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EDITORIAL

Somos referência em
saúde para diversos tipos
de tratamento
Para esta edição do Conexão Santa Marcelina, trazemos em nossas páginas matérias
sobre alguns dos diferenciais do atendimento do Hospital Santa Marcelina de
Itaquera, nossa Matriz, uma referência em saúde para diversos tipos de tratamento,
principalmente os de alta complexidade. Apesar de filantrópico, o Hospital Santa
Marcelina possui um diferencial em sua infraestrutura e está muito bem preparado e
com suporte integral para atender planos de saúde e particular. Além de uma equipe
médica e técnica altamente qualificada, atendemos mais de 40 especialidades e
realizamos cerca de 5 mil tipos de exames. Na alta complexidade, um dos nossos
destaques é a Oncologia. Oferecemos atendimento pleno para o paciente com câncer,
inclusive tratamento de Radioterapia, serviço que nem todos os centros hospitalares
oferecem. Somos referência também no tratamento de Retinoblastoma, que trata
o câncer ocular infantil, cirurgia de Parkinson, nos padrões americano e europeu,
Telemedicina e no transplante de medula óssea.
Toda essa tecnologia que dispomos para os nossos pacientes está sempre acompanhada
da humanização e do cuidado com o ser humano, tanto que temos um "Ambulatório
de Dor" para tratar de pacientes que sentem dores crônicas. Temos outras iniciativas
que ajudam a cuidar do bem-estar físico e mental de nossos pacientes, como oficinas
de artesanato para aqueles que estão internados, que acontecem no Hospital Santa
Marcelina de Porto Velho. E, por falar em cuidado e Humanização, na UTI Neonatal do
Hospital Santa Marcelina de Itaquera os bebês prematuros estão ganhando polvinhos
de crochê para que se sintam mais seguros enquanto estão sozinhos, esperando uma
melhora para ter alta e ir para casa. Internamente, chamamos de “polvinhos do bem”.
Ainda nesta edição, reservamos espaço para falar sobre o Meio Ambiente e a relação
com os hospitais e a APS Santa Marcelina. Em alguns hospitais da Rede temos até pista
para caminhada, pomares com frutos diversos que ficam à disposição dos colaboradores,
academia ao ar livre e jardins de inverno. São espaços muito bonitos, que renovam as
energias dos que frequentam nossos hospitais e unidades básicas de saúde.
Trazemos também um resumo das principais atividades que aconteceram nos hospitais
e nas Unidades de Saúde, para que vocês acompanhem todas
as novidades da Rede de Saúde Santa Marcelina.
Uma boa leitura!

Ir. Rosane Ghedin
Diretora-Presidente da Rede de Saúde
e Cultura Santa Marcelina
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Espaço do Idoso é
inaugurado no Hospital
de Itaquaquecetuba
O Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba criou
recentemente o "Espaço do Idoso", com uma academia
ao ar livre e um belíssimo orquidário. O local funciona
desde o dia 08 de outubro para atender idosos da
comunidade e estimulá-los a praticar atividades físicas,
incluindo um acompanhamento nutricional. A proposta
do Hospital ao inaugurar o espaço é contribuir para um
envelhecimento saudável da população, trabalhando
com o fortalecimento da musculatura a fim de evitar
quedas, que são comuns nesta fase da vida e podem
ser bastante nocivas à saúde.

9º Encontro de Nutrição
coloca em debate
distúrbios alimentares
Distúrbios Alimentares foi o tema do 9º Encontro de
Nutrição do Hospital Cidade Tiradentes, que aconteceu
no dia 14 de setembro, no auditório da Instituição.
A psicóloga Daniela Simões esclareceu as principais
dúvidas da comunidade e de alunos do curso técnico
em Nutrição das escolas da região, que participaram
da atividade com exposição de trabalhos. Este encontro
é realizado anualmente e visa ampliar o conhecimento
dos assuntos relacionados à nutrição, buscando sempre
divulgar as boas práticas alimentares e sanar as principais
dúvidas da população, afinal, a saúde começa pela
boca. O 9º Encontro de Nutrição comemorou o
Dia do Nutricionista, celebrado no dia 31 de agosto.

