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ALEITAMENTO 
MATERNO
SALVA VIDAS!
Bebês recebem diploma por terem sido 
amamentados exclusivamente até o 6º 
mês de idade. As crianças atendidas 
pela Rede de Saúde Santa Marcelina 
são beneficiadas com programas que 
incentivam o Aleitamento Materno. 
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Buscando sempre a excelência no atendimento 
Preparamos mais uma edição do Conexão Santa Marcelina para mostrar o quanto temos trabalhado 
a fim de garantirmos a excelência no atendimento à população, investindo na implantação de novos 
protocolos e programas, em nossa infraestrutura e na qualificação de nossos colaboradores. Esta edição 
traz temas bem diversificados, que mostram o nosso compromisso com o bem-estar e a qualidade de 
vida das pessoas, a começar pelo destaque de capa. Embora Aleitamento Materno seja um assunto 
comum à maioria das pessoas, decidimos reforçar a sua importância para a vida dos recém-nascidos. No 
ranking mundial referente à amamentação exclusiva até os seis meses, o Brasil está à frente de países 
de primeiro mundo, como os Estados Unidos. Porém, sabemos que ainda há um longo caminho a se 
trilhar. Acreditamos que iniciativas como as que temos inserido em todos os hospitais e unidades da 
Atenção Primária à Saúde (APS) contribuem significativamente para o crescimento saudável de muitas 
crianças, como mostram as páginas seguintes.

Aqui, destacamos também o Serviço de Oncologia do Hospital Santa Marcelina de Itaquera, que oferece 
tratamentos semelhantes aos dos grandes centros mundiais, com o diferencial de que na nossa unidade, 
o paciente recebe atenção integral, sendo assistido por uma equipe altamente qualificada, sempre 
pronta para ajudá-lo no enfrentamento da doença.

Com muito orgulho anunciamos a aquisição do primeiro equipamento para cirurgias de colecistectomia 
(remoção da vesícula biliar) por vídeo-laparoscopia para uso do Hospital Santa Marcelina de Porto 
Velho, em Rondônia. É uma grande conquista que ajudará a reduzir a fila de espera, além de auxiliar na 
recuperação pós-cirúrgica do paciente, pois o aparelho torna a cirurgia menos invasiva.

Preparamos, ainda, muitas matérias interessantes e de utilidade pública, como na editoria 
Meio Ambiente, em que se ensina como fazer o descarte correto dos medicamentos. 

Esperamos que aproveitem a leitura. 

Até a próxima!
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Tratamento do Câncer com 
atenção integral ao paciente

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E 
ESPECIALIDADES DE APOIO
No Hospital Santa Marcelina de Itaquera, você 
terá todos os recursos necessários com corpo 
clínico experiente e qualificado, tecnologia de 

ponta e atendimento humanizado.

CONSULTE OS PLANOS DE SAÚDE ATENDIDOS

NO SITE WWW.SANTAMARCELINA.ORG

Biópsia
Diagnóstico por imagem

Cirurgia Oncológica (adulto e infantil) 
Radioterapia

Quimioterapia
Hormonioterapia

Cuidados Paliativos
Controle da doença

Tratamento para Retinoblastoma
Transplante de Medula Óssea (adulto e infantil)



• • •  A C O N T E C E U 

Semana Junina com cardápio 
especial no Cidade Tiradentes
Entre os dias 19 e 23 de junho, foi realizada no 
Hospital Cidade Tiradentes a "Semana Junina", 
com cardápio de doces e comidas típicas. A ação 
foi direcionada a colaboradores, que ainda foram 
surpreendidos com uma decoração especial no 
restaurante da Instituição.

Unidades Básicas são certificadas 
com selo socioambiental
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Santa Inês, 
em São Miguel Paulista, e Jardim Bandeirantes, em 
Guaianases, receberam em junho o segundo "Selo 
Broto" para valorizar as boas práticas socioambientais 
como: redução de gastos em energia elétrica, água, 
papel, a não utilização de copo descartável, coleta de 
óleo e pilhas, entre outras ações.

Santa Marcelina do Itaim Paulista recebe Selo 
Amigo do Idoso do governo estadual
O Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista 
recebeu, em fevereiro, do governo estadual, 
o "Selo Amigo do Idoso", por desenvolver 
ações de promoção ao envelhecimento ativo 
e funcional para os pacientes acima de 60 
anos e comunidade. Agora, o Hospital prepara 
novas ações, visando aos selos nas versões 
intermediário e pleno de Amigo do Idoso.

Junho Vermelho 
incentiva a 
doação de sangue
Em junho, o Hospital Santa Marcelina 
de Itaquaquecetuba realizou com os 
colaboradores a "Campanha Junho 
Vermelho". No dia 14 (Dia Mundial 
da Doação de Sangue), uma palestra 
com o biomédico Alexandre Issamu 
Watanabe, encarregado da Agência 
Transfusional da unidade, ressaltou a 
necessidade da doação, sobretudo, 
nos meses frios e de férias, e a 
importância da orientação sobre as 
informações de saúde do doador.

Governador 
condecora irmã 
Rosane Ghedin 
A irmã Rosane Ghedin, Diretora-
Presidente da Rede de Saúde 
e Cultura Santa Marcelina, foi 
condecorada pelo Governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, com o colar 
“Ibrahim de Almeida Nobre”, entregue a 
personalidades que mantêm trabalhos relevantes 
voltados para a melhoria do Estado.

