcelina de Itaquera 

e, aos poucos, está sendo disseminado 

nas unidades dos demais hospitais. Com 

este protocolo, depois que o paciente 

foi atendido e admitido no hospital, ele 

é  acompanhado diariamente para saber 

quais serão suas prioridades para uma 

vaga de internação. Todos os estágios 

do seu período dentro do hospital são 

identificados por cores padrões, que 

marcam o tempo em que ele está na 

unidade. "Temos que entender porque 

este paciente ainda está no hospital. Se 

houve alguma intercorrência ou algum 

evento novo que contribuiu para que 

ele ficasse mais tempo internado. Esse 

processo evita que o paciente fique no 

hospital mais do que deveria ficar", frisa 

a Irmã Rosane. 

Ainda de acordo com ela, há protocolos 

já uniformizados, como o LATIN - 

programa de telemedicina, destaque 

da última edição do Conexão Santa 

Marcelina, que tem contribuído 

significativamente para a queda de 

mortes por infarto agudo do miocárdio 

ao reduzir pela metade o tempo de 

atendimento do paciente em situação de 

emergência. Gradativamente, o programa 

foi inserido nos hospitais da rede, que 

passaram a padronizar o atendimento 

para este tipo de ocorrência. 

"Isso mostra que a ação sob o evento 

está sendo mais ágil, minimizando 

sequelas e salvando mais vidas", 

compara Irmã Rosane.

Outro exemplo que vem dando muito 

resultado é a Classificação de Risco, 

protocolo aplicado em todos os prontos-

socorros da Rede Santa Marcelina que 

prioriza o atendimento dos pacientes 

mais graves. “O protocolo tem o objetivo 

de medir se os pacientes graves estão 

esperando mais para serem atendidos”, 

conclui a diretora-presidente da Rede 

Santa Marcelina. Na Classificação de 

Risco, quem está em situação mais grave 

é atendido mais rápido em relação aos 

demais pacientes.

Novo modelo de gestão integra 
processos e serviços de saúde

é que no Santa Marcelina oferecemos 

um tratamento totalmente gratuito aos 

pacientes, por meio do Sistema Único de 

Saúde, o SUS. O mesmo tratamento no 

exterior tem o custo de 100 mil dólares”, 

frisa o Dr. Fausto Motta Ferraz.

Tecnologia de ponta

Entre os equipamentos disponíveis para 

o tratamento no Hospital de Itaquera 

está o RetCam3, utilizado para obter o 

diagnóstico preciso do Retinoblastoma, 

aumentando as chances de cura da doença. 

Esse aparelho permite ver com detalhes o 

exame dos olhos por meio de uma câmera 

de grande aumento.

Você sabia que o Retinoblastoma 
(câncer ocular) pode ser 

detectado em uma foto com 
flash? Se houver uma mancha 

branca no olho da criança, 
é importante levar a um 

oftalmologista, já que pode ser 
um indício de câncer ocular.
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Os milhares de atendimentos prestados 

anualmente no Hospital Santa Marcelina 

de Itaquera e benfeitorias conquistadas 

aos pacientes são promovidas também 

graças às parcerias de empresas, entidades 

e pessoas físicas. Os parceiros do Hospital 

Santa Marcelina de Itaquera têm parcela 

importante no atendimento de pacientes. 

Nos últimos anos, as alianças vêm 

aumentando, mas o objetivo é continuar 

abrindo o leque a fim de ampliar o 

acolhimento e ofertar serviços cada vez 

melhores na unidade filantrópica. 

Para isso, o hospital permanece de 

portas abertas para quem deseja 

conhecer os serviços oferecidos aos 

pacientes e seus familiares, bem como 

os investimentos realizados na unidade. 

A ideia é estimular as doações para a 

rede. O diretor administrativo do Santa 

Marcelina de Itaquera, Fabrício Santana, 

resume o resultado já medido com os 

atuais apoiadores. “Não há coisa mais 

gratificante no mundo do que poder ajudar 

e ter a oportunidade de salvar vidas”.

Segundo o gestor, o hospital vem passando 

por um momento importante com relação 

a ações e resultados obtidos por meio 

do firmamento de novas cooperações. 

“Acredito que, de uns tempos para cá, 

viemos investindo melhor em ampliar o 

relacionamento com empresas e entidades. 

Observamos que está crescendo muito 

o interesse, até pelo fato do hospital, já 

referência, demonstrar que essas parcerias 

são possíveis, são sérias e trazem retorno”. 