Romaria celebra os 180 anos
da Família Marcelina
No dia 22 de setembro, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, a família marcelina celebrou
os 180 anos de fundação do Instituto Internacional das Irmãs de Santa Marcelina com cerca de
1500 convidados, entre colaboradores, usuários, alunos, familiares e amigos. Ao longo do sábado,
os convidados assistiram à Missa em Ação de Graças pelo jubileu do Instituto, visitaram os pontos
turísticos do Santuário e rezaram o terço.
Entre os presentes, cerca de 130 usuários
e colaboradores dos serviços de saúde
da APS Santa Marcelina participaram da
Romaria e puderam vivenciar o Espírito
de Família, um dos princípios preservados
pelo instituto em sua missão.

Diretoria recebe especialista
renomado mundialmente
em Oncologia
A Diretoria do Hospital Santa Marcelina de Itaquera recebeu
um ilustre visitante: o professor Dr. Eduardo L. Franco, um
dos mais renomados especialistas em Oncologia do mundo.
Ele, que acumula diversos títulos devido aos seus estudos e é
BSc, MPH, DrPH, PhD (Hon), OC, FRSC e FCAHS, atua como
professor e coordenador do departamento da Epidemiologia
e Bioestatísticas e da Oncologia da Universidade McGill
in Montreal, Canadá. Ele tem desenvolvido pesquisas na
epidemiologia molecular e na prevenção do câncer do colo
uterino, assim como as estratégias para rastreamento e
detecção precoce de vários outros cânceres. O Dr. Eduardo
tem realizado estudos internacionais com vários países,
como México, Brasil, República do Congo, Estados Unidos e
a França, e sua visita ao Santa Marcelina de Itaquera pode
ser o início de uma futura parceria.

Congresso debate como a APS
conecta pessoas e histórias
O 1º Congresso Sudeste de Medicina de Família e Comunidade reuniu, entre os dias
11 e 14 de outubro, no Memorial da América Latina, profissionais médicos e de
outras categorias para discussões, debates e trocas de experiências sob o tema “APS:
Conectando pessoas e histórias”. Cerca de 51 profissionais que atuam nos serviços
da APS Santa Marcelina marcaram presença no Congresso para apresentar trabalhos e
participar das atrações organizadas pelo evento. De acordo com a organização do evento,
o Congresso contou com cerca de 1500 inscritos, sendo 51 da APS Santa Marcelina, 130
atividades e mais de 30 horas intensas de grade científica. Outro destaque na participação
do Congresso foi a AAGAPE Santa Marcelina, que expôs em formato de estande, durante
os dias do evento, cursos, consultorias e demais produtos oferecidos pela associação. Com
a temática "Times na Saúde", o estande foi considerado um dos mais visitados.

Cuidados com o Pé
Diabético é apresentado em
Congresso em Tóquio
O Ambulatório de Pé Diabético e de Feridas do Hospital Santa
Marcelina de Porto Velho (RO), referência no Norte do país, foi premiado
no Congresso Internacional de Diabetes e Endocrinologia, que ocorreu em outubro, em Tóquio.
A honraria é resultado de um protocolo para cuidados com pacientes diabéticos, desenvolvido em parceria com o Centro Universitário São Lucas (RO), que contabiliza bons resultados:
desde 2016 não registra uma amputação. A excelência no serviço prestado fez com que
o ambulatório fosse acreditado internacionalmente e convidado para participar de vários
congressos e simpósios nacionais e internacionais. Para 2019, na agenda já constam eventos
em Lisboa e nos Estados Unidos. O Ambulatório de Pé Diabético e de Feridas do Hospital
Santa Marcelina de Porto Velho é coordenado pelo endocrinologista Dr. Orlando L. Carvalho.

Caminhada marca Semana
do Idoso no Hospital
De 1 a 5 outubro, o Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista
promoveu diversas atividades em comemoração à "Semana do
Idoso", que visou à valorização da pessoa idosa na sociedade
contemporânea com qualidade de vida e envelhecimento
ativo. Foram promovidas palestras para a comunidade e
colaboradores, oficina de arteterapia, além do lançamento
institucional do logo Hospital Amigo do Idoso.
Outra atividade também de destaque foi
a 3ª Caminhada do Idoso Saudável,
que reuniu 200 idosos. Ela foi
realizada em parceria com as
Unidades Básicas de Saúde
Jaraguá, Jardim Nélia e Kemel,
com apoio da Assessoria
Técnica, Supervisão Técnica
de Saúde Itaim Paulista,
representada por Elaine Basílio
Custódio, e voluntários do
Comitê do Idoso, que, juntamente
com as diretorias Administrativa,
Técnica, Clínica e Gerência de Enfermagem,
coordenaram toda a "Semana do Idoso".
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O diagnóstico de câncer não é fácil. Ninguém está preparado para receber
essa notícia. Nem o paciente, nem os seus familiares, tampouco os amigos.
O prognóstico, que, na maioria das vezes, é incerto na fase inicial do
tratamento, gera medo e muitas incertezas. Por isso, é muito importante
procurar por um serviço de saúde de qualidade, com corpo clínico
formado por especialistas renomados em oncologia e cancerologia e apoio
multidisciplinar com especialidades que ajudarão o paciente também na
manutenção do seu bem-estar e qualidade de vida durante o tratamento.