Prefeito doa 
salário para 
Itaquera

O Hospital Santa Marcelina de Itaquera 
foi escolhido pelo prefeito João Doria, 

para ser contemplado com a doação de 
R$ 17.920,60, correspondente ao salário 

da administração municipal. “Estou muito feliz 
por destinar este cheque ao Santa Marcelina, que 

atua sempre com o compromisso de contribuir com a 
melhora e bem-estar social das pessoas”, disse Doria.

Porto Velho realiza exames 
e ginástica laboral
A equipe do SESMET (Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina 
do Trabalho), do Hospital Santa Marcelina 
de Rondônia, fechou o primeiro semestre 
de 2017 com saldo positivo e o Programa 
de Saúde do Trabalhador tem funcionado 
regularmente. Ao todo, 118 exames 
periódicos e 14 ações para motivação 
e treinamento já aconteceram. A última 
ação, uma apresentação do coral formado 
por funcionários da unidade, foi a principal 
atração cultural de um grande evento 
organizado pela Secretaria de Estado de 
Saúde (SESAU/RO). Outra atividade que tem 
atraído grande adesão da equipe é a ginástica 
laboral, oferecida cinco vezes por semana. 
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No Brasil, 41% das mães mantêm 
a amamentação exclusiva até 
os primeiros seis meses de vida 
do bebê, o dobro das taxas 

registradas nos Estados Unidos, Reino Unido 
e China. As informações fazem parte de 
estudo da revista britânica "The Lancet" e 
estão disponíveis no site do Governo Federal.

Diante dos benefícios que o Aleitamento 
Materno traz tanto para a saúde do bebê 
quanto para a das mães, o obstetra Leonardo 
Mauri, Médico Supervisor do Departamento 
de Saúde da Mulher do Hospital Santa 
Marcelina de Itaquera, acredita que essa 
porcentagem deveria ser muito maior. 

“O leite materno é o melhor e mais completo 
alimento para os lactentes. As crianças que 
tomam outros tipos de fórmulas lácteas (leite) 
estão mais propensas a desenvolver alergias, 
problemas respiratórios, dentários, quadros 
infecciosos e o desenvolvimento de doenças 
crônicas”, alerta o médico. 

Frente a essa realidade, a Rede de Saúde 
Santa Marcelina tem investido em várias 
iniciativas para estimular o Aleitamento 
Materno. Cada unidade tem buscado 
alternativas para conscientizar as mamães 
sobre a importância do Aleitamento Materno 
para os bebês.

Em Itaquera, por exemplo, após a implan-
tação do Programa Pele a Pele, a taxa de 
amamentação exclusiva (feita até os seis 
meses de idade) está entre 85 e 90% de 
todas as parturientes, com exceção dos casos 
especiais. 

“Estimulamos desde o primeiro momento 
a amamentação pelo contato pele a pele. 
Introduzimos recentemente o uso de um 

top feminino para facilitar esse contato. 
Temos o alojamento conjunto, onde os bebês 
ficam 24 horas por dia ao lado da mãe, com 
amamentação em livre demanda, ou seja, o 
bebê mama na hora que desejar. Não temos 
a utilização de bicos artificiais em nossas 
enfermarias. A introdução de fórmulas 
lácteas como complemento ocorre após uma 
avaliação criteriosa feita pela equipe de 
Neonatologia", explica o Dr. Leonardo.

Grupo de Aleitamento 
Materno “formou” 2,5 mil 
bebês em 2016
Duas vezes por ano, as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) da Atenção Primária à Saúde 
(APS) se transformam em auditório de 
formatura. Os formandos, vestidos a caráter 
com beca e capelo, são bebês de seis meses 
de idade que participaram com as mães do 
Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno 
Exclusivo (GAAME). A formatura, mais que 
uma cena fofa, retrata uma importante 
conquista: o desenvolvimento saudável 
desses bebês como resultado do Aleitamento 
Materno exclusivo e em livre demanda 

(quando o bebê mama no momento em que 

sente vontade). 

Criado para orientar as mães sobre os 

cuidados com os bebês, trocar experiências 

e incentivar sobre o aleitamento, o GAAME 

é aberto à participação de todas as mães 

de recém-nascidos, mesmo que não sejam 

atendidas na unidade, mas que comprovem, 

por meio do desenvolvimento saudável do 

bebê, o aleitamento exclusivo. Em 2016, 

participaram do GAAME 2.504 recém-

nascidos.

Além do aleitamento, são debatidos nas 

reuniões temas como: acidentes domésticos, 

primeiros socorros, morte súbita, desmame 

precoce, massagem, banhos de ofurôs, entre 

outros. Ao longo do semestre, também são 

realizadas sessões de fotos temáticas dos 

bebês, apresentadas durante a formatura, 

que é também um estímulo para que as 

mães participem do grupo (confira imagem à 

esquerda).

“O GAAME é uma roda de discussão que 

permite com que as mães conversem com 

uma equipe multiprofissional, esclarecendo 

quaisquer tipos de dúvidas. É um trabalho 

diferenciado que ajuda a criar o vínculo 

emocional da mãe com o bebê na hora do 

aleitamento, pois ela tem muito apoio e 

incentivo para manter a amamentação. É 

uma iniciativa muito importante na atenção 

primária, que ajuda a evitar o desmame 

precoce e fazer com que esses bebês tenham 

todos os benefícios da amamentação", explica 

a gerente da UBS Jardim São Carlos, Ana 

Maria Pinho de Freitas.

AMAMENTAR É MUITO MAIS 
QUE UM ATO DE AMOR!