Sobre o auxílio financeiro recebido dos 

parceiros, Santana observa que o subsídio 

ainda não é significativo em comparação 

às despesas do hospital.  “Atualmente, 

esse retorno financeiro não é tão 

expressivo pelo que, hoje, o hospital tem 

de responsabilidade financeira. Mas acho 

que é um começo de um futuro bastante 

promissor com relação a essas entidades, a 

essas empresas que acreditam no trabalho 

do hospital”, acredita.

Até então, entre os parceiros do Santa 

Marcelina estão o Sport Club Corinthians 

Paulista, TUCCA (Associação para Crianças 

e Adolescentes com Câncer), Central do 

Dízimo Pró-Vida e uma das unidades do 

restaurante típico australiano Outback 

Steakhouse. Além disso, pessoas físicas 

ainda contribuem com a unidade por 

meio da doação dos cupons do programa 

estadual Nota Fiscal Paulista (NFP). Só 

para se ter uma ideia, em um único mês, 

as contribuições destinadas ao hospital por 

meio da iniciativa já somaram R$ 470 mil. 

Conhecer para ajudar  

O diretor administrativo do Santa 

Marcelina de Itaquera observa ainda que, 

infelizmente, possíveis parceiros ainda 

são resistentes a colaborar por simples 

desconhecimento das ações relevantes que 

o hospital promove. “Muita gente acha que 

o Santa Marcelina é um Pronto-Socorro e 

não faz nada muito além disso. Só que é o 

contrário”. 

O Hospital Santa Marcelina de Itaquera, 

além de ser referência em atendimentos de 

média e alta complexidade na área leste 

da Região Metropolitana de São Paulo, 

oferece também atendimentos a pacientes 

com câncer, inclusive para crianças, dentro 

do setor de oncopediatra. A unidade ainda 

possui espaço destinado a pacientes de 

hemodiálise, tornando-se até mesmo 

referência para as populações das dez 

cidades do Alto Tietê. A credibilidade e a 

seriedade do trabalho desenvolvido pelo 

Santa Marcelina de Itaquera, inclusive, faz 

dele um dos únicos hospitais capazes de 

receber pacientes removidos por meio dos 

helicópteros Águia, da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo (PMESP). Na região 

metropolitana, apenas ele e o Hospital do 

Coração (HCor) têm esse aval. Apesar de 

atender em quase sua totalidade pacientes 

do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

unidade também trabalha com convênios 

e particulares. As estruturas física e 

tecnológicas podem ser comparadas a 

grandes hospitais, inclusive particulares da 

Capital paulista.

C O M P R O M I S S O  S O C I A L

A NOSSA HISTÓRIA É FEITA DE

Hospital está de 
portas abertas 
àqueles que 

desejam conhecer 
melhor os trabalhos 

desenvolvidos.

Aliados do Hospital Santa Marcelina de Itaquera têm 
parcela importante no atendimento de pacientes
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Doação financeira, de 
alimentos e serviços 
ajudam a manter o hospital
Doação de alimentos e quantias financeiras têm importante 

papel na manutenção dos trabalhos desenvolvidos no Hospital 

Santa Marcelina de Itaquera. Somente por meio de uma parceria 

com a Polícia Militar (PM), a instituição recebe toneladas de 

doações de alimentos periodicamente. “Temos uma parceria 

muito forte com a Polícia Militar aqui da região, que faz muitos 

eventos e arrecadação de alimentos. Em 2015, recebemos 

toneladas de doações, que foram importantes para o Serviço de 

Nutrição, responsável pelas refeições dos pacientes”, enfatiza o 

diretor administrativo do hospital, Fabrício Santana.

Outra atividade que beneficia o hospital, mais precisamente 

o setor de oncopediatria, é o MC Dia Feliz, ação da rede de 

lanchonetes MC Donald’s que reverte o valor arrecadado 

com a venda do BigMac para instituições filantrópicas. A 

colaboração acontece graças à TUCCA (Associação para 

Crianças e Adolescentes com Câncer), organização não-

governamental (ONG), sem fins lucrativos, que oferece 

tratamento multidisciplinar de excelência a pacientes com 

câncer, sem custos a eles ou às respectivas famílias. A entidade 

atua dentro da oncopediatria do Hospital de Itaquera. “Essa 

parceria com TUCCA é bastante sólida e é através dela que 

conseguimos fazer tudo o que está relacionado à oncopediatria”. 

Também em se tratando de parcerias que revertem montantes 

financeiros ao Santa Marcelina, há a colaboração do Sport Club 

Corinthians Paulista, que promove eventos em prol do Hospital. 