NO SANTA MARCELINA,
NÓS CUIDAMOS DE VOCÊ!
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Serviço de Oncologia do
Santa Marcelina de Itaquera
oferece atendimento integral
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 em
todas as fases para o tratamento contra o
câncer. Oferece um serviço exclusivo para
pacientes conveniados e particulares, com
atenção integral ao paciente. No Hospital Santa
Marcelina o paciente recebe o diagnóstico,
realiza cirurgia oncológica, quimioterapia,
radioterapia, além da hormioterapia e imunoterapia com a cobertura de uma ampla rede
de convênios (veja na página 6).

“Os tratamentos são indicados de acordo
com o diagnóstico e estadiamento da doença.
Temos um serviço humanizado que atende
o paciente de forma multidisciplinar,
tratando-o de forma individualizada, com base
em atualizações na área, buscando sempre
o melhor tratamento e o restabelecimento
da sua saúde e qualidade de vida”, explica
a oncologista clínica, Dra. Amanda Faulhaber.

Tratamento
para câncer
ocular é um dos
mais avançados
do mundo

Serviço completo de Oncologia:
Hospital realiza tratamento
combinado de radioterapia
e quimioterapia
Diferente de outros hospitais, o Serviço
de Oncologia do Hospital Santa Marcelina
de Itaquera faz o tratamento combinado
de quimioterapia e radioterapia, indicado
para vários tipos de tumores. O Hospital tem
um serviço especializado de radioterapia
com equipamentos modernos, que oferecem
precisão e qualidade no tratamento. O setor
tem aceleradores lineares para Radioterapia
externa e equipamento de braquiterapia para
radioterapia interna, sistema de planejamento
com softwares em 3D. A braquiterapia
é usada, principalmente, para os casos
de câncer de colo de útero, garantindo
um tratamento mais localizado, age
diretamente no local da lesão, atingindo
a célula tumoral com mais eficiência.

Salas para quimioterapia mais
confortáveis e privativas
As instalações da quimioterapia nos setores
de convênio e particular oferecem o máximo
de conforto ao paciente. A sala tem
poltronas e camas individuais e ergonômicas,
TV, banheiro apropriado e uma sala
privativa para procedimentos realizados
pela enfermagem. Os pacientes também
recebem um lanche leve, bem balanceado,
sob orientação do Serviço de Nutrição, e
a infusão dos quimioterápicos é realizada por
enfermagem especializada em oncologia.

Itaquera também
tem excelência
em transplante
de medula óssea
O serviço de Transplante de Medula
Óssea do Santa Marcelina tem uma
unidade de internação exclusiva para
convênios, com oito leitos e infraestrutura semelhante à dos grandes hospitais
de excelência da Capital.
O Hospital faz o 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).

A facilidade em estar dentro de um hospital
também auxilia em casos de internação.
O paciente pode fazer a quimioterapia no
leito, sem a necessidade de interrupção.
No setor de quimioterapia são realizadas
as aplicações:
• 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).

O Serviço de Oncologia do Hospital
Santa Marcelina de Itaquera tem um
dos tratamentos para o retinoblastoma
(câncer ocular infantil) mais avançados
do mundo, com opções terapêuticas
de ponta, como a quimioterapia
intra-arterial, uma técnica pouco invasiva que garante preservação do olho
e a 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. O Hospital também
tem ampla experiência em demais
tumores infantis com especialistas
renomados na área.

