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O Conexão Santa Marcelina deste bimestre trouxe uma reportagem especial mostrando como 
a equipe de Neurologia do Hospital Santa Marcelina de Itaquera tem devolvido a qualidade 
de vida às pessoas que sofrem de Parkinson após intervenção cirúrgica realizada na unidade. 
Considerado um dos melhores do mundo, o procedimento, que é realizado via Sistema Único de 
Saúde (SUS) e pela rede de convênios, já ajudou mais de 90 pacientes a voltar a ter uma rotina 
normal com a diminuição em mais de 80% do tremor e da rigidez nas mãos. O que resulta na 
melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

Essa edição traz ainda uma reportagem de grande utilidade para os usuários do SUS, uma vez que irá 
orientá-los como devem proceder quando precisarem de assistência médica. Embora não exista em 
nossa Instituição uma pesquisa oficial, sabemos pelos colaboradores que estão na linha de frente dos 
atendimentos que muitos usuários têm dúvidas sobre onde e como devem procurar por assistência. O 
que ocorre frequentemente é que pela falta de informação acabam, na maioria das vezes, recorrendo 
a serviços dedicados para Urgência e Emergência, prejudicando o atendimento de pacientes que 
realmente estão classificados nessas situações de risco. Com o apoio da nossa diretora técnica, Irmã 
Monique Bourget, criamos um fluxograma, dando o passo a passo de onde e quando 
recorrer quando se precisa de atendimento médico via Sistema Único de Saúde (SUS).

Compartilhamos também, como os nossos colaboradores encontraram uma maneira 
eficiente para acolher os usuários estrangeiros que procuram por atendimento na Rede 
de Saúde e não falam o nosso idioma.
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Itaquá debate tratamento 
contra o câncer
O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT), em parceria com a Gestão de Pessoas do Hospital Santa Marcelina 
de Itaquaquecetuba, realizou em 06 de fevereiro o evento "Mesa Redonda: 
Conhecendo o Câncer". A atividade foi conduzida pelo médico do trabalho Dr. 
Gustavo Potier para esclarecimento de dúvidas sobre o tema proposto.

3

Itaim promove 2º Concurso Cultural 
O Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista realizou entre março e abril o seu 
2º Concurso Cultural. O tema dessa edição foi “Minha história no Hospital Santa 
Marcelina vale uma viagem”. Para participar, foi preciso enviar um texto com uma 
história de vida do colaborador ligada ao Hospital. Vinte e seis colaboradores 
participaram da atividade enviando suas histórias. A história vencedora eleita 
pela Comissão Julgadora do Hospital ganhou um vale-viagem no valor de R$ 1,5 
mil dado pela consultoria de viagem Clube Turismo. A cerimônia de premiação foi 
realizada no mês de maio.

• • •  A C O N T E C E U  • • •

Irmã Carla é a nova gestora de 
Enfermagem de Itaquera
Em 14 de março, a Irmã Carla Rosimeire Félix foi recebida e 
abençoada no Santa Marcelina de Itaquera com a celebração de 
uma Missa em agradecimento a Deus pela sua vida e Missão. Irmã 
Carla assumiu a função de Gestora de Enfermagem no Hospital. 
“Que Deus seja o centro de tudo e a condução de todo o trabalho 
prestado na assistência”, declarou a Irmã emocionada.

Saúde na 
Escola

Como parte do "Programa 
Saúde nas Escolas", 
as equipes da UBS 
Vila Cosmopolita, em 
Guaianases e UBS Jardim 

das Oliveiras, no Itaim 
Paulista, têm intensificado 

as ações de Saúde em parceria 
com escolas locais. As equipes 

multiprofissionais têm trabalhado temas 
como: "Planejamento Familiar, Cultura da Paz 

e Alimentação Saudável", por meio de oficinas e palestras, 
atingindo mais de 300 alunos do ensino fundamental e 
médio, que aproveitam a presença dos profissionais para 
esclarecerem dúvidas sobre Saúde.

Workshop 
reforça a 
importância do 
Gerenciamento 
de Custos 
no Cidade 
Tiradentes
Em fevereiro, o Hospital Cidade 
Tiradentes, em parceria com a 
empresa Planisa, realizou um 
"Workshop de Gerenciamento de 
Custos". A atividade é resultado 
de vários encontros entre os 
gestores do Hospital e a Planisa 
para alinhar conceitos de custos. 
O evento teve como objetivo 
instrumentalizar os gestores para 
uma análise mais consistente, que 
inclui o gerenciamento de gastos 
e uma contribuição mais efetiva 
para os processos estratégicos da 
Instituição.