Sua ajuda tem sido direcionada para ampliar e reformar o setor 

de oncologia.

O programa Nota Fiscal Paulista é também um meio importante de ajuda 

financeira. “Começou bastante tímido e hoje é algo que contribui com o 

déficit que temos. Não que ela supra isso, mas tem uma importância muito 

grande. Por exemplo, houve um mês em que sacamos R$ 470 mil. Uma 

Nota Fiscal Paulista dessa, posso dizer, que mantém, pelo menos, um mês 

de uma unidade do hospital. Alguns podem questionar ‘mas só uma?’. Mas 

já ajuda e muito”.

Doações financeiras secundárias 
O diretor administrativo da unidade, Fabrício Santana, frisa que as 

colaborações pessoais também são bem-vindas. “Se o parceiro não 

pode ajudar com dinheiro, mas quer estar com a gente, tudo bem. O 

hospital está de portas abertas para qualquer tipo de parceria: serviços, 

doação de materiais, alimentos, dinheiro, o que for. Vamos receber 

muito bem esse parceiro para fazer parte da nossa história, da nossa 

missão”, finaliza. 

Consumidores podem 
doar a Nota Fiscal 
Paulista para o Hospital
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Santa Marcelina recepciona 
potenciais parceiros
O Hospital Santa Marcelina de Itaquera possui uma equipe 

preparada para acompanhar visitações de possíveis novos 

parceiros, disponibilizando ainda material para que os interessados 

tenham acesso aos dados do hospital, como atendimentos, ações 

desenvolvidas, setores e outros. “Há toda uma estrutura para poder 

apresentar o Santa Marcelina e fazer até uma visita, se necessário, à 

unidade que o empresário mais se identifica. Tenho uma equipe que 

acompanha esse empresário e apresenta a ele todos os números e 

todos os aspectos assistenciais, com quantidade de tratamentos, qual 

o custo disso, tudo para ele ficar tranquilo naquilo que vai investir”, 

pontua o diretor administrativo da unidade de Itaquera.

Conforme observado ainda por ele, não é necessário pré-agendamento 

para as visitas dos possíveis futuros colaboradores. “Recebemos os 

empresários no momento que for, para qualquer tipo de doação, sejam 

alimentos, bebidas ou roupas”. 

Inclusive sobre este último item, o gestor aponta a existência do projeto 

“Vista um Leito”, no qual redes hoteleiras podem auxiliar a unidade 

hospitalar com a doação de roupas de cama e banho de cor branca. 

A iniciativa foi criada uma vez que o Santa Marcelina, em virtude dos 

atendimentos, realiza a higienização constante dos itens já existentes, 

o que acaba desgastando-os mais rapidamente, diminuindo a vida útil 

dos materiais para até seis meses. Atualmente, cerca de 6 toneladas de 

roupas são lavadas diariamente.

Prestação de contas ajuda a 
fidelizar parceiros
Para demonstrar respeito e mensurar a eficaz colaboração dos 

parceiros, o Hospital Santa Marcelina de Itaquera prioriza a 

realização de prestações de contas periódicas. Para o diretor 

administrativo da unidade, Fabrício Santana, tal transparência é um 

dos fatores decisivos quanto à continuidade das contribuições das 

empresas, entidades e pessoas físicas. “Isso a gente deixa muito 

claro para o parceiro, o valor investido no projeto específico. 

Temos o instrumento que demonstra esse 

investimento e o resultado dele”. 

O gestor destaca que a seriedade com que os trabalhos são 

realizados está visível a todos que tenham o interesse em conhecer 

e ajudar o hospital. 

Um dos exemplos mencionados por Santana é a parceria com 

Gilson Borges, proprietário da unidade do restaurante australiano 

Outback no Shopping Aricanduva, em São Paulo. Por meio desta 

cooperação, em uma das ações realizadas em 2015, parte do valor 

obtido com a venda de 200 almoços em um só dia foi revertido 

ao hospital. Toda colaboração financeira proveniente do Outback 

serve para custear atividades de oncologia do Santa Marcelina de 

Itaquera. O objetivo atual da parceria com o Outback é adquirir 

uma maquinário no valor de R$ 500 mil. Mas como o montante 

gerado pela parceria ainda não alcançou esse total, a quantia está 

guardada. “Essa verba vai ser aplicada durante o planejamento, 

não vamos deixar de investir no objetivo principal. Porém, a gente 

precisa ter o volume necessário para fazer o investimento. ‘Vou 

comprar um equipamento de R$ 500 mil com R$ 20 mil?’ Não dá 

para fazer isso. Então, precisamos também ter a certeza de que a 

parceria vai conseguir sustentar todo o custeio do projeto. É o que 

deixamos muito claro na prestação de contas”, enfatiza. 