SANTA MARCELINA
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CONVÊNIOS ATENDIDOS
AERONÁUTICA/FORÇA ÁREA DE SP
ALLIANZ
AMEPLAN
AMIL
BRADESCO
MAPFRE
CAIXA ECONÔMICA
CONSÓRCIO CAMARGO CORRÊA
CABESP
CARE PLUS
CENTRAL NACIONAL UNIMED
CNEN/IPEN
CONFIAMED
ECONOMUS
FUNDAÇÃO CESP
GAMA SAÚDE
GOOD LIFE
GOLDEN CROSS
HBC SAÚDE
INTERMÉDICA
IRMÃS MARCELINAS
IRMÃS MISSIONÁRIAS
LIFE EMPRESARIAL
MEDISERVICE
METRUS
NEXT SEISA
NOTRE DAME
ODEBRECHT ASSISTÊNCIAL
OMINT
PORTO SEGURO
POSTAL SAÚDE
SABESPREV
SÃO CRISTOVÃO
SANTA CASA DE SANTOS
SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SP TRANS
SEGUROS UNIMED
SOMPO SAÚDE
SUL AMÉRICA SAÚDE
UNIMED BELÉM
UNIMED FESP
Tratamentos oferecidos por convênios
Biópsia, Cirurgia Oncológica, Radioterapia,
Quimioterapia, Hormonioterapia, Cuidados
Paliativos, Prevenção da doença e Estadiamento
da doença.
Suporte no tratamento contra o câncer
Psicologia, Nutrição, Farmácia, Assistência Social
e outras 41 especialidades médicas do Hospital
Santa Marcelina de Itaquera.
Consulte sobre a cobertura do seu convênio por
meio da Central de Relacionamento do Hospital
Santa Marcelina de Itaquera: (11) 2523-7800
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AMBULATÓRIO DA DOR:
CUIDADO ESPECIAL PARA
OS PACIENTES COM DORES
DE DIFÍCIL CONTROLE
Desde 2016, o setor de Convênios do Hospital Santa Marcelina de Itaquera conta
com um aliado importante no tratamento humanizado dos pacientes atendidos:
o Ambulatório de Dor. Ele foi criado pensando no bem-estar de pacientes que, apesar
das medidas de analgesia, não apresentam controle satisfatório do quadro doloroso,
seja a dor aguda ou crônica. É uma atenção especial dada para o paciente, conforme
explica o especialista em neurocirurgia funcional, Dr. Paulo Terzian: “Cada paciente
é avaliado inicialmente pela equipe médica que, a critério clínico, encaminha para as
demais especialidades (enfermagem, fisioterapia e psicologia). O paciente é avaliado
de forma individual, visando otimizar o tratamento analgésico, sendo que, algumas
vezes, apenas medidas medicamentosas são suficientes. Em outras, são necessárias
ações de toda a equipe e, em alguns casos selecionados, até procedimentos específicos para o controle de dor são necessários para atingir um controle satisfatório.

O Ambulatório da Dor é formado por uma equipe de especialistas composta por
neurocirurgiões funcionais, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos. Além do caráter
multidisciplinar, os casos mais desafiadores são discutidos em reunião semanal com
todo o grupo, que acontece semanalmente”, frisa Dr. Paulo.
Além do atendimento ambulatorial, a equipe presta assistência aos pacientes
internados na instituição, servindo de apoio às demais clínicas no manejo da dor
dos pacientes hospitalizados.
Em paralelo ao atendimento no convênio, o Grupo da Dor faz atendimento também
aos pacientes do SUS, tanto ambulatorial quanto aos pacientes internados.

••• GE S TÃO E TECNOLOGIA •••

Sistema Digital: Itaquá aumenta em 60%
notificações para melhorar segurança do paciente
Quando o assunto é a segurança do paciente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem um posicionamento bem claro para
as instituições de saúde: para agir na prevenção e redução da incidência de eventos, a notificação deve ser utilizada como um
instrumento facilitador para a comunicação interna dessas ocorrências com o objetivo de minimizar os danos decorrentes das internações hospitalares por meio das análises e confecção de um plano de ação. Seguindo essa orientação, recentemente, o Hospital
Santa Marcelina de Itaquaquecetuba modernizou o processo transformando as notificações manuais em digitais, permitindo acesso
mais confiável, ágil e prático para os colaboradores.

