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“

Caros amigos e colaboradores,
Com muito prazer apresento a vocês
nosso relatório de atividades de 2013.
Este foi um ano muito especial, pois
conseguimos muitas conquistas.

Começamos 2013 com a mudança do nome para
Fundação José Luiz Egydio Setúbal, e juntamente
com isto veio toda uma nova logomarca para a
Fundação e para o Instituto Pensi.
No hospital, conseguimos números animadores que
superaram nosso orçamento e caminhamos para
um cenário de sustentabilidade e de diminuição do
endividamento. Conseguimos também a certificação
da Joint Commission International que muito ajudará
o hospital a ser reconhecido como um centro de
excelência. Nossa ação de humanização no dia das
crianças teve um impacto de mídia excelente com
repercussão nacional e internacional, o que ajuda na
divulgação de nosso hospital e de nossas crenças de
uma medicina humanizada.
No Instituto Pensi, fomos selecionados para
participarmos de algumas pesquisas clínicas
internacionais e como centro coordenador em uma
delas. Realizamos 12 simpósios com muito sucesso
e vários cursos de educação continuada para
profissionais de saúde do hospital. Nosso voluntariado
cresce a cada dia e nosso curso de capacitação de
voluntários começa a ser reconhecido externamente.
Gostaria de agradecer a todos os que participaram e
possibilitaram todas estas conquistas.”

José Luiz Setúbal
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FUNDAÇÃO
José Luiz Egydio Setúbal
MISSÃO
“Promover a saúde infantil por meio da assistência,
desenvolvimento da pesquisa e disseminação do
conhecimento para influenciar a sociedade a cuidar
das crianças do Brasil.”

VISÃO
“Infância saudável para uma sociedade melhor.”

VALORES
• Excelência
• Liderança
• Ética
• Respeito à autonomia
• Filantropia

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal

5

Atividades em 2013
Em 2013 a FJLES apresentou uma logomarca específica para a
Fundação e para o Instituto PENSI, desenvolvida pela Oz, a mesma
empresa que desenvolveu a programação visual e a logomarca do
Hospital Infantil Sabará.
Neste ano iniciamos novas parcerias com organizações sociais
ligadas a saúde infantil e iniciamos uma participação mais intensa
em projetos de políticas públicas. Passamos a apoiar a Rede
Nacional da Primeira Infância, que congrega mais de 150 ONGs no
Brasil todo e que influencia as politicas públicas neste campo.
Participamos do Phylantropy Forum Brasil numa mesa de debates
sobre saúde infantil, e apoiamos ações da Faculdade de Medicina
da USP. Tudo isto poderá ser visto no relatório do Instituto Pensi.

Conselho Superior
Presidente:
Vice-Presidente:

Membros:

José Luiz Egydio Setúbal
Milton Luís Ubach Monteiro
Alfredo Egydio Setúbal
Henri Penchas
Luiz Arnaldo Szutan

Presidência e Diretoria
Presidente:
Diretora:
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José Luiz Egydio Setúbal
Sandra Regina Mutarelli Setúbal

Organograma da Fundação
Conselho Superior
Diretoria da
Fundação

Instituto PENSI

Hospital

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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Hospital Infantil Sabará
Atividades realizadas em 2013
Certificação internacional de qualidade
O Hospital Sabará passa a ser um dos cinco exclusivamente
pediátricos fora dos Estados Unidos, a receber o selo da
Joint Commission International.

Em 27 de julho de 2013 o Hospital Infantil Sabará conquistou o selo de aprovação pela JCI,
principal agência de acreditação de instituições de saúde nos Estados Unidos, que atua em
mais de 40 países. Fora dos Estados Unidos, poucos hospitais exclusivamente pediátricos
(free-standing children’s hospitals) conquistaram essa qualificação.
A JCI é um poderoso instrumento de alinhamento da estrutura e dos processos do hospital
às melhores práticas de governança e procedimentos operacionais, elevando os padrões de
segurança e qualidade dos cuidados assistenciais. Esse rigoroso processo de avaliação é
parte de um projeto ambicioso de posicionar o hospital no mesmo patamar de segurança e
qualidade dos mais renomados hospitais pediátricos do mundo.
Mais de 1.300 itens foram analisados, incluindo processo de avaliação e cuidado ao
paciente, gestão e liderança, direitos e educação do paciente e familiares, gerenciamento
e uso de medicamentos, anestesia e cirurgias seguras, educação e capacitação dos
profissionais, gerenciamento da informação, comunicação, prevenção e controle de infecção,
gerenciamento e segurança das instalações e do paciente.