Parceria que gera bem-estar
O proprietário da unidade do Outback do Shopping Aricanduva diz 

que a rede de restaurantes australiana já possui entre as missões 

ajudar instituições dentro das regiões onde está estabelecida e 

também a nível Brasil em determinadas atividades.

“Sendo assim, nada mais justo do que contribuir com o Hospital 

Santa Marcelina, que é uma referência em saúde na Zona Leste e 

onde somos muito bem acolhidos”, enfatiza. 

Pessoalmente, o administrador do ramo alimentício também 

observa os ganhos. “A outros empresários interessados em, assim 

como eu, exercer a responsabilidade social na empresa, digo que 

fazer o bem e ajudar as outras pessoas não tem preço. Se cada um 

fizer a sua parte, pode ter certeza de que mudaremos muitas coisas 

e isso é um lema do Outback”.

 Outback do Shopping Aricanduva 
é parceiro do Santa Marcelina



Em 2015, o Brasil computou um dado alarmante: 

foram registrados mais de 1,59 milhão de casos 

de Dengue. Os dados são do Ministério da Saúde 

e foram divulgados no início de janeiro deste ano. 

O volume de ocorrências é o maior dos últimos 

anos. Diante da situação, as autoridades em 

Saúde destacam a importância da prevenção e 

eliminação de possíveis focos do mosquito, seja 

em casas, apartamentos, terrenos, áreas públicas, 

particulares e outras. 

A Atenção Primária à Saúde (APS) Santa Marcelina 

já realiza, por meio dos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) e de um Agente de Promoção 

de Saúde (APA), trabalhos de prevenção, onde 

profissionais de Saúde prestam orientações diárias 

contra o mosquito aedes aegypti, transmissor 

da Dengue, Chikungunya e Zika vírus. Segundo 

o coordenador de Saúde e Meio Ambiente da 

APS, Paulo Valverde, são feitas, em média, 

até 30 visitas diárias, divulgando informações 

sobre a Dengue, Chikungunya e Zika. As visitas 

acontecem pela manhã e à tarde, de segunda a 

sexta-feira, em residências, comércios, chácaras 

e terrenos baldios. A APS Santa Marcelina 

também desenvolve outras ações intersetoriais 

no decorrer do ano em parceria com as 

Supervisões de Vigilância em Saúde (Suvis) e as 

equipes de agentes de Zoonoses da Prefeitura e 

subprefeituras de São Paulo. Segundo a assessora 

técnica de Vigilância da APS Santa Marcelina, 

Rita Rebouças, entre as atividades estão limpeza 

de córregos e demais mutirões nos locais de 

abrangência.

TREINAMENTO A gestora local de Meio Ambiente 

de Estratégia de Saúde da Família (ESF), em 

Guaianases, Alexsandra Maria dos Santos, aponta 

que os profissionais passam por treinamentos 

periódicos para orientar da melhor maneira a 

população. “A capacitação é  dada por agentes das 

Suvis. Inclusive, em janeiro, já passamos por um”. 

Para a gestora, o treinamento é importante, uma vez 

que prepara os profissionais a lidar com situações 

fora da rotina. “As pessoas fazem perguntas e 

os agentes precisam estar preparados, passar 

informações corretas e segurança à população”. No 

decorrer das visitas, é comum os profissionais ainda 

distribuírem material informativo sobre o aedes 

aegypti e suas particularidades. “Temos, inclusive, 

alguns direcionados às crianças e à rede escolar”. 

AÇÕES LOCALIZADAS Além das visitas 

monitoradas, a gestora Alexsandra explica que 

também são realizadas orientações dentro de 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). “Temos um 

projeto desenvolvido por unidade. “São várias 

intervenções. Tem unidade, por exemplo, que 

fornece orientações na sala de espera quando 

o fluxo é maior, há orientações prestadas 

diretamente em escolas, orientações para grupos 

de pacientes, como diabéticos, mulheres em 

estado de aleitamento materno. São momentos 

que dedicamos para prestar esclarecimentos”. 