SANTA MARCELINA4

CIRURGIA DE PARKINSON
COM COBERTURA DE CONVÊNIOS, O 

HOSPITAL SANTA MARCELINA DE ITAQUERA 
REABILITA PACIENTE COM TREMOR

• • • E S P E C I A L  C A P A  • • •

“Antes da cirurgia, não conseguia 
nem pentear o cabelo”.

Todos os dias, ao levantar, a dona de casa Lúcia Helena dos 
Santos Félix Guimarães, de 47 anos, escova os dentes, troca 
de roupa, se penteia e, após tomar o café da manhã, lava a 

louça e arruma a casa. O período da tarde ela usa para outros 
afazeres como ir à academia, supermercado, médico. Essa 

rotina, comum a milhares de brasileiras, era motivo de tristeza 
para a moradora de Guaianases. Portadora da doença de 

Parkinson, Lúcia Helena tinha muitos tremores e rigidez nas 
mãos e, por isso, não conseguia trocar de roupa ou pentear os 

próprios cabelos e nem realizar as tarefas domésticas. 

“A minha rotina era assim: meu marido cuidava de mim e da 
casa e eu só chorava por não conseguir fazer nada. Precisava 
de ajuda para as coisas mais básicas, como escovar os dentes 

e trocar de roupa. Me sentia inútil, era como se estivesse presa 
dentro do meu próprio corpo”, lembra. 

Os primeiros sintomas apareceram quando Lúcia Helena 
tinha 40 anos. Em pouco tempo, os tremores e a rigidez das 
mãos foram ficando mais intensos, até que ela passou a não 
controlar os movimentos. A vida dela mudou após realizar a 

cirurgia de Parkinson no Hospital Santa Marcelina de Itaquera. 
No caso da dona de casa, foram necessárias duas intervenções 

cirúrgicas, realizadas em 2013 e 2015.

Atualmente, além da medicação diária, ela vai periodicamente 
ao Santa Marcelina para realizar o tratamento com eletrodos e 
para consultas de rotina para o acompanhamento da doença.

“Depois das cirurgias, eu recuperei a minha vida. Estou muito 
bem, graças a Deus”, conta. “Hoje, consigo me arrumar 

sozinha, cuidar da minha casa e da minha família e ainda ir 
para a academia. Retomei uma rotina comum, mas que era 

impossível para mim, como escovar os dentes, trocar de roupa, 
limpar a casa”, completa Lúcia.

 

Lúcia Helena é uma das 90 pacientes que 
passaram por intervenção cirúrgica no 
Hospital Santa Marcelina de Itaquera e 
tiveram uma expressiva melhora na qualidade 
de vida. Esse número poderia ser maior, 
segundo o neurocirurgião, Fábio Godinho. 

O médico estima que, no Brasil, menos de 50% das pessoas 
diagnosticadas com Parkinson têm informações sobre os 
benefícios que a cirurgia traz para o paciente.

“Poucas pessoas sabem que a cirurgia existe, acredito que no 
Brasil seja bem menos que a metade dos pacientes. E os que 
sabem têm informações erradas e acabam acreditando que 
há riscos sem certeza da recuperação. Isso não é verdade. 
Todos os que passaram pela intervenção cirúrgica no Hospital 
Santa Marcelina de Itaquera apresentaram diminuição de 80 
a 100% do tremor, o que faz com que a qualidade de vida 
dessas pessoas melhore entre 70 e 80%”, destaca Godinho.

A cirurgia de Parkinson por estimulação é realizada 
regularmente no Hospital Santa Marcelina desde 2014 pela Da esq. para a dir.: Paciente Lúcia com a neurologista Sheila Guimarães
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CIRURGIA DE PARKINSON
COM COBERTURA DE CONVÊNIOS, O 

HOSPITAL SANTA MARCELINA DE ITAQUERA 
REABILITA PACIENTE COM TREMOR

equipe multidisciplinar coordenada pelo neurocirurgião e 

pela neurologista Sheila Guimarães, com a cobertura de 

convênios. Na lista dos procedimentos mais importantes 

realizados pelo Hospital Santa Marcelina de Itaquera, é 

um dos destaques. Considerada uma intervenção de alta 

complexidade, a cirurgia é realizada no Santa Marcelina 

com a mesma qualidade, eficiência e segurança dos maiores 

centros especializados do mundo.

Devido às pesquisas avançadas no tratamento realizadas 

pela equipe médica do Hospital Santa Marcelina de Itaquera, 

o procedimento ganhou até destaque na grande imprensa, 

demonstrando a confiabilidade das técnicas cirúrgicas 

aplicadas e o preparo dos profissionais da área. Vale lembrar 

que o Hospital Santa Marcelina de Itaquera é habilitado para 

realização de cirurgia de Parkinson na rede particular de 

saúde, mantendo cobertura de uma ampla rede de convênios. 