• • •  A L E I T A M E N T O  M A T E R N O  • • •
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A Semana do Aleitamento Materno, realizada mundialmente no mês de agosto, tem contribuído para fomentar a 
conscientização sobre a importância da amamentação para a saúde do bebê. A exposição na mídia e os projetos 

promovidos pelas instituições de saúde acerca do tema têm influenciado positivamente nas estatísticas. Hoje, o Brasil 
tornou-se referência mundial em Aleitamento Materno, segundo pesquisa publicada no portal do Ministério da Saúde. 



BENEFÍCIOS DO 
ALEITAMENTO MATERNO

Fonte: Leonardo Mauri, supervisor da Saúde da Mulher 
do Hospital Santa Marcelina de Itaquera

PARA O BEBÊ
• Contribui para o ganho de peso e crescimento; 
• Mantém o bebê hidratado, pois o leite materno 
tem toda a quantidade de água que ele precisa;
• Protege contra infecções (diarreia, infecção de 
ouvido, pneumonias) e alergias;
• Protege contra diabetes e Câncer na infância;
• Contribui para melhor resposta na vacinação;
• Auxilia na recuperação mais rápida de doenças, 
reduzindo em 13% as mortes por causas evitáveis 
em crianças menores de cinco anos;
• Evita os problemas dentários e de fala que 
podem surgir com o uso da mamadeira.

PARA AS MÃES
• Reduz o risco de hemorragia por contribuir 
para que o útero volte ao tamanho normal;
• Diminui anemia e risco de osteoporose;
• Reduz em 6% o risco de Câncer de Mama; 
• Evita obesidade pós-parto;
• Aumenta o laço entre a mãe e o bebê;

Incentivar o Aleitamento Materno exclusivo 
nos seis primeiros meses de vida dos bebês faz 
parte da rotina de atendimento dos médicos e 
enfermeiros do Hospital Santa Marcelina do Itaim 
Paulista. E, desde abril, além da orientação e 
incentivo, a unidade também disponibiliza uma 

Sala de Ordenha. Assim, mães com 
bebês internados na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 

Neonatal e colaboradoras 
no retorno da licença maternidade 

podem retirar o leite no local, mantendo a 
produção e evitando o desmame precoce.

Toda ordenha é feita de forma manual pela própria 
mãe, sob orientação e auxílio de um profissional 
da saúde. Para os bebês internados no Hospital, o 
leite cru é administrado por sonda. Já o leite das 
colaboradoras é congelado e fica armazenado na 

Sala de Ordenha. Após o expediente, podem levar 

para casa. O leite congelado é administrado ao bebê 

nos períodos em que não há possibilidade de mamar 

diretamente no peito.

“A implantação dessa Sala de Ordenha é uma grande 

conquista para todos os bebês internados e para 

os filhos das colaboradoras. É uma oportunidade 

para que elas continuem o aleitamento exclusivo 

e, com ele, os diversos benefícios para a saúde dos 

bebês e delas mesmas”, comenta a pediatra Abigail 

Alves, Nutróloga da Neonatologia do Hospital Santa 

Marcelina do Itaim Paulista. 

A médica explica ainda que o leite humano cru, retirado 

pelas mães na Sala de Ordenha, é destinado apenas ao 

próprio filho. Para a doação, é necessário pasteurizar a 

amostra, procedimento que elimina qualquer tipo de 

vírus que possa ser transmitido pelo leite.

SALA DE ORDENHA: AMBIENTE AUXILIA COLABORADORAS 
E MÃES A MANTEREM O ALEITAMENTO EXCLUSIVO

SANTA MARCELINA 5



O Hospital Cidade Tiradentes, visando 
melhorar a segurança ao nascimento, 
implantou duas ações: o Protocolo Parto 
Seguro, com base nas normativas da OMS 
2014, e a implantação de pulseiras numeradas 
para mães e bebês.

Na admissão, é identificada a gestante, 
analisado se há necessidade do uso de 
medicações ou de indução do parto e abertura 
do partograma. A segunda etapa é antes da 
expulsão ou cesariana, quando são checados 
novamente a necessidade de medicações e 
é confirmada a disponibilidade de materiais 
para os procedimentos e recepção do recém-
nascido.

Na terceira etapa, logo após o nascimento 
(intervalo de 1 hora), é checado se há 
sangramento, o clampeamento do cordão 
umbilical, revisado o canal de parto, a 
identificação e cuidados com a puérpera 
e o recém-nascido e a orientação sobre 
sinais de alerta para o pós-parto e para o 
recém-nascido. Por último, antes da alta, há 
orientação para cuidados com a puérpera, 
recém-nascido e amamentação.

“O protocolo contém esse check-list com 
o intuito de auxiliar a realização de todas 

as práticas seguras no parto, apoiar na 
orientação sobre cuidados com a puérpera 
e recém-nascido e início precoce de 
tratamentos, como uso de antibióticos 
ou anti-hipertensivos”, informa a Médica 
Coordenadora da UTI Neonatal, Dra. Ana 
Cristina Silvestre da Cruz.

Já a pulseira de identificação, colocada na mãe 
e no bebê, ganhou uma espécie de código, 
formado a partir da combinação de letras e 
números que são únicos para cada parto (mãe 
e bebê). Além disso, a pulseira é feita com um 
material mais confortável e que apresenta menos 
risco de lesão na pele do recém-nascido.

“A identificação da puérpera (pulseira com 
dados do recém-nascido) e recém-nascido 
deve ocorrer logo após o parto, sendo uma 
pulseira na mãe e duas no bebê (membro 
superior e membro inferior). A checagem deve 
ocorrer previamente a qualquer procedimento, 
no momento da transferência de unidade 
e realizada conferência pelo segurança no 
momento da alta hospitalar. A nova pulseira 
tornou a identificação mais segura, já que 
os números e letras são exclusivos e a 
combinação só poderá ser utilizada uma única 
vez”, explica Dra. Ana Cristina.