ÉPOCA DE CHUVAS O coordenador de Saúde 

e Meio Ambiente da APS Santa Marcelina, Paulo 

Valverde, também destaca que os cuidados 

precisam ser tomados durante todo o ano, mas em 

especial no período chuvoso. “Qualquer tampinha 

de garrafa pet, pote de iogurte, saco plástico 

pode se tornar um criadouro em potencial”. Ele 

ainda observa que é necessária atenção quanto 

aos “criadouros naturais”. “As chuvas podem 

formar poças d´água em terrenos, favorecendo 

a proliferação do mosquito.” Em caso de 

irregularidades, o indicado é denunciar ao poder 

público. “Se observar algum descarte inadequado 

de resíduos (pontos viciados), o ideal é comunicar 

à prefeitura local”.

MUDANÇA DE HÁBITO Mesmo os agentes da 

APS Santa Marcelina não encontrando resistência 

por parte da população visitada, a assessora 

técnica da Vigilância, Rita Rebouças, observa que 

a maior dificuldade é fazer com que as pessoas 

se conscientizem realmente, evitando deixar 

água acumulada. Por isso, é grande o desafio 

das equipes que realizam o combate às doenças 

atreladas a ele. “Isso não acontece apenas nas 

residências, mas também nos estabelecimentos 

comerciais. Até mesmo nas casas de alto padrão 

não há o cuidado necessário com as piscinas, por 

exemplo”, lamenta Rita.

S A Ú D E  E  B E M - E S T A R 

Não deixe o Aedes Aegypti 
entrar na sua casa

FIQUE ATENTO 
AOS SINAIS E 
SINTOMAS

DENGUE
• Febre alta, acima dos 38ºC 
4 a 7 dias

• Manchas na pele a partir do 4º dia 
(30/50% dos casos)

• Dor nos músculos 

• Dor leve nas articulações (sem 
edema)

• Não apresenta conjuntivite

• Dor de cabeça frequente e intensa

• Coceira leve

• Acometimento neurológico raro

Zika
• Sem febre ou subfebril 38ºC 
1 a 2 dias subfebril

• Manchas na pele no 1º ou 2º dia 
(90-100% dos casos)

• Dor nos músculos

• Dor moderada nas articulações 
(com edema leve/moderado)

• Apresenta conjuntivite em 50/90% 
dos casos

• Dor de cabeça moderada

• Coceira intensa

• Acometimento neurológico 
mais frequente que Dengue e 
Chikungunya

Chikungunya
• Febre alta, acima dos 38º 
2 a 3 dias

• Manchas na pele entre o 2º e 5º 
dias (50% dos casos)

• Dor nos músculos

• Dor intensa nas articulações (com 
edema moderado/intenso)

• Apresenta conjuntivite em 30% 
dos casos

• Dor de cabeça moderada

• Coceira Moderada

• Acometimento neurológico raro 
(predominante em Neonatos)
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M E I O  A M B I E N T E 

Mais de uma tonelada de papel branco é reciclada 
por mês em Itaquera
Você sabia que a simples atitude de separar 

para reciclagem o papel descartado nas 

lixeiras durante as atividades administrativas 

do Hospital Santa Marcelina de Itaquera 

tem contribuído – e muito – com o meio 

ambiente? A iniciativa começou em 

setembro do ano passado, basicamente em 

alguns setores administrativos, e apresentou 

resultados bastante significativos. No 

primeiro mês, foram separadas mais de uma 

tonelada de papel branco e 6,2 toneladas de 

papelão para a reciclagem. “Os benefícios 

são enormes, tanto na preservação do meio 

ambiente quanto no custo de lixeiras e 

troca de sacos de lixo, que eram realizadas 

diariamente. Facilita também o trabalho 

do colaborador da higiene, que realizava a 

coleta de, no mínimo, 10 lixeiras por setor 

e, hoje, a coleta ocorre em um único ponto, 

de uso coletivo”, afirma Gislaine Araújo de 

Medeiros, Gerente de Apoio do Hospital 

Santa Marcelina de Itaquera. Os setores que 

já aderiram a este projeto de reciclagem 

são: Gestão de Pessoas, Almoxarifado, 

Financeiro, SAC, Faturamento, Laboratório, 

Compras, Nutrição, Higienização, CCIH, 

CEPEC, Marketing e Gerência de Apoio. 

O objetivo é ampliar para todas as áreas 

administrativas. A orientação para separar 

o material reciclável é feita pelos próprios 

colaboradores da higienização. “Eles 

informam que estarão recolhendo as lixeiras 

de resíduo comum e colocando apenas 

uma ou duas em lugar estratégico. Existem 

setores do hospital que já fazem a separação 

e o reuso do papel, utilizando o verso para 

impressão, o que facilitou este trabalho”, 

finaliza Gislaine.