VEJA A LISTA DE CONVÊNIOS ATENDIDOS NA PRÓXIMA PÁGINA

Resultados dependem de 
correta avaliação pré-
operatória, precisão na
cirurgia e acompanhamento 
pós-operatório apropriado
A maior parte dos pacientes que chega até o Hospital Santa 
Marcelina de Itaquera é encaminhada já com o diagnóstico de 
Parkinson. O atendimento inicial é feito pela neurologista Sheila 
Guimarães, responsável por confirmar o diagnóstico e avaliar 
se a pessoa preenche os critérios neurológicos para a cirurgia, 
entre eles, não ter diagnóstico de outra doença que possa 
influenciar na recuperação e funções cognitivas preservadas, 
como boa memória.

O caminho até a cirurgia passa também por avaliações nas áreas 
de Neuropsicologia, Fonoaudiologia, Psiquiatria e Neurocirurgia. 
Após esses procedimentos, a equipe se reúne para decidir qual 
a melhor abordagem para aquele paciente. Se não houver 
necessidade de cirurgia, a pessoa é reencaminhada para 
tratamento clínico.

“O sucesso cirúrgico depende de três importantes fatores: 
indicação correta da intervenção, precisão do ato cirúrgico e 
correta condução do tratamento no pós-operatório”, destaca o 
Dr. Fábio. “É uma especialidade que requer muita sofisticação. O 
paciente é operado acordado e sem dor, pois sua colaboração é 
fundamental para atingirmos precisamente o alvo no cérebro. E, 
após a cirurgia, o paciente precisa ser corretamente medicado e 
estimulado para que o resultado seja perfeito”, completa.

O acompanhamento desse paciente que já passou pela cirurgia é 
contínuo. No primeiro ano, são realizadas diversas consultas. A 
partir daí, o paciente volta ao hospital a cada seis meses.

“Precisamos sempre avaliar se a medicação e o sistema de 
eletrodos estão funcionando conforme o esperado, se a doença 
teve alguma evolução. Esse paciente será sempre acompanhado 
pela equipe”, conta.

A doença de Parkinson atinge 
cerca de 3% da população acima 
de 60 anos e caracteriza-se pela 

presença de tremor, rigidez, 
dificuldade em iniciar movimentos, 

entre outros sintomas.
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Parkinson: Convênios têm vantagens para 
realizar cirurgia no Santa Marcelina
Os pacientes não são os únicos beneficiados com a tecnologia e os recursos oferecidos pelo Hospital 
Santa Marcelina de Itaquera para a realização da cirurgia de Parkinson. Os convênios e seguradoras 
de Saúde também têm vantagens. Como a instituição hospitalar já possui o equipamento “arco 
estereotáxico com sistema de planejamento”, os convênios não precisam pagar a taxa de locação para 
o uso durante a cirurgia, que pode chegar até R$ 50 mil reais. No Santa Marcelina de Itaquera, por 
ter adquirido estes equipamentos, os parceiros (convênios e seguradoras) pagam apenas uma Taxa de 
Utilização, um custo que chega a 1/3 do valor da locação, por procedimento.

O Hospital Santa Marcelina é um 
dos três hospitais do Estado de 
São Paulo que realiza cirurgia 
de Parkinson. O sucesso do 
procedimento começa com uma 
indicação precisa, realizada 
pelo trabalho conjunto entre o 
Neurologista e o Neurocirurgião, 
por meio de uma equipe 
multidisciplinar especializada. O 
Santa Marcelina já realizou mais 
de 90 cirurgias de Parkinson nos 
padrões de qualidade americano 
e europeu.

Santa Marcelina participará 
de estudo internacional 
sobre o Parkinson
Os resultados obtidos pela equipe do Hospital Santa 
Marcelina de Itaquera no estudo sobre o “Campo de 
Forel” e também nas cirurgias realizadas na unidade 
hospitalar resultaram na indicação da Sociedade Brasileira 
de Neurocirurgia Funcional para a participação em outra 
pesquisa, patrocinada pela fabricante dos eletrodos 
Medtronic. Dessa vez, será avaliado o impacto da cirurgia 
na qualidade de vida dos pacientes com Parkinson. O estudo 
já começou a ser realizado no mês de maio e deve durar 
dois anos. O grupo de estudo conta com cinco centros 
hospitalares brasileiros e 25 chineses.