SAÚDE E SEGURANÇA 
DE MÃES E BEBÊS 
SÃO PRIORIZADAS NA 
REDE DE SAÚDE SANTA 
MARCELINA 
Algumas doenças, como hipertensão e diabetes, podem surgir 
durante a gestação e, após o nascimento do bebê, desaparecerem. 
Apesar de temporárias, essas patologias podem trazer riscos à 
saúde da mãe e do bebê, por isso devem ser acompanhadas de 
perto durante a gravidez.

É o caso da Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG), 
identificada como a causa de maior mortalidade obstétrica nos 
países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, e que representa 

o maior índice entre as doenças obstétricas registradas no 
Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. Para identificar de 
forma precoce esse tipo de doença nas gestantes atendidas em 
Itaquaquecetuba, o Hospital criou em janeiro a "Linha Materno-
Infantil", que inclui procedimentos e protocolos que garantem 
uma linha segura de cuidado para mães e bebês. Em março, foi 
implantado o Protocolo DHEG, que busca a identificação precoce 
da patologia para aumentar a eficácia do tratamento clínico.

“O protocolo foi desenvolvido pela equipe multidisciplinar junto 
ao Escritório da Qualidade. Elegemos o protocolo de DHEG como 
condutor na nossa linha de cuidado por representar o perfil 
epidemiológico de maior prevalência na patologia obstétrica desta 
Instituição”, destaca a supervisora de Enfermagem do Processo 
Materno Infantil, Liliane Rosa de Camargo Guerreiro. 

Para garantir a identificação precoce da patologia, o protocolo é 
aplicado a partir do momento em que a gestante dá entrada no 
Pronto Atendimento. O enfermeiro realiza a aferição da pressão 
arterial e, caso o índice esteja alterado, realiza a abertura do 
protocolo e encaminha para avaliação médica.

"Protocolo Parto Seguro" e nova pulseira de 
identificação no Hospital Cidade Tiradentes
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Projeto Pele a Pele, do Hospital de 
Itaquera, estreita laço materno 



Os índices de mortalidade infantil no Brasil 

têm caído ao longo dos anos. De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Estatística e 

Geografia (IBGE), entre 2000 e 2015, a 

queda foi de 52,5%, passando de 29,02 

mortes a cada mil crianças até 1 ano de 

idade para 13,8 mortes a cada mil. 

A maior parte das mortes de crianças, 

em especial bebês, pode ser evitada com 

a orientação dos pais. Por isso, diversas 

campanhas temáticas são realizadas por 

instituições e organizações de saúde. Um 

dos exemplos é a "Campanha contra a 

Morte Súbita por Asfixia" realizada na Rede 

Santa Marcelina pelo Comitê da Mortalidade 

Materno-Infantil da Atenção Primária a 

Saúde (APS).

“O Comitê avalia casos de mortes precoces 
ocorridas nos cinco territórios da APS, 
analisando se a causa era evitável e o que 
podemos fazer para que não aconteça mais. 
Estamos sempre acompanhando os índices 
das regiões e comparando com parâmetros 
em saúde, se houver um aumento, vamos 
procurar a causa”, explica o pediatra Fausto 
Riyuji Yamamoto, Supervisor de Gestão 
Médica da APS. “Em uma das reuniões do 
grupo, percebemos que, em uma semana, 
vários territórios analisavam óbitos por morte 
súbita. Por isso, criamos uma campanha de 
orientação”, completa.

A Campanha visa orientar os pais sobre os 
cuidados para evitar a aspiração do leite, 
considerada a maior causa de morte súbita 
nos primeiros meses de vida do bebê. Além 

da orientação dos médicos e enfermeiros. 
Cartazes foram espalhados pelas unidades de 
saúde incentivando o Aleitamento Materno, 
ressaltando a importância de colocar o bebê 
deitado de barriga para cima e de evitar 
brinquedos e cobertores no berço.

“Óbitos de morte súbita têm forte relação 
com aspiração do leite que acontece muito 
quando há desmame precoce, por isso 
reforçamos na campanha a importância do 
Aleitamento Materno. Além de todos os 
nutrientes do leite materno, o fato do bebê 
fazer força para sugar contribui para que ele 
não mame além do necessário e não tenha 
refluxo. Destacamos, ainda, que se deve 
deitar o bebê sempre de barriga para cima, 
com a cabeça elevada. E não se esquecer de 
colocá-lo para arrotar”, esclarece o médico. 

Comitê da Mortalidade Materno-Infantil procura reduzir 
mortes por asfixia

POSIÇÃO 
PARA 
DORMIR
Dormir de 
barriga para 
cima é o mais 
seguro.

CUIDADOS 
CONTRA A 
ASFIXIA
Utensílios sobre a 
cama podem ser 
materiais sufocantes 
para as crianças. 
Evite cobertores, 
travesseiros e 
brinquedos. 

NUTRIÇÃO 
ADEQUADA
Alimente seu bebê 
somente com o seio 
materno, pelo menos, 
até o 6º mês de vida. 
Não utililize mamadeira, 
pois com ela a criança 
não se esforça para 
sugar o leite e pode 
acabar mamando mais 
do que o necessário.

EVITE REFLUXOS
O recém-nascido ainda 
não tem controle sobre 
a passagem de líquidos 
até seu estômago. Eleve 
a cabeça da criança para 
evitar que o leite volte. 
Para elevar a cabeceira, 
coloque o travesseiro 
apenas por baixo do 
colchão.