O Hospital Infantil Sabará é o braço operacional da FJLES e tem uma diretoria autônoma:

Presidente
Diretor Superintendente
Diretora Administrativa e Financeira
Diretora Técnica
Diretora Clínica

8

Relatório Anual 2013

Eduardo Almeida Carneiro
Wagner Marujo
Carolina Dantas
Paulina Bash
Heloisa Ionemoto

Organograma do Hospital
Fundação José Luiz
Egydio Setúbal

Hospital Infantil Sabará

Presidente

Eduardo Almeida Carneiro

Diretor Superintendente
Wagner Marujo

Diretora Clínica
Heloisa Ionemoto

Qualidade
Marketing e
Comunicação

Jurídico

Diretora Administrativa
e Financeira

Diretora Técnica
Paulina Bash

Carolina Dantas

Pronto
Atendimento

Consultórios
Médicos

Fisioterapia

Contabilidade

Recursos
Humanos

Higiene

Recepção

Comercial

Unidades e
Internação

Centros de
Excelência

Fonoaudiologia

Custos

Tecnologia da
Informação

Processamento
da Roupa

Serviço de
Atendimento
ao Cliente

Engenharia
Clínica

Unidades de
Terapia Interna

Centro de
Diagnósticos

Psicologia

Financeiro

Suprimentos

Segurança

Hospitalidade

Manutenção
e Obras

Centro
Cirúrgico

Central de
Material
Esterelizado

Nutrição
Clínica

Auditoria

Compras

Estacionamento

Agendamento

Hospital
Dia

Serviço de
Arquivo
Médico

Farmácia
Clínica

Faturamento

Nutrição

Telefonia

Núcleos de
Avaliação de
Desempenho
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Missão, Visão e Valores
Missão
“Prestar serviços de saúde para crianças e adolescentes, com
ética, alta qualidade, conforto e segurança, num ambiente
motivador para cuidadores e parceiros, buscando constantemente
a atualização científica e tecnológica.”

Visão
“Ser reconhecido como o melhor hospital pediátrico, através da
excelência dos serviços prestados, proporcionando acolhimento
para crianças, adolescentes, seus familiares, médicos e demais
cuidadores, de forma sustentável e com compromisso social.”
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Valores
Cuidar com Sustentabilidade
“Respeitamos a saúde da nossa fundação,
através de uma gestão com foco na eficiência e
excelência dos processos, buscando a inovação
constante, a qualidade e a satisfação dos nossos
cuidadores, crianças e suas famílias.”

Crianças e seus Familiares
“Cuidar da criança e de sua família é nossa
razão de existir. Fazemos isso com compaixão,
acolhimento e respeito.”

Ética
“Ter respeito e transparência nas atitudes com
responsabilidade e integridade no cumprimento
dos nossos compromissos e relacionamentos.”

Forma de Cuidar
“Cuidar requer cooperação, respeito e
comprometimento com os objetivos comuns.”

Nossos Cuidadores
“Valorizamos nossos cuidadores, reconhecendo
suas competências, incentivando o conhecimento
e a inovação com respeito e confiança”.

Compromisso Social
A fundação manifesta seu compromisso
social, contribuindo para o desenvolvimento e
disseminação do conhecimento na área da saúde
voltada à criança.