Allianz
Abet / Plamtel
Aeronáutica
Ameplan Saúde
Amil
Bardella
Bradesco Saúde
Brasil Assistência
C.E.T.
Cabesp
Caixa Econômica Federal
Care Plus
Central Nacional Unimed
Classes Laboriosas

Cnen Ipen
Economus
Fundação Cesp
Gama
Garantia de Saúde (Adventista)
Good Life
Golden Cross
HBC Saúde
Intermédica/ NotreDame
Ir. Missionárias
Life Empresarial
Mediservice
Metrus
Odebrecht

Omint
Porto Seguro
Postal
Sabesprev
Samed
São Cristovão
Santa Casa de Santos
São Paulo Transportes
Seguros Unimed
Seisa Next
Sompo Saúde
Sul América
Unimed Belém
Unimed Fesp

Equipe ganha notoriedade por 
pesquisa
A equipe de neurocirurgia do Hospital Santa Marcelina de Itaquera também 
atua de forma paralela com atividades científicas. Em 2014, o especialista 
Dr. Fábio Godinho foi responsável por um estudo sobre Parkinson focado 
em lesões de uma área do cérebro conhecida como “Campo de Forel”. 
Os resultados foram apresentados no “Congresso Mundial de Doença de 
Parkinson e Desordens do Movimento”, em Estocolmo, na Suécia, e ganhou 
notoriedade no meio científico pelos expressivos resultados. Atualmente, 
o grupo se dedica a aplicar outra técnica de tratamento nessa mesma área 
do cérebro. “Estamos realizando protocolos para estimular essa região 
e analisando os resultados nos distúrbios de marcha, um sintoma que 
debilita muito os pacientes”, comenta o médico. “Nossa equipe executa 
procedimentos que já existem com qualidade e também busca alternativas 
para problemas que ainda não têm solução”.

CONVÊNIOS CREDENCIADOS

• • • E S P E C I A L  C A P A  • • •

A cirurgia traz de 70% a 80% de 
melhora dos sintomas motores, 
além de reduzir drasticamente o 
uso de medicamentos

COMO AGENDAR UMA CONSULTA:
Atendimento presencial

Centro de Diagnóstico Avançado Santa Marcelina
Rua Santa Marcelina, 177 - Portaria 01

Site www.santamarcelina.org

Atendimento por telefone
11 2523-7800

Segunda a sexta-feira, das 7h às 19h
Sábados, das 8h às 14h
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Acesso à UTI Neonatal e Saúde 
Mental é por Biometria
A entrada dos setores de Saúde Mental e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal 
do Hospital Cidade Tiradentes foi modernizada. O controle de acesso agora é feito por 
Biometria. Com isso, os colaboradores não precisam mais aguardar a liberação manual, 
otimizando, assim, o tempo de entrada e saída. O sistema 
antigo, com interfone, será mantido apenas para a 
identificação de visitantes.

“Agora temos mais garantia de segurança, 
sabendo que somente pessoas autorizadas 
entram nesses locais, uma vez que não 
há liberação sem um cadastro prévio e 
o reconhecimento biométrico”, garante 
o Gerente de Apoio do Hospital Cidade 
Tiradentes, Welbe Atanásio de Souza.

Com controle extremamente rigoroso, o 
cadastro de autorizados para adentrarem nos 
setores é feito por um Inspetor de Segurança.

Itaim 
moderniza 
Parque 
Tecnológico
Para assegurar a realização das 
atividades em todos os níveis 
de operação com um padrão 
de confiabilidade esperado em 
serviços de referência, o Hospital 
Santa Marcelina do Itaim 
Paulista está modernizando 
80% do seu Parque Tecnológico 
(estações de trabalho), 
destacando investimentos 
importantes no seu parque 
de servidores e aplicações de 
sistemas.

Foi aplicado um conceito de 
modernização por outsourcing 
(terceirização) que garantirá 
a renovação permanente do 
Parque, mantendo-o sempre 
atualizado e promovendo 
ganhos ao colaborador e ao 
paciente. “Mais agilidade nos 
processos internos e mais 
proteção nos acessos à rede a 
partir da implementação de uma 
nova Política de Segurança são 
resultados imediatos”, relata 
o Administrador Hospitalar, 
Jociliano Montibeler Leonel. 
Nesta implantação, também 
estão em atualização o sistema 
operacional, antivírus e outros 
aplicativos necessários a um 
gerenciamento eficiente por 
usuário, padronizando os 
recursos utilizados em sintonia 
com o padrão da TI Corporativa. 
Com isso, a TI do Hospital está 
em reestruturação para atender 
o que já se executa e futuras 
expansões.