“O processo anterior era feito por meio de um formulário manual que, após seu preenchimento, era depositado em uma caixa e retirado pelo setor de Qualidade para que houvesse
a análise. Agora, o colaborador acessa de qualquer computador da instituição o link para
o registro da ocorrência e, ao finalizar o preenchimento, automaticamente é acessado
pelo setor de Qualidade, que analisa e direciona a ocorrência para investigação e
plano de ação da área responsável”, explica Elaine Reis Caraça, gerente operacional.
De acordo com ela, esse novo processo fez com que o fluxo se tornasse mais ágil
e prático, expressados no aumento de 60% de ocorrências notificadas. Como o
processo é todo on-line, houve ainda a redução de 160 impressões média/mês.
“Nota-se, com a implantação do sistema informatizado, que a percepção
do colaborador frente às ações de risco e o potencial intuito de melhoria tem
apoiado o adequado gerenciamento do cuidado e fortalecimento da cultura
de segurança”, finaliza a gerente operacional.

••• HUMANIZ AÇ ÃO •••

Hospital Santa Marcelina de Porto
Velho investe na ‘arteterapia’
para promover bem-estar de
pacientes internados
A Rede de Saúde Santa Marcelina está
sempre desenvolvendo projetos voltados para
a humanização para oferecer cuidados que
vão além do tratamento médico: o bem-estar
e a qualidade de vida dos pacientes e dos
seus acompanhantes. Entre tantos bons
exemplos de como uma simples ação cria
uma atitude mais positiva e otimista do
paciente frente ao seu tratamento, citamos
nesta edição do Conexão Santa Marcelina
uma que acontece a mais de 2.900
quilômetros de distância de São Paulo, no
Hospital Santa Marcelina de Porto Velho (RO).
Lá, a instituição usa a ‘arteterapia’ como
ferramenta motivacional para os pacientes
internados. E os resultados têm sido muito
positivos. Tanto que desde setembro deste
ano, após uma reformulação no projeto, a
própria diretora-administrativa da unidade,
Irmã Lina Maria Ambiel, tem incluído na
sua rotina – que já é bem atarefada – a
realização de oficinas de bordado em
tecido xadrez. A atividade conta o apoio da

supervisora de enfermagem, Luciana Antelo.
As aulas acontecem todo sábado, das 9 às 11
horas, e durante a semana os pacientes têm
que colocar em prática o que aprenderam
para expor no próximo sábado, assim
sucessivamente. Desta maneira, ocupam a
mente e esquecem um pouco do estresse
do ambiente hospitalar. Na medida em que
vão aprendendo as técnicas, eles recebem
um certificado, também como uma forma
de estímulo pelo aprendizado. As aulas são
opcionais, mas são sempre tão cheias de
energia, que até mesmo alguns colaboradores
do Hospital chegam a participar.
Para esta fase da oficina, a confecção
está voltada para caminho de mesa.
A cada 10 produtos feitos, um fica de
presente para quem fez e o restante é
revertido para o próprio Hospital, que
usará os artesanatos em uma ação
surpresa prevista para o final do ano.

Polvinhos de crochê
ajudam a tranquilizar
bebês na UTI
A UTI Neonatal do Hospital Santa Marcelina
de Itaquera encontrou uma maneira diferente
para tranquilizar os bebês prematuros que estão
internados. Adoráveis polvinhos feitos em crochê
são colocados junto às crianças para que elas os
abracem enquanto estão em recuperação.
A iniciativa faz parte do Projeto Octo São Paulo,
formado por um grupo de voluntários que fazem
gratuitamente os “polvinhos do bem”. O grupo
está vinculado ao Projeto Octo Brasil, que surgiu
na Dinamarca, em 2013, com a missão de
confeccionar e doar polvos de crochê para bebês
prematuros internados em UTI Neonatal.
Sua produção segue os padrões dinamarqueses
e utiliza linha e materiais específicos que
não prejudicam a saúde dos bebês.