COMO PREVENIR O ÓBITO INFANTIL

NÚMERO DE PARTOS 
REALIZADOS PELA REDE DE 
SAÚDE SANTA MARCELINA

2008 a julho/2017 
Hospital Cidade Tiradentes 

33.614 partos

1999 a julho/2017 
Hospital do Itaim Paulista 

71.882 partos

2000 a 2016 
Hospital de Itaquaquacetuba 

60.080 partos

1963 a junho/2017 
Hospital de Itaquera 
288.924 partos
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Palestra esclarece 
burocracia sobre 
adoção de bebês
"Dar uma família para uma 

criança". Foi destacando essa 

abordagem do Conselho Nacional 

de Justiça, que visa diminuir a fila 

de mais de 7,8 mil crianças para 

adoção no Brasil por meio da busca 

ativa de famílias, que o presidente 

da Comissão de Direito à Adoção 

da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), Dr. Carlos Berlini, esclareceu 

questões burocráticas e emocionais 

sobre a adoção. 

A palestra foi realizada em 20 de 

junho para colaboradores, médicos, 

profissionais de enfermagem e 

assistentes sociais do Hospital 

Cidade Tiradentes. O advogado, 

que também atua como membro 

da Frente Parlamentar de Adoção 

da Assembleia Legislativa de São 

Paulo (Alesp) e do Instituto Brasileiro 

de Direito à Família (IBDFam), 

entre outras entidades ligadas ao 

tema, detalhou as etapas jurídicas 

para adoção, abordando, ainda, o 

abandono de crianças pelos pais 

biológicos, muitas vezes dentro do 

próprio hospital.

“Foi uma palestra muito proveitosa. 

Destaco como ponto alto desse 

encontro o esclarecimento de que 

o objetivo do processo de adoção 

não é dar uma criança para uma 

família, mas sim dar uma família 

para uma criança que não tem 

ninguém por diversos motivos, 

além do abandono”, destaca a 

diretora técnica do Hospital Cidade 

Tiradentes, Dra. Fernanda Maria 

Ferreira Guimarães.

Os Hospitais da Rede de Saúde Santa Marcelina completaram mais um ano de assistência à saúde da Zona 
Leste de São Paulo, incluindo Itaquera, que se destaca como a matriz de todo o complexo hospitalar. Este é 
um dos motivos pelo qual  a unidade é um dos centros de Saúde mais importantes do País. Abaixo, o raio-x 
da sua infraestrutura, dos diferenciais e da capacidade para atendimento hospitalar de alta complexidade.

15 anos de Voluntariado
Aproximadamente 150 voluntários cooperam com os ideais humanitários do Hospital 
Santa Marcelina de Itaquera, orientando, ouvindo, engajando e descontraindo pacientes e 
acompanhantes em diversas áreas da Instituição. O setor de Voluntariado foi criado em 2002 e 
completou, neste ano, 15 anos de atuação, contribuindo significativamente para proporcionar 
o bem-estar durante o período em que estão no Hospital. “Nem todos os pacientes e 
acompanhantes se lembram do nosso rosto e de todas as palavras que dissemos, mas lembram 
de como se sentiram bem e acolhidos com a nossa presença”, relata a coordenadora do setor de 
Voluntariado, Eliane Aparecida Pegoraro.

Hospital Santa Marcelina 
de Itaquera celebra 56 anos

Hospital Cidade 
Tiradentes, 10 anos
Manter o Hospital em funcionamento pleno com 

qualidade, de forma sustentável e cumprindo 

todas as metas do contrato de gestão, mesmo com 

um orçamento limitado frente às necessidades 

crescentes da população, são os desafios que 

o Hospital Cidade Tiradentes tem assumido 

desde a sua fundação. O mais novo Hospital 

da Rede de Saúde Santa Marcelina tem uma 

equipe extremamente integrada e engajada, o 

que resulta no aperfeiçoamento dos processos e, 

consequentemente, na melhoria do atendimento 

ao paciente. Para os próximos anos, o Hospital 

quer se tornar referência em gestão sustentável 

em Organização Social de Saúde, contribuir para 

a integração com a Atenção Primária de Saúde no 

atendimento em Rede e receber a certificação nível 

3 da Acreditação – Excelência.

Hospital do Itaim 
Paulista, 19 anos
O Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista 
foi construído por meio de lutas populares e se 
desenvolveu ao longo dos anos com o desafio de 
atender as crescentes necessidades de Saúde da 
população na região. Nos últimos anos, ampliou 
a oferta cirúrgica e implementou novos serviços 
no seu funcionamento, tornando-se indispensável 
para a promoção da saúde na região.  Uma das 
principais identidades do Hospital é o envolvimento 
dos colaboradores. O engajamento faz com que 
a instituição fique cada vez mais eficiente frente 
às necessidades dos pacientes. Embora seja uma 
referência em saúde o Hospital Santa Marcelina 
do Itaim quer se tornar um modelo de excelência 
em gestão em saúde por meio da integração 
dos processos de informação, humanização e 
competência técnico-científica.