Reconciliação Medicamentosa 
Mais agilidade e segurança no setor de 
internação em Itaquá

• • •  G E S T Ã O  E  T E C N O L O G I A  • • •

O Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba avançou em mais um quesito na segurança 
do paciente. Implantou no Setor de Farmácia um Sistema de Reconciliação Medicamentosa 
(atividade que concilia a medicação que o paciente faz, de uso contínuo, ou que está 
administrando no momento, com a que ele tomará durante a internação). 

Agora, as informações sobre esses medicamentos são inseridas pelo médico na ficha 
do paciente assim que ele é internado. Dessa forma, antes de iniciar o tratamento no 
Hospital, o Farmacêutico já analisou se não há risco de interação medicamentosa na 
prescrição feita pelo médico. “Antes, era preciso conversar com cada paciente internado. 
Mas, muitas vezes, eles estavam em cirurgia ou em pós-operatório, e isso dificultava o 
trabalho”, explica o supervisor de Farmácia do Hospital, Fernando Rafael Correa de Faria. 
De acordo com ele, a Reconciliação Medicamentosa é importante para que não haja 
interrupção do tratamento durante a internação e para que o paciente continue a ser 
medicado corretamente, principalmente após a alta hospitalar. 
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Rede de Saúde Santa Marcelina traça fluxograma 
para orientar os usuários a cuidarem de sua 
Saúde, procurando pelos serviços corretos 

Para ter acesso aos serviços ofertados pelo SUS, o usuário tem como 
primeira opção procurar uma UBS, que está preparada para receber 
pacientes com queixas agudas e/ou crônicas e também para realizar ações 
de prevenção de doenças e promoção da Saúde. Atualmente, alguns 
usuários procuram os serviços de Urgência e Emergência, sem acessar o 
serviço de referência, próximo à residência. 

UBS, UPA, AME E PS: QUANDO E 
QUAL UNIDADE PROCURAR POR 
ATENDIMENTO?

• • •  I N S T I T U C I O N A L  • • •

Qual unidade de saúde procurar quando se tem dor crônica (sem sintomas de febre, vômito e diarreia)?

Qual unidade de Saúde procurar quando há dor aguda, acompanhada ou não de febre, vômito, diarreia e 
sangramento, com cortes profundos, fratura, luxações, entre outras situações urgentes?

Procure a UBS 
mais próxima da 
residência

Na unidade, o usuário passará em 
consulta com médico clínico 
para que seja feita uma 
investigação sobre o 
sintoma que o levou a 
procurar o atendimento de Saúde. 
No local, serão realizados exames e, 
se houver necessidade, o paciente será 
encaminhado para um especialista.

Procure uma 
Unidade de Pronto-

Atendimento (UPA/PA)
Elas funcionam 24 horas, durante 7 dias 
da semana, e têm condições de realizar 
praticamente quase todos os procedimentos 
de Urgência e Emergência. Ao chegar na 
unidade, os médicos prestam socorro, 
controlam o problema e detalham o 
diagnóstico. Será avaliada a necessidade de  
encaminhar o usuário a um hospital ou manter o 
paciente em observação por 24 horas.

Atendimento 
com especialista

Se o médico da UBS que está 
acompanhando o usuário em consulta 
identificar que existe a necessidade de 
avaliação por um especialista, ele fará 
o encaminhamento. O agendamento 
será feito via SIGA Saúde, um 
software padrão para agendamento 
de consultas na rede SUS. Enquanto 
aguarda a vaga da consulta, o médico 
continuará acompanhando o usuário.

Acompanhamento 
com o especialista  

Se o médico da UPA/PA avaliar 
que a necessidade é fazer 
um acompanhamento com 
um especialista, é realizado 
encaminhamento à UBS 
de referência do usuário, 
para que faça uma avaliação 
clínica e seja referenciado para o 
especialista via SIGA.

Caso 
cirúrgico

Se o médico da UPA/PA 
avaliar que a necessidade 
é fazer uma cirurgia 
emergencial ou com 
urgência, o usuário será 
encaminhado para um dos 
hospitais da região, que será 
definido de acordo com a 
complexidade do caso.

1º

1º

2º

2º 3º

Consulta 
em centros 
especializados

O usuário será consultado por um 
especialista em um Ambulatório de 
Especialidades e Rede Hora Certa. Nesses 
centros, serão realizados exames mais 
detalhados para indicar a origem/causa 
do sintoma e, posteriormente, iniciar o 
tratamento com o especialista da área.

3º
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Precisa de atendimento 
com um especialista

Se o usuário precisar ser avaliado por um 
especialista, o médico da UBS onde está em 
tratamento fará o pedido de agendamento. A 
marcação da consulta será realizada pelo SIGA 
Saúde, um software padrão para agendamento 
de consultas na rede SUS. Nos casos dos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS), o usuário pode 
procurar o serviço sem encaminhamento.