Experiência positiva
Relatos de pais e profissionais da área da saúde
que atuam na UTI garantem que o bebê, quando
está calmo, não corre o risco de se desconectar
dos fios de monitores e tubo de alimentação,
essenciais para manter sua estabilidade durante
o período de internação.
Mais informações sobre o “Projeto Octo Brasil”
podem ser obtidas pelo site:
www.projetooctobrasil.com.br
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Cuide da sua saúde em um
hospital que é referência em
alta complexidade
Cuidar de nós mesmos parece uma missão impossível em tempos em que vivemos
correndo contra o relógio. A rotina de trabalho, estudos, casa, filhos e outras
atividades diárias que estamos sempre envolvidos acabam fazendo com que
descuidemos do nosso bem mais precioso: a nossa saúde. Geralmente damos
atenção apenas quando o nosso corpo dá sinal de que algo está errado. E é aí
que mora o perigo. Uma doença simples, que poderia ter um prognóstico simples,
pode evoluir para algo mais grave e até mesmo causar morte.
Por isso, é sempre importante mantermos em nossa rotina consultas regulares e os
exames preventivos e, claro, realizá-los em um serviço de saúde de qualidade, com
suporte para atender as suas necessidades. O Hospital Santa Marcelina de Itaquera tem
um moderno e estruturado Centro de Diagnóstico Avançado que oferece comodidade,
agilidade e tecnologia com a vantagem de poder contar com a estrutura hospitalar de
uma instituição que é referência em alta complexidade. É conveniado a uma ampla
rede de convênios (veja os principais na página 6). Já para quem não tem convênio, as
consultas e demais procedimentos têm preços bem acessíveis, com condições facilitadas.
O Hospital oferece mais de 140 leitos de internação para adultos e pediátrica, Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), emergência especializada também para atendimento adulto
e pediátrico, 17 salas de centro cirúrgico, banco de sangue, centro de diagnóstico
avançado por imagem adulto e pediátrico, unidade exclusiva de AVC e laboratório
moderno e equipado, que oferece mais de 5 mil tipos de exames.
Já para quem não tem plano de saúde, o Hospital Santa Marcelina oferece um serviço
de check-up com condições bem especiais para pagamento. Tem planos específicos para
homens e mulheres, divididos em duas faixas etárias: até 40 anos e acima desta idade.
O paciente é avaliado por uma equipe multiprofissional, incluindo análise nutricional.
O primeiro atendimento é feito com o clínico geral, que faz uma avaliação generalista
do paciente e faz a solicitação dos exames necessários para o check-up. Esses exames
são realizados em um único dia, no próprio Hospital, com atendimento diferenciado,
sem fila de espera. O check-up ainda contempla o teste ergométrico e o ecocardiograma
com doppler, exames importantes para fazer diagnóstico precoce e até evitar um infarto
agudo do miocárdio. Com os resultados em mãos, o paciente retorna ao Hospital e
passa em uma nova consulta. Se estiver tudo bem com a sua saúde, ele recebe alta
com acompanhamento ambulatorial apenas para orientação. Se for identificada alguma
anomalia nos exames, o paciente tem a opção de fazer o tratamento necessário com
os especialistas do Hospital Santa Marcelina de Itaquera com um custo mais acessível.

Marque as suas consultas em um hospital
que é referência para alta complexidade
• Ampla rede de convênios atendidos;
• Condições facilitadas para pagamento de consultas particulares;
• Excelentes médicos e profissionais.
Informações: (11) 2523-7800 – de segunda a sexta-feira,
das 7h às 18h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Serviços para convênios e particulares
Ambulatório de Dores Crônicas
Ambulatório Saúde da Mulher
Ambulatório Saúde do Homem
Ambulatório de Parkinson
Central de Infusão para tratamento reumatológico
Check-up em um único dia e local
Cirurgia particular (a preço popular)
Cirurgia plástica (pacotes)
Eletroneuromiografia
Hematologia – Unidade exclusiva
Hemodiálise e Diálise
Hemodinâmica diagnóstica e terapêutica
Medicina Nuclear
Oncologia (adulto e infantil) leia mais nas páginas 4 e 5
Pediatria
Ressonância magnética
Tomografia computadorizada
Transplante renal e de medula óssea
Unidade de curativos
Confira em www.santamarcelina.org a lista completa de
serviços oferecidos pelo Hospital Santa Marcelina de Itaquera.