O Hospital Santa Marcelina de Porto Velho, 

Rondônia, recebeu de 10 a 13 de fevereiro de 

2016 a III edição da Missão Santa Marcelina 

Rondônia, ação humanitária que visa o 

intercâmbio entre médicos e profissionais 

de saúde do Hospital Santa Marcelina de 

Itaquera e a equipe da filial em Porto Velho. 

A ação contou com a participação de oito 

voluntários, cinco acadêmicos de Itaquera e 

mais de 50 profissionais de Rondônia.

Durante a ação, foram realizados 60 

procedimentos cirúrgicos, sendo 39 

de vesícula em adultos e 21 cirurgias 

pediátricas. Muitos pacientes aguardavam 

na fila por mais de um ano, como Rosileide 

Numes Pacheco, 37 anos, e Sidneia Martins 

da Costa Rodrigues, 43 anos. 

Ambas enfrentavam uma situação delicada, 

pois já estavam sentindo dores intensas, 

sem a expectativa de um tratamento breve. 

“Sentia muita dor, eu não conseguia mais 

abaixar, sentia falta de ar e não conseguia 

mais cuidar da minha casa, nem da minha 

família. Quando soube da missão, senti 

muita alegria, foi um grande alívio. Agora 

que fiz a cirurgia, e tudo na minha vida vai 

mudar, só tenho o que agradecer”, relembra 

Rosileide. Para Sidneia, a ação colocou fim a 

dois anos de sofrimento. “Sentia muita dor e 

desconforto. Estou muito feliz e agora é vida 

nova”.

Segundo Carla Ferreira Gomes, gerente 

técnica do Hospital de Porto Velho, a missão 

é uma grande oportunidade, pois além de 

diminuir a demanda reprimida do Sistema 

Único de Saúde, possibilita a troca de 

conhecimento entre as equipes e a inovação.

“Nessa edição, por exemplo, desenvolvemos 

uma ideia antiga, acolhemos os pacientes 

em grupo e no momento da internação, 

realizamos uma roda de conversa para tirar 

dúvidas com a presença de uma equipe 

multiprofissional. O resultado foi fantástico, 

os pacientes ficaram muito mais confiantes 

e tranquilos. Sem contar que trabalhar com 

essa equipe de voluntários de Itaquera nos 

renova e fortalece”.

Simultaneamente as cirurgias, diversas 

atividades de humanização aconteceram na 

unidade, como as rodas de conversa durante 

a internação e uma festa tropical em alusão 

ao período de carnaval. Além disso, a equipe 

visitante participou de atividades recreativas 

como um passeio de barco pelo Rio Madeira. 

Missão Santa Marcelina Rondônia faz 
60 cirurgias adultas e pediátricas

N O V I D A D E



Hospital 
Santa Marcelina

Hospital Santa 
Marcelina  
Itaquaquecetuba

Hospital Santa 
Marcelina  
Itaim Paulista

Hospital  
Cidade Tiradentes

INTERNAÇÕES JAN-DEZ 2015

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO JAN-DEZ 2015

CIRURGIAS JAN-DEZ 2015

ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO JAN-DEZ 2015

PARTOS JAN-DEZ 2015

EXAMES REALIZADOS JAN-DEZ 2015

TRANSPLANTES REALIZADOS 74
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Procedimento Quantidade

População Região Leste II 
(Estimativa Fund. SEAD)

2.441.615 Habitantes

Consultas Médicas 2.141.804

Exames 1.251.624

Procedimentos de Enfermagem 2.106.451

Procedimento Quantidade

Pessoas Cadastradas
10.531.013 / 431,31%   
da pop. cadastrada na CRS Leste

Famílias Cadastradas 3.015.869

Hipertensos Cadastrados
1.329.885 
(Acompanhados - 1.300.081 / 97,76% 
acompanhados em visita domiciliar)

Diabéticos Cadastrados
458.737  
(Acompanhados - 449.263 / 97,93% 
acompanhados em visita domiciliar)

Gestantes Cadastradas
77.802  
(Acompanhadas - 2.890.873 / 3.715,68% 
acompanhadas em visita domiciliar)

Visitas Domiciliares da ESF 3.120.210

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

DADOS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF):

Fonte: TABNET- SMS (SIAB e SIA-SUS)
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ANUNCIE AQUI Entre em 
contato conosco 

e informe-se: relacionamento@santamarcelina.org
55 11 2070.6196