Consulta em centros 
especializados

O SIGA fará o agendamento para a consulta com 
especialista no Ambulatório de Especialidades ou 
Rede Hora Certa. Nesses ambulatórios, são realizados 
procedimentos de intervenção cirúrgica e tratamento 
de doenças crônicas e agudas. Estão disponíveis aos 
usuários exames como: Endoscopia e Ecocardiograma. Há 
também médicos especialistas nas áreas de Cardiologia, 
Endocrinologia, Neurologia, Pneumologia, Ortopedia, 
Oftalmologia, entre outras especialidades. 

Há indicação cirúrgica, 
como proceder?

O médico que solicitou a cirurgia fará o encaminhamento de 
acordo com a condição clínica. Se forem pequenos procedimentos 
cirúrgicos, eles poderão ser realizados na Rede Hora Certa. Se 
for uma cirurgia de média complexidade, o usuário poderá ser 
encaminhado para os hospitais da região. Já para indicação de 
cirurgias de alta complexidade, como a cardíaca, neurológica, 
oncológica, por exemplo, o encaminhamento é para um hospital 
de referência especializado, onde o usuário receberá todo o 
acolhimento necessário, inclusive no pós-cirúrgico, se tiver 
indicação para tratamento complementar, como Radioterapia, 
Quimioterapia, entre outros.

Procurar a UBS mais 
próxima da residência

O usuário deve procurar uma UBS para passar em consulta 
de rotina ou para investigar o aparecimento de sintomas que 
não estejam associados a febre, vômitos e dores agudas. 
Na UBS, é possível fazer acompanhamento ginecológico, 
pediátrico, de doenças crônicas (como diabetes e 
hipertensão arterial), Tuberculose, Hanseníase, entre outros. 
São realizados exames básicos (Hemograma, Papanicolau, 
entre outros), vacinas, exames simples de diagnóstico por 
imagem, orientação, aconselhamento, inalação e demais 
procedimentos básicos como curativos, entre outros.

1º

2º

4º

3º

Qual unidade o 
usuário deve procurar 
quando precisar 
cuidar da 
sua Saúde?

Saiba o que é e como 
funciona a Classificação 
de Risco
A Rede de Saúde Santa Marcelina utiliza o Protocolo de Manchester, 
que usa cores para indicar a prioridade clínica de cada usuário.

Qual unidade de saúde procurar quando se tem dor crônica (sem sintomas de febre, vômito e diarreia)?

Qual unidade de saúde procurar em casos 
de Emergências provocadas por acidente de 
trânsito, ferimento por arma de fogo ou branca, 
em que a pessoa tenha um mal súbito e/ou 
esteja inconsciente, com risco de morte?

Há indicação cirúrgica, 
como proceder?

O médico que solicitou a cirurgia fará o encaminhamento 
de acordo com as condições clínicas do usuário. Se for uma 
cirurgia de baixa complexidade, poderá ser realizada na Rede 
Hora Certa. Se for uma cirurgia de média complexidade, o 
encaminhamento poderá ser para os hospitais da região. 
Já para indicação de cirurgias de alta complexidade, como: 
cardíaca, neurológica, oncológica, por exemplo, o atendimento 
será feito em um hospital de referência especializado, onde 
receberá todo o acolhimento necessário, inclusive no pós-
cirúrgico, se tiver indicação para tratamento complementar, 
como Radioterapia, Quimioterapia, entre outros.

4º

Ligar para o SAMU no 192
Se não tiver em situação de esperar o SAMU, 
procurar imediatamente o Pronto-Socorro de 
um hospital mais próximo da pessoa que está 
precisando de atendimento de emergência.

Emergência (vermelho)
Necessitam de atendimento imediato

Muito Urgente (laranja)
Necessitam de atendimento praticamente imediato

Urgente (amarelo)
Necessitam de atendimento rápido, mas podem aguardar

Pouco urgente (verde)
Podem aguardar atendimento ou serem 
encaminhados para outros serviços de saúde

Não urgente (azul)
Podem aguardar atendimento ou serem 
encaminhados para outros serviços de saúde
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Alerta: Chuva aumenta os riscos 
do contágio da Leptospirose

• • •  M E I O  A M B I E N T E  • • •

Sabia que o contato com a urina de roedores, seja nas águas das enchentes, em lixo ou 
entulho, pode transmitir a Leptospirose mesmo que a pessoa não tenha feridas na pele? É que a 
Leptospira, bactéria causadora da doença, pode penetrar no organismo pelos poros ou mucosas. 
“A Leptospira é uma bactéria muito resistente, que sobrevive semanas no Meio Ambiente. Por 
isso, evitar o contato com esses fatores de risco é muito importante, já que ela pode penetrar 
na pele pelos poros ou por mucosas”, destaca o médico do Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar do Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, Leandro Martins Barbosa.