Completo para sua saúde
Especialidades que você encontra no Hospital Santa
Marcelina de Itaquera:
Alergologia **
Angiologia *
Anestesiologia **
Cardiologia **
Cirurgia bucomaxilofacial **
Cirurgia cardíaca*
Cirurgia de cabeça e pescoço
Cirurgia do aparelho digestivo *
Cirurgia geral (inclusive bariátrica) *
Cirurgia pediátrica
Cirurgia plástica reparadora **
Cirurgia torácica *
Cirurgia urológica **
Clínica médica *
Coloproctologia e doença intestinal inflamatória *
Dermatologia e procedimentos dermatológicos **
Endocrinologia **
Estética (particular)
Fisioterapia **
Fonoudiologia **
Gastroenterologia *
Geriatria (particular)
Ginecologia e obstetrícia *
Hematologia **
Hepatologia **
Infectologia *
Mastologia *
Nefrologia **
Neurologia cirúrgica **
Neurologia clínica **
Nutrição *
Ortopedia e traumatologia **
Otorrinolaringologia **
Pneumologia *
Psicologia *
Psiquiatria (particular, eletivo e ambulatorial)
Proctologia *
Reumatologia **
Reflexologia (particular)
Urologia (tratamento de cálculo renal) **
*Atendimento adulto ** Atendimento adulto e pediátrico

SANTA MARCELINA
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maisverde
••• MEIO AMBIENTE •••

PISTAS DE CAMINHADA, POMARES, HORTAS
E JARDINS DE INVERNO HUMANIZAM ÁREAS
INTERNAS E EXTERNAS DOS HOSPITAIS DA
REDE SANTA MARCELINA

O

s Hospitais da Rede de Saúde Santa Marcelina
contam com um importante aliado para humanizar
as suas instalações e propiciar um ambiente
mais agradável para quem utiliza o espaço:
a natureza. Basta dar uma volta pelos hospitais
para se deparar com jardins de inverno, bosques
com direito a pista de caminhada, descanso e pomares com árvores
frutíferas variadas que, além de embelezar o ambiente, ficam à
disposição dos colaboradores para degustar os frutos. “Temos um
amplo espaço nos fundos do Hospital bem arborizado, com 61 espécies
que correspondem a 267 árvores, sendo muitas frutíferas, uma pista de
caminhada de aproximadamente 500 metros, com bancos espalhados
em todo percurso para que os colaboradores possam relaxar durante o
período de intervalo do trabalho”, descreve Reginaldo César de Ribeiro,
gerente de Suprimentos do Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista.

O cuidado com cada espécie pode ser visto nos detalhes: todas
as 267 árvores são identificadas com uma plaquinha com nome
científico e popular. “Temos um carinho muito grande por esta
área. Para mantermos a diversidade, todos os anos plantamos
novas árvores. Temos até uma originária do Canadá, a Carvalho
Canadense, doada pela Irmã Monique Bougert, natural do país.
Temos árvores com mais de 20 anos. Cuidamos sempre muito
bem porque sabemos a importância que todas têm para a nossa
qualidade de vida e bem-estar”, afirma Reginaldo César.
No Hospital do Itaim Paulista há também espaço para uma horta
destinada a atividades extra-curriculares de alunos da Escola
Estadual Professor Dario Monteiro Brito, que fica nas proximidades
da instituição. Pelo menos duas vezes ao ano, estudantes do ensino
fundamental fazem o plantio e a colheita de hortaliças, que são
levadas para consumo em casa.

Sustentabilidade
O Hospital Cidade Tiradentes conta com dez jardins de inverno
distribuídos ao longo do prédio, que foram idealizados já no seu
projeto arquitetônico (foto ao lado). “Com os jardins de inverno,
algumas luminárias podem ser desligadas durante o dia, reduzindo
o consumo de energia elétrica, eles ainda tornam o ambiente mais
acolhedor”, destaca o gerente de Apoio, Welbe A. Sousa.
O Hospital conta ainda com uma pequena área de mata atlântica
natural de aproximadamente 12 mil metros quadrados, onde foi
construída uma pista para caminhada com cerca de 300 metros
de extensão, na qual os colaboradores e visitantes podem se
exercitar e contemplar a natureza.
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Orquidário do Hospital de Itaquá

PROJETOS AMBIENTAIS
ESTIMULAM PARTICIPAÇÃO
DA COMUNIDADE

Terapêutica
Quem também adotou
o projeto de horta em
suas instalações foi o
Hospital Santa Marcelina
de Itaquaquecetuba, porém
com outro viés: mantê-lo como
uma atividade terapêutica. É uma
atividade auxiliar no tratamento de pacientes
portadores de transtorno mental, seja ele grave ou não. O projeto da
Horta Terapêutica foi criado para proporcionar aos pacientes vivências
do contato com a terra e com meio ambiente, reintegração social
e melhora da autoestima por meio do grupo de horta e jardinagem.