• Mais de 700 leitos, sendo 117 para Terapia Intensiva

• Estrutura para atendimento SUS, particular e convênio

• Avançado Centro de Diagnóstico por Imagem

• Banco de Saúde próprio

• Referência em transplante de órgãos

• Referência em transplante de medula óssea

• Oferece tratamento avançado contra o Câncer 

• Corpo clínico com 1.000 médicos cadastrados

• Atende mais de 40 especialidades 

Em 2016, foram:
• Mais de 3,5 milhões de exames 
• 425 mil atendimentos ambulatoriais
• 299 mil atendimentos no Pronto-Socorro
• 34 mil internações
• 15.500 cirurgias
• 2.700 partos
• 83 transplantes

"O Hospital Santa Marcelina de Itaquera renova a cada dia sua Missão de trabalhar de forma 
humanizada pelo bem-estar do próximo, fazendo a diferença na vida daqueles que são assistidos por 
nossos serviços, por nossos profissionais e sempre abençoados com a proteção Divina", afirma Ir. Rosane 
Ghedin, Diretora-Presidente da Rede de Saúde e Cultura Santa Marcelina.
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Hospital Santa Marcelina 
de Itaquera celebra 56 anos

O Serviço de Oncologia do Santa Marcelina de Itaquera oferece atendimento pleno para 
os pacientes, com a vantagem de funcionar dentro de um Hospital, que é referência em 

alta complexidade e tem à disposição 41 especialidades médicas que dão suporte para o tratamento oncológico. 
Oferece um serviço exclusivo para pacientes conveniados e particulares, com infraestrutura moderna, corpo clínico 
especializado e atendimento humanizado.

TRATAMENTOS OFERECIDOS 
POR CONVÊNIOS 

Biópsia
Cirurgia Oncológica

Radioterapia 
Quimioterapia

Hormonioterapia
Cuidados Paliativos

Prevenção da doença
Estadiamento da doença

COM O SUPORTE DAS 
ESPECIALIDADES 

Psicologia
Nutrição
Farmácia

Assistência Social
E outras 41 especialidades médicas 

oferecidas pelo Hospital

Fácil acesso para tratamento 
A localização estratégica do Hospital Santa Marcelina facilita o acesso dos pacientes, principalmente dos que 
moram na Zona Leste, pois podem cuidar da saúde com o conforto de estarem a poucos minutos de sua residência, 
evitando desgastes com trânsito da região central. ENDEREÇO

Rua Santa Marcelina, 177
Itaquera - São Paulo - SP - Portaria 1

TELEFONE 

11 2523-7800

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 
De segunda a sexta-feira, 

das 7h as 19h. 
Sábados, das 8h as 14h.

D I F ER EN CI A I S  D O  SER V I ÇO  D E  O N CO LO G I A  D E  I TAQ U ER A

Tratamentos avançados 

RETINOBLASTOMA (CÂNCER OCULAR INFANTIL) o 
tratamento é um dos mais avançados do mundo, com opções 
terapêuticas de ponta, como a Quimioterapia intra-arterial, 
uma técnica pouco invasiva que garante preservação do olho 
e visão da criança, quando diagnosticada a doença a tempo, e 
o RetCam3, equipamento com os mesmos recursos de centros 
especializados nos Estados Unidos, que permite ver com 
detalhes os olhos por meio de uma câmera de grande aumento.

TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA autólogo (com 
células do próprio paciente) e Alogênico aparentado ou 
não aparentado (com células de um doador da família ou 
do banco de medula óssea). O serviço de Transplante de 
Medula Óssea tem uma unidade de internação exclusiva 
para convênios, com oito leitos e infraestrutura semelhante 
aos dos grandes hospitais de excelência da Capital.

Atenção Integral ao 
paciente: do diagnóstico 
aos cuidados paliativos

CONVÊNIOS ATENDIDOS
ABET

AERONÁUTICA/FORÇA ÁREA DE SP 

ALLIANZ

AMEPLAN AMIL

BARDELLA

BRADESCO

BRASIL ASSISTÊNCIA

CET

CONSÓRCIO CAMARGO CORRÊA

CABESP

CARE PLUS

CASSI

CENTRAL NACIONAL UNIMED

CLASSES LABORIOSAS

CNEN/IPEN

ECONOMUS

FUNDAÇÃO CESP

GAMA SAÚDE

GARANTIA DE SAÚDE

GOOD LIFE

GOLDEN CROSS

HBC SAÚDE

INTERMÉDICA

IRMÃS MISSIONÁRIAS

LIFE EMPRESARIAL

MEDISERVICE

METRUS

NEXT SEISA

NOTRE DAME

ODEBRECHT ASSISTÊNCIAL

OMINT 

PORTO SEGURO

POSTAL SAÚDE

SABESPREV

SAMED

SÃO CRISTOVÃO

SANTA CASA DE SANTOS

SP TRANS

SEGUROS UNIMED

SOMPO SAÚDE

SUL AMÉRICA SAÚDE

UNIMED BELÉM

UNIMED FESP

Radioterapia 
O setor tem aceleradores lineares para 
Radioterapia externa e equipamento de 
Braquiterapia para Radioterapia interna, 
sistema de planejamento com softwares em 3D. 

Quimioterapia 
Conta com uma ampla sala com poltronas e camas 
individuais e ergonômicas para garantir conforto 
durante as sessões. Tipos de aplicação: 
• Convencional: Intravenosa ou oral 
• Intra-arterial (para tratamento do 
Retinoblastoma) 
• Intratecal (aplicada no líquido espinhal, indicada 
para Linfomas e Leucemias) 
• Quimioembolização (especializada para 
tumor no fígado)

Equipe Médica Especializada
Dra. Célia Regina Soares – Radioterapia
Dra. Amanda Faulhaber – Oncologia Clínica
Dra. Rita de Cássia Azalim Yumi – Oncologia Clínica
Dr. José Salvador Rodrigues de Oliveira –  
Hematologia | Hemoteriapia | TMO
Dr. Laércio Robles – Cirurgia Geral (Oncológica)
Dr. Alexander de Sá Rolim – Proctologia
Dr. Belmiro José Matos – Cirurgia Cabeça e Pescoço