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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Gerenciamento matricial de resultados
A entrega de serviços com alto nível de qualidade
também depende do equilíbrio financeiro de
qualquer Instituição, por isso em 2013 o Sabará
implementou um modelo compartilhado de
acompanhamento de resultados.
Conhecido como gerenciamento matricial
de resultados, o modelo garantiu a todos os
líderes da Instituição o melhor e mais detalhado
entendimento sobre as despesas geradas pelas
áreas sob sua responsabilidade, bem como sobre
a geração de receitas.
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Um ambiente denominado ‘menu de gestão’ foi
desenvolvido para agrupar todas as informações
relativas ao assunto, permitindo acesso integral
de todos os gestores.
A prática sistemática e periódica da avaliação
de resultados, denominada ‘reunião de check
de metas’, certamente trouxe ao time de líderes
da Instituição, o direcionamento necessário e a
oportunidade de discutir e propor novas ações
capazes de melhorar o aproveitamento dos
recursos empregados nas diversas atividades.
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Gerenciamento matricial de resultados
Consciente da importância da visão de serviços orientada a processos, o Sabará em 2013
dedicou-se ao estudo minucioso de suas atividades, através do projeto Gestão por Processos.
A execução desse projeto foi distribuída em cinco fases, como demonstra o esquema a seguir.
2013
Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Planejamento do Projeto

ETAPA 01 - Mapeamento e Diagnóstico dos Processos

ETAPA 02 - Reorganização dos Processos

ETAPA 03 - Proposta de Novo Organograma Matricial
ETAPA 04 - Estudos das Oportunidades de Melhoria (IN PROCESS)

ETAPA 05 - Definição dos Indicadores - Oficina de Indicadores

Oficina de Indicadores - Entrega dos Indicadores
ETAPA 06 - Workshop final
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Planejado

168 Dias

Início 05/03/2013

Realizado

200 Dias

Término 19/12/2013

Relatório Anual 2013

	
  

O trabalho foi desenvolvido com líderes de todas as áreas da Instituição,
garantindo assim a consistência nas discussões sobre toda sua cadeia de valor.
Foram estabelecidos 19 processos ponta-a-ponta, agrupados em três ambientes
distintos, de acordo com sua aplicação, conforme demonstra a figura abaixo:
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A prática da visão de serviços orientada a processos
depende sensivelmente também de uma mudança de
cultura organizacional, e os especialistas no assunto
compartilham sua experiência que sinaliza um período
de 24 meses necessários para que a estrutura de
gestão vertical tradicional seja aprimorada para a
estrutura matricial por processos.
O Sabará mantem-se firme no propósito de solidificar
a visão do trabalho orientada a processos, com
o intuito de garantir à criança o melhor nível de
qualidade em serviços.
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Estrutura Funcional
Clássica

Funcional com processos
em segundo plano

Processual com Funcional
em segundo plano

Processos
Horizontais
PMP
PMP

PMP

PMP

PMP

PMP
PMP
PMP

PMP
PMP

Gestão
Funcional
Tradicional

6 a 24 meses

Estrutura Matricial e
orientada por Processos
Ponta-a-Ponta

Mudança de Cultura
Organizacional
De 2 a 5 anos

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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Nossos Números em 2013
Estrutura

Números

Leitos (7º ao 14º andares)

80

Leitos UTI, incluindo Neonatal (5º e 6º andares)

28

Média de ocupação Unidade de Internação

81,2%

Média de ocupação UTIS

73,5%

Média de tempo de internação

3,5 dias

Consultórios no Pronto Atendimento (1º andar)

13

Consultórios Hospital Day (15º andar)

12

Salas de Cirurgia (3º andar)

4

Atendimentos/dia

400

Atendimentos/mês

12 mil/mês

Atendimentos no pronto socorro/ano

120 mil

Internações/anos

9 mil

Funcionários

1 mil

Voluntários

50

Faturamento e Investimento
1. Informações do faturamento - gráfico mostrando crescimento 2011 > 2012 > 2013

Faturamento Bruto
2011

R$ 76.697.387,61

2012

R$ 104.549.470,02

2013

R$ 137.396.511,19

Faturamento Bruto
R$ 160.000.000,00

31,4%

R$ 140.000.000,00
R$ 120.000.000,00

36,3%

R$ 100.000.000,00
R$ 80.000.000,00
R$ 60.000.000,00
R$ 40.000.000,00
R$ 20.000.000,00
R$ -00

2011

2012

2013

% crescimento de um ano para o outro
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2. Investimento com equipamentos novos, compras de software de gestão, etc.