A transmissão pode acontecer pelo contato direto com a urina do rato ou de outro animal 
que esteja com Leptospirose, e também de forma indireta, por meio do contato com água, 
alimento, solo úmido, lama ou vegetação contaminados. 

Sintomas
Os primeiros sintomas podem demorar 
até 30 dias para aparecer. Quando o 
quadro é mais leve os sintomas são 
semelhantes aos de uma gripe, como: 
febre, calafrios, fraqueza e dores pelo 
corpo, principalmente na batata da perna. 
Já o mais grave, pode ocorrer icterícia 
(olhos amarelados), urina escura, sangue 
nas fezes e insuficiência renal.

“A gravidade da doença depende de 
muitos fatores, como a imunidade baixa, 
por exemplo. O ideal é se proteger, 
usando luvas e botas para limpar o mato e 
evitando, ao máximo, o contato com água 
de enchente, esgoto e córregos sujos. 
Se não for possível evitar a exposição 
nas áreas de risco, em caso de qualquer 
sintoma suspeito, é preciso procurar um 
médico”, orienta o especialista.

IMPORTANTE: O descarte incorreto 
de lixo, móveis e demais objetos 
contribui para os alagamentos e 
deixam as pessoas expostas à água 
suja e propensas a contraírem a 
Leptospirose. Não faça.

Antirratização é a melhor forma de 
impedir os roedores

O gestor ambiental da Atenção Primária 
à Saúde (APS), Almir Amorim, diz que a 
Antirratização, que ajuda no controle dos 
roedores, é usada pela APS para prevenção da 
doença. Confira algumas dicas: 

• Vedar buracos e vãos de janelas e portas, 
acesso à caixa de esgoto e fossas;

• Instalar telas de proteção e sistema abre-
fecha nos ralos;

• Manter o quintal limpo, sem o acúmulo de 
materiais; 

• Não descartar entulhos, lixo, troncos e 
folhas de árvores em qualquer lugar;

• Restos de alimentos não podem ficar expostos; 

• Os alimentos devem ser armazenados em 
armários com portas vedadas e telas e nunca 
conservados no chão;

• Manter limpos os locais de preparo e 
consumo de alimentos, assim como os potes 
de alimentação armazenados dos animais;

• Após uma enchente, é preciso retirar a lama 
e limpar pisos, paredes e bancadas com água 
sanitária, utilizando botas e luvas de borracha. 

Os recentes casos de Febre Amarela têm 
deixado a população preocupada e em dúvida 
sobre a necessidade de se imunizar contra 
a doença. Mas, apesar do crescimento no 
registro de casos, a supervisora da Comissão 
de Epidemiologia Hospitalar do Hospital Santa 
Marcelina de Itaquera, Margarete Vilins, 
ressalta: só deve tomar a vacina quem for 
viajar para as áreas de risco. 

Crianças menores de seis meses, grávidas e 
mães que estiverem amamentando crianças 
de até seis meses não podem tomar a vacina. 
A imunização também não pode ser feita por 
portadores do vírus HIV, imunossuprimidos 
(deficiência da defesa imunológica) e 
alérgicos à proteína do ovo. No caso dos 
idosos a partir de 60 anos, só podem ser 
imunizados com autorização médica. 

Febre Amarela: Quem deve se vacinar contra a doença?
• • •  S A Ú D E  E  B E M - E S T A R  • • •

Rede de Saúde Santa Marcelina desenvolve ações para acolhimento de estrangeiros
A Rede de Saúde Santa Marcelina sempre está 
em busca de soluções práticas e simples para 
garantir que o estrangeiro seja acolhido de 
maneira plena quando precisar de assistência. 
O aumento no registro de atendimento nas 
unidades, a maioria de imigrantes refugiados no 
Brasil, fez com que se identificasse uma nova 
necessidade que é a de se comunicar com esses 
novos pacientes. 

Cada unidade Santa Marcelina tem encontrado 
uma maneira eficiente para atender a sua 
demanda de estrangeiros, como o Hospital 
Santa Marcelina de Itaquera que contratou, 
em 2014, dois professores de Inglês para 
auxiliar os colaboradores, na comunicação, 
principalmente das áreas de Enfermagem e 
Atendimento ao Paciente. Participaram das 
aulas 152 colaboradores. Além disso, a unidade 
mapeou aqueles com fluência em língua 
estrangeiras com o intuito de que permaneçam, 
voluntariamente, de ‘plantão’ para ajudar no 
atendimento de um estrangeiro. Quando há 
necessidade, esses colaboradores são acionados 
para se comunicarem com o paciente. Desta 
forma, proporcionamos um atendimento mais 
acolhedor e humanizado para todos.