Dr. Azuil de Castro Rodrigues Junior – Urologia
Dra. Grasiela Benini dos Santos Cardoso – Mastologia
Dr. Hélio Yoshiteru Ishihara – Ortopedia (Tumor Ósseo)
Dr. Jansen Dias Paes Junior – Cuidados Paliativos
Dra. Thais Gomes de Almeida – Oncologia Ginecológica
Dr. Fernando Conrado Abrão – Cirurgia Torácica
Dr. Mario Fuhrman Neto – Cirurgia Infantil
Dr. Paulo Roberto Nápoli | Dr. Sérgio Suzuki – Neurocirurgia
Dr. Sidnei Epelman – Oncologia infantil

AGENDA SUA CONSULTA



Como é feito o descarte em outras unidades Santa Marcelina

O que você faz com os medicamentos 

vencidos ou que estão sem uso? Joga no lixo 

ou deixa acumular na caixa de remédios? 

Se respondeu que joga no lixo, saiba que 

essa ação é prejudicial para a saúde e pode 

contaminar o Meio Ambiente. Os acumuladores 

também devem evitar a ação, uma vez que o 

armazenamento incorreto pode tirar a eficácia 

do remédio. 

O que fazer, então? Para os três casos citados, 

a solução é a mesma: entregar o medicamento 

em uma unidade de saúde para o descarte 

correto. O Hospital Santa Marcelina do Itaim 

Paulista tem um ponto para coleta. Desde 2009, 

o Hospital recebe remédios de colaboradores e 

também da comunidade. 

Todo o material entregue no Hospital é 

catalogado e os dados de lote e nome químico 

são anotados em uma planilha. Depois são 

armazenados em uma caixa plástica, que é 

lacrada e recolhida pela empresa especializada, 

responsável por incinerar o conteúdo. Em 2016, 

12,8 quilos de remédios entregues na unidade 

foram para descarte correto.

“Medicamentos que sobraram de alguma 

prescrição e estão sem uso e, sobretudo, os 

vencidos não podem ser utilizados e nem 

descartados no Meio Ambiente. Mesmo que 

ainda estejam na validade, caso não tenham 

sido armazenados corretamente, perdem a 

eficácia e ainda são perigosos para a saúde”, 

alerta a supervisora da Farmácia do Santa 

Marcelina do Itaim, Cássia Cristina Esteves.

Para incentivar que os pacientes e 

colaboradores façam o descarte correto, o 

Hospital reforçou a orientação durante a 

Semana do Meio Ambiente, em junho. Além 

das informações em cartazes, havia uma grande 

caixa ilustrativa sobre o descarte correto.

COMO FAZER 
Para entregar os medicamentos, basta levar a 

caixa de comprimidos ou líquido até o Hospital 

Santa Marcelina do Itaim Paulista e depositar 

na caixa de coleta, localizada na Farmácia. 

Não é preciso levar a receita e nem esperar 

o medicamento vencer, basta não ter mais 

utilidade. Já as seringas devem ser entregues 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). É preciso 

ir à UBS mais próxima da sua residência e 

verificar se ela é um ponto de coleta.

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

Hospital Cidade 
Tiradentes
Realiza um rígido controle 
interno de lote e validade. 
Quando o remédio está 
vencido, a Hotelaria entra em 
contato com a empresa espe-
cializada que, por meio de um 
questionário, 
analisa o 
tipo ideal de 
descarte.

APS
As Unidades recebem, desde 
2010, medicamentos vencidos 
ou sem uso entregues pela 
comunidade e colaboradores. A 
farmácia é o setor responsável 
por separar embalagens e bulas 
para reciclagem, recipientes e 

medicamentos 
para incineração 
feita por uma 
empresa espe-
cializada.

Hospital de 
Itaquaquecetuba 

Não realiza um programa 
de coleta de medicamentos, 
porém os processos internos 
asseguram o uso racional 
dos produtos e medicamen-
tos e, em caso de inevitável 
vencimento, tais produtos são 
encaminhados à incineração 
sob ciência da Administração 
e da Vigilância Sanitária.

Hospital de Itaquera
Todo material utilizado internamente 
(frascos, agulhas, entre outros) e que 
esteja vencido é incinerado, mas há 
separação por tipo:

Os perigosos (Resíduos Perigosos de 
Medicamentos – Tipo 1), como os 
utilizados em Quimioterapia, hormônios 
e imunossupressores, são colocados 
em sacos laranjas nas farmácias de 
Oncologia e depois em frascos laranjas 
lacrados até serem enviados para 
incineração.

Os perfuro-cortantes, como agulhas, 
seringas e frascos de vidro, ficam 
em caixas de papelão nas Farmácias 
internas e são colocados em frascos 
amarelos lacrados. O recolhimento e a 
incineração são feitos pela Prefeitura.

Os medicamentos comuns vencidos 
(incluindo soro) são colocados em sacos 
brancos no lixo de Resíduos Infectantes. 
O recolhimento e a incineração também 
ficam por conta da Prefeitura.
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Ação reforçou campanha 
para entrega de medica-
mentos vencidos ou sem 
uso no Itaim Paulista

Descarte Correto de Medicamentos: Hospital do Itaim 
Paulista recebe remédios vencidos e sem uso



Primeira cirurgia por 
videolaparoscopia é realizada 
em Porto Velho
O Hospital Santa Marcelina de Porto 
Velho, em Rondônia, adquiriu neste 
ano um equipamento que, entre 
outros procedimentos, faz cirurgias de 
colecistectomia (remoção da vesícula 
biliar) por videolaparoscopia. Com o novo 
equipamento, moderno e com tecnologia de 
ponta, a unidade passa a ser referência no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e também no 
particular, uma vez que realiza a cirurgia a 
preços aproximadamente 40% menores que 
a média da região. A primeira cirurgia na 
unidade foi realizada em junho.