Investimentos

2011

2012

2013

Obras

205.393,97

1.223.231,75

2.383.201,66

Móveis e Equipamentos

224.119,38

975.373,62

2.658.561,18

Total investido

429.513,35

2.098.605,37

5.041.762,84

Investimento HIS
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
-00

Obras

Móveis e Equipamentos
2011

2012

Total Investido

2013

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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Impacto social

Número total de funcionários próprios
2011

1.501.023

543
ALIMENTAÇÃO

626.467

630.578

847.230

241.665

TREINAMENTO

465.230

598.838
8.097

CESTA BÁSICA

145.194

498.515

429.793
AUXÍLIO CRECHE

795.171

2013

221.455

170.168

145.619

Relatório Anual 2013

2012

876.418

1.035.846

893.798

20

464

Benefícios - Valores em Reais
2011

ASSISTÊNCIA
MÉDICA E
ODONTOLÓGICA

2013
623

A cada ano, o Hospital Infantil Sabará registra
crescimento no total de cuidadores empregados,
gerando benefícios diretos e indiretos.

2012

VALE TRANSPORTE

2011

2012

2013

ISS - Impostos sobre Serviços

4.102.294

2,8%

3,4%

3,1%

1,1%

VALE TRANSPORTE

6.079.526

ALIMENTAÇÃO

2.748.976

2013

2.111.408

1.509.151

2012

4.904.374

TREINAMENTO

ISS e INSS - Valores em Reais
2011

0,8%

0,1%
CESTA BÁSICA

AUXÍLIO CRECHE

3,8%

4,1%

4,0%
2,7%

2,9%
1,0%

0,9%

1,0%
ASSISTÊNCIA
MÉDICA E
ODONTOLÓGICA

4,3%

6,5%

6,7%

7,4%

% Benefícios sobre a Remuneração

INSS

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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Evolução do fluxo de atendimentos
A cada ano, o Hospital Infantil Sabará registra o crescimento
do número de atendimentos.

Fluxo de Atendimentos do Pronto Socorro
14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

2013

JUN

JUL

2012

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

2011

Fluxo de Atendimentos das Unidades de Internação
2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

JAN

FEV

MAR

ABR

2013
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MAI

JUN

2012

JUL

AGO

2011

SET

OUT

NOV

DEZ

Fluxo de Atendimentos do Hospital-dia
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Fluxo de Atendimentos nas Unidades de Terapia Intensiva
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Fluxo de Atendimentos do Centro Cirúrgico
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Internação
Número de Internações
Ano
Número de Altas

2011

2012

2013

5.988

7.826

8.976

2011

2012

2013

5.972

7.824

8.956

2013

Internação por faixa etária

2011

2012

0 a 1 ano incompleto

1.546

1.883

2.177

1 a 4 anos

2.641

3.723

4.293

5 a 9 anos

1.215

1.550

1.775

10 a 14 anos

501

572

629

15 a 17 anos

74

93

92

Acima de 18 anos

11

5

10

Internação por faixa etária
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

0 a 1 ano
incompleto

1 a 4 anos

5 a 9 anos

2011
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10 a 14 anos

2012

2013

15 a 17 anos

Acima de 18 anos

Pronto Socorro
Número de Atendimentos do Pronto Socorro
Ano

2011

2012

2013

118.557

119.061

118.100

Atendimento P.S. por faixa etária

2011

2012

2013

18.912

20.853

20.383

1 a 4 anos

60.713

64.136

62.745

5 a 9 anos

26.850

23.858

24.611

10 a 14 anos

10.729

8.990

9.007

15 a 17 anos

1.245

1.125

1.246

108

99

108

0 a 1 ano incompleto

Acima de 18 anos

Atendimento Pronto Socorro por faixa etária
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

0 a 1 ano incompleto

1 a 4 anos

5 a 9 anos

2011

2012

10 a 14 anos

15 a 17 anos

Acima de 18 anos

2013

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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Nossa Equipe
Ações de endomarketing
Dia Internacional da Mulher