• • •  H U M A N I Z A Ç Ã O  • • •
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Febre Amarela: Quem deve se vacinar contra a doença?
• • •  S A Ú D E  E  B E M - E S T A R  • • •

Rede de Saúde Santa Marcelina desenvolve ações para acolhimento de estrangeiros
• • •  H U M A N I Z A Ç Ã O  • • •

Após tomar a vacina, é recomendado que a 
mulher espere até três meses para engravidar. 
Crianças que acabaram de ser imunizadas 
contra outra doença ou estão com febre devem 

esperar dez dias para tomarem a vacina. 

A vacina da Febre Amarela é dada em duas 

doses, com intervalo de dez anos. Após a 

segunda dose, a pessoa fica imune o resto da 

vida. Dez dias após tomar a vacina, a pessoa já 

está imunizada e pode aproveitar a viagem sem 

se preocupar. 

Onde se vacinar contra a 
Febre Amarela
A gerente da UBS da Chabilândia, Camila 

Santos Toledo da Silva, explica que como a 

vacina contra a Febre Amarela não faz parte 

do calendário anual de imunizações, a mesma 

está disponível somente em Unidades Básicas 

de Saúde chamadas de “referências” para as 

pessoas que vão viajar para áreas de risco. Não 

é preciso levar nenhum comprovante da viagem 

e idosos precisam ter receita médica. 

No site da Secretaria de Estado da Saúde tem 

a relação de todas as UBS´s referências para 

vacinação contra a Febre Amarela: 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-

centro-de-vigilancia-epidemiologica/unidades-

de-referencia/fa/posto_fad1.htm

No Brasil, as áreas de risco são os Estados de 

Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, além 

de algumas cidades no interior de São Paulo, 

como Ribeirão Preto, Presidente Prudente, 

Olímpia, Catanduva, entre outras. Países da 

América Latina na região do Caribe também 

entram na lista.

No Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, 
os colaboradores estão frequentando aulas 
de inglês, ministradas por uma professora 
voluntária. De acordo com a assistente de 
Recursos Humanos da unidade, Solange de 
Miranda Ignácio Simão, há 20 colaboradores 
participando das atividades que incluem o 
aprendizado do idioma com música, caça-
palavras e outras atividades.

Informativo com orientações para 
medicação em Inglês

A APS também realizou um mapeamento dos 
colaboradores que já falam outro idioma, 
incentivou o uso de aplicativo de tradução 
online e ainda desenvolveu 
um material de dispensação 
de medicamentos em 
Inglês. Todo paciente 
estrangeiro atendido 
na unidade recebe, 
junto com a 
prescrição de 
medicamentos, um 
panfleto em inglês 
orientando sobre 

a periodicidade e a posologia do remédio 
indicado pelo médico.

Capacitação

Recentemente, o Hospital Cidade Tiradentes 
participou da “Campanha de Acolhimento aos 
Imigrantes Refugiados” da Prefeitura de São 
Paulo, que realizou rodas de conversas com os 
colaboradores. Os encontros foram mediados 
por uma imigrante de Guiné-Bissau, que auxiliou 
no esclarecimento de leis, direitos e deveres dos 
imigrantes e refugiados.

Equipe do Cidade Tiradentes em treinamento 
focado no acolhimento de imigrantes

No Itaim Paulista, colaboradores aprendem Inglês
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Hospital 
Santa Marcelina

Hospital Santa 
Marcelina  
Itaquaquecetuba

Hospital Santa 
Marcelina  
Itaim Paulista

Hospital  
Cidade Tiradentes

Hospital  
Porto Velho

  

INTERNAÇÕES JAN-FEV 2017

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO  JAN-FEV 2017

CIRURGIAS  JAN-FEV 2017

ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO  JAN-FEV 2017

PARTOS  JAN-FEV 2017

EXAMES REALIZADOS  JAN-FEV 2017

TRANSPLANTES REALIZADOS 15
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Procedimento Quantidade

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

 1.796.908 Habitantes

Consultas Médicas 192.712 Consultas

Consultas de Enfermagem 120.877 Consultas

Procedimentos Odontológicos 57.335 Procedimentos + Consulta

Procedimentos de Enfermagem 157.661 Procedimentos

Visita Domiciliar 197.617 Visitas

Exames 88.744 Exames

Produção de procedimentos em dezembro de 2016  
DADOS GERAIS DA APS SANTA MARCELINA:

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