Ideias simples, mas que valorizam o ambiente
Ainda em Itaquaquecetuba, um espaço muito charmoso foi inaugurado:
um Orquidário, em outubro deste ano, para encantar os olhos de quem
usa o serviço e dos colaboradores. Iniciativa do médico coordenador
da Saúde da Mulher, Dr. Edgard Haruo, o projeto conta com o apoio da
equipe de Jardinagem e marca um movimento interno da instituição que
visa tornar o espaço mais aconchegante, bonito e leve: #nossohospital
maisbonito! #cuidandodocorpoedaalma. A ideia é estimular novos
grupos para darem sugestões de melhorias.

Na APS Santa Marcelina, as ações de saúde e meio ambiente são
intensificadas nas Unidades de Saúde com ESF (Estratégia da
Saúde da Família), por meio do PAVS (Projeto Ambientes Verdes
e Saudáveis). Nos outros serviços essas ações são apoiadas pelas
equipes multiprofissionais da Unidade, como é o caso da UBS
Fazenda do Carmo, que desenvolveu o Projeto Horta Saudável e
Sustentável Fazenda do Carmo, a fim de proporcionar à comunidade
uma atividade em grupo que atendesse todos os perfis da
comunidade: homens, mulheres, adultos e idosos, incentivando a
alimentação saudável e o fortalecimento dos vínculos entre usuários
e colaboradores, que ajudam na manutenção do projeto.
Todas as terças-feiras, às 14 horas, ocorre o plantio de mudas feito
pelos moradores da comunidade local e que reaproveitam os resíduos
orgânicos, gerados da coleta seletiva (descarte de restos de frutas
e cascas) também desenvolvida pelo serviço, servindo como adubo
na horta, assim como um minhocário para a produção de húmus.

"As verduras colhidas pelos próprios participantes do grupo
são distribuídas entre eles. Algumas mudas vêm de doações
da comunidade e dos colaboradores. Essa ação, em pouco tempo,
vem proporcionando resultados importantes: a cultura da paz
e ressocialização de alguns usuários - um caso de êxito em saúde
mental, por exemplo”, destaca a Gerente, Elaine.
A proposta do grupo é ampliar para a plantação de ervas medicinais
em substituição a alguns medicamentos alopáticos, fortalecer a
participação popular e a prática de uma atividade autossustentável.

ALÉM DE MELHORAR
A QUALIDADE DO AR, A
ARBORIZAÇÃO ALIVIA O
ESTRESSE E A TENSÃO
PROVOCADOS PELO
AMBIENTE HOSPITALAR

Pista de caminhada do Hospital do Itaim Paulista
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Indicadores
SANTA
MARCELINA

Hospital
Santa Marcelina

Hospital Santa
Marcelina
Itaquaquecetuba

Hospital Santa
Marcelina
Itaim Paulista

Hospital Santa
Marcelina da
Cidade Tiradentes

Hospital Santa
Marcelina Porto
Velho - RO

INTERNAÇÕES JUL-SET 2018
9.000
8.597

6.750
4.500

3.849

3.368

2.237

1.271

2.250
0

CIRURGIAS JUL-SET 2018
TRANSPLANTES REALIZADOS
27

4.800
4.124

3.600
2.214
1.226

1.125

2.400
708

1.200
0

Produção de procedimentos
de Julho a Agosto de 2018

DADOS GERAIS DA
APS SANTA MARCELINA:

PARTOS JUL-SET 2018
1.200
870

1.012

1.081

900
600

495

300
0

População das Supervisões Técnicas de
Saúde - Cidade Tiradentes, Guaianases, Itaquera, São
Miguel, Itaim Paulista (Estimativa Fund. SEAD)
1.815.438

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO JUL-SET 2018
130.000

123.765

97.500
65.000

Consultas Médicas
437.782

8.790

6.288

6.300

10.541

32.500
0

Consultas de Enfermagem
287.095
Exames

ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO JUL-SET 2018
70.000

67.639

62.354

226.266

52.500

30.709

Visitas Domiciliares

35.000
17.500

13.329

412.623
Procedimentos de Enfermagem
343.547
Procedimentos Odontológicos, incluindo consultas

0

EXAMES REALIZADOS JUL-SET 2018
960.000

958.407

720.000

232.641

480.000
157.287

201.551

225.075

240.000
18.902

Fontes: TABNET- SMS, Ministério da Saúde, DATASUS e SIA-SUS
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Alto padrão assistencial com foco na segurança do paciente.

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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