“Com esse equipamento, a cirurgia se 
torna menos invasiva, já que são feitas 
apenas pequenas incisões no paciente. 
Com isso, há menos incômodo pós-
cirurgia, cicatriz menor e a recuperação 
é bem mais rápida”, destaca o cirurgião 
geral Ibrahim Massukueto, que participou 
da primeira cirurgia com esse equipamento 
no Hospital. “Para nós, cirurgiões, também 
há benefícios, já que temos uma visão 
melhor da área a ser operada e podemos 
gravar a cirurgia, que pode ser utilizada 
para estudo”, completa.

O médico ainda ressalta que, por realizar 
o procedimento pelo SUS, além dos 

preços mais baixos no particular, o Santa 

Marcelina de Porto Velho deve contribuir 

para diminuir a fila de pacientes à espera 

da cirurgia. "Com o investimento em novos 

equipamentos, esperamos melhorar a 

assistência oferecida para a população, 

diminuindo as filas de espera", frisa o Dr. 

Ibrahim Massukueto.

O recurso utilizado para a compra do 

equipamento é resultado de uma emenda 

federal de R$ 500 mil. Com este montante, 17 

equipamentos foram adquiridos para o Centro 

Cirúrgico da unidade, incluindo o aparelho 

laparoscópio, que custou R$ 220 mil.

“Os cirurgiões passaram por um 

treinamento técnico operacional com um 

instrutor, que inclusive acompanhou as 

duas primeiras cirurgias”, contou a gerente 

administrativo do Santa Marcelina de Porto 

Velho, Sheila Schreibert.

Com outra emenda recebida neste ano, 

o Hospital também adquiriu um aparelho 

de raios-x digital e de ultrassonografia. 

“Nossa estrutura tecnológica conta com 

equipamentos modernos e de ponta, sendo 

um dos grandes diferenciais do Hospital em 

todo o Estado”, destaca a gerente.

Sistema faz o 
controle de remédios 
orais fracionados em 
Itaquaquecetuba 
O controle do fracionamento das soluções orais 
prescritas para os pacientes do Hospital Santa 
Marcelina de Itaquaquecetuba está mais ágil 
e seguro. Isso porque em julho foi implantado 
no sistema do Hospital um módulo de 
Fracionamento de Soluções Orais. O software 
facilita o controle dos medicamentos porque 
está conectado com o sistema da Farmácia 
Clínica, responsável pelo estoque e dispensa da 
medicação prescrita na unidade.  

Antes da implantação desse sistema, todas as 
informações do remédio - lote e fabricação, 
quantidade no estoque, a prescrição médica 
e os dados do paciente - eram preenchidas 
manualmente em um programa de texto e 
impressas em duas etiquetas: uma para a dose 
fracionada e outra para o caderno de controle. 

Agora, basta digitar o nome do remédio e 
os dados do paciente que as informações já 
aparecem na ficha de fracionamento que é 
impressa e colada na dose prescrita. O sistema 
gera, ainda, identificação única para cada dose 
fracionada, por isso, se o paciente não tomar 
a medicação, a Farmácia consegue identificar 
para quem a dose era destinada, assim como o 
dia e o horário em que deveria ter sido aplicada.

“Por mais cuidado que tivéssemos na hora 
de preencher as etiquetas, havia o risco de 
digitar alguma informação errada. Além de 
mais seguro, o sistema otimizou o trabalho e 
assegura a rotina de dispensa e administração 
dos medicamentos fracionados. O código 
único gerado em cada fracionamento, o DNA, 
nos permite uma rastreabilidade total deste 
produto", explica a farmacêutica do Hospital, 
Milena Seara. 

A criação do sistema de Fracionamento de 
Soluções Orais foi uma iniciativa dos próprios 
funcionários do setor de Farmácia, que sentiram 
a necessidade de tornar o processo mais rápido 
e seguro. “Tivemos a ideia e solicitamos suporte 
da PR Sistemas para que fosse feito sob medida 
e atendesse de maneira integral as necessidades 
da Farmácia", completa.

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

Hospital Santa 
Marcelina  
Itaquaquecetuba

Hospital Santa 
Marcelina  
Itaim Paulista

Hospital  
Cidade Tiradentes

Hospital  
Porto Velho

  

INTERNAÇÕES MAR-JUL 2017

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO MAR-JUL 2017

CIRURGIAS MAR-JUL 2017

ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO MAR-JUL 2017

PARTOS MAR-JUL 2017

EXAMES REALIZADOS MAR-JUL 2017

TRANSPLANTES REALIZADOS 37
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SÃO PAULO

ITAQUÁ
ITAIM 

PAULISTA

ITAQUERA

CIDADE 
TIRADENTES SUZANO

GUARULHOS

GUAIANASES

SÃO MIGUEL 
PAULISTA

PRESENÇA DA REDE DE SAÚDE
SANTA MARCELINA

Indicadores

SANTO
ANDRÉ

AC

RO

AM

PORTO
VELHO

Procedimento Quantidade

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

 1.806.164 Habitantes

Consultas Médicas 220.761 Consultas

Consultas de Enfermagem 137.668 Consultas

Exames 86.767 Exames

Visitas Domiciliares 205.516 Visitas

Procedimentos Enfermagem 179.140 Procedimentos

Procedimentos Odontológicos 68.341 Procedimentos + consultas

Produção de procedimentos de junho de 2017 
 DADOS GERAIS DA APS SANTA MARCELINA:

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