Páscoa

Entregamos rosas da Cacau Show
e espelhos/escovas portáteis

As crianças ganharam dedoches,
confeccionados pela equipe de voluntários

Dia do profissional da saúde | 12 de Maio
Cuidadores participaram das ações de cuidado e bem estar
proporcionado para todos neste dia especial.
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Gênero

Idade Média
Entre 31 à 40 anos
Entre 41 à 45 anos

Feminino

Mais de 46 anos

Masculino

Menos de 30 anos
44%

10%

10%

36%

84%

Tempo médio de HIS

16%

Turnos
De 1 a 2 anos

22%

30%

3%

12%

33%

De 2 a 4 anos

Diurno

De 4 a 6 anos

Noite

Mais de 6 anos

Tarde

Menos de 1 ano

Grau de Escolaridade

52%

25%

23%

Cargo / Área
Ensino Médio e Fundamental

Administrativo

Superior

Assistencial

Pós Graduação

Gestão

MBA, Mestrado ou Doutorado
54%

27%

16%

3%

Operacional
16%

45%

6%

33%

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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Cirurgia Cardíaca
Cirurgia Infantil
Cirurgia Plástica
Endocrinologia
Imunologia e Alergia
Nefrologia e Urologia
Neurocirurgia
Neuro-oncopediatria
Nutrologia

Especialidades
em Pediatria

Oncologia
Gastroenterologia
Pneumologia
Hepatologia
Cardiologia
Neurologia
Hematologia
Cirurgia Torácica
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Procedimentos Endoscópicos
Psicologia

28
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O Hospital Infantil Sabará é referência na medicina pediátrica no
Brasil há mais de 50 anos e possui o mais moderno e completo
parque tecnológico dos hospitais exclusivamente pediátricos.
Conta com um corpo clínico experiente e altamente qualificado
em crianças, sendo o único hospital e ter a retaguarda em todas
as especialidades pediátricas, num modelo multidisciplinar
integrado e altamente resolutivo de atenção à criança.

Mestrado: 71
Doutorado: 46
Mestrado e Doutorado: 41
Doutorado e Docência: 10
Mestrado, Doutorado e Docência: 10

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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Humanização Hospitalar:
Mais que um Projeto, um Conceito
Em 2013, levamos nosso conceito de humanização hospitalar
para a lavagem das fachadas do hospital. Aproveitamos a data
do Dia das Crianças para vestir os funcionários da limpeza
como super heróis, que durante 2 semanas fizeram o trabalho.
Sucesso de mídia com repercursão no Brasil e no exterior
ganhando prêmios de destaque fotográfico do ano.

30
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Projeto Cão Terapia
Muitos sabem que os cachorros fazem bem à saúde
das crianças. Os melhores amigos do homem
propiciam momentos de companheirismo que podem
contribuir para a qualidade de vida desde a infância.
O contato dos pequenos com os cães, ajuda também
no aprendizado de valores pessoais, tais como
respeito e responsabilidade, e traz muita alegria ao
convívio familiar.
Com esse ponto de partida, o Hospital Infantil Sabará
aderiu à Terapia Assistida por Animais (TAA) por
meio de uma parceria pioneira com o projeto Cão
Terapeuta. Essa terapia tem como principal objetivo
criar laços entre uma pessoa e um animal como
parte integrante do processo de recuperação. Ela
é realizada por profissionais da área de saúde que
ajudam a promover o bem-estar físico e emocional
dos pacientes.

Assim, atrela-se os benefícios emocionais que um
cachorro pode trazer para a criança aos de saúde.
O Hospital Infantil Sabará considera favorável esse
poder de interação entre cães e seres humanos, pois
trata-se de uma relação muito estudada nas últimas
décadas e que apresenta influência na recuperação de
doentes nas mais variadas situações.
Os cães que visitam o Hospital Infantil Sabará passam
por uma rigorosa triagem de comportamento, definida,
especialmente pela doçura e não agressividade frente
às situações desconhecidas. Eles são submetidos a
exames médicos trimestrais, recebem vermífugos,
vacinas e, obrigatoriamente, tomam um banho no dia
da visita. Os cães recebem um atestado de saúde da
veterinária responsável pelo projeto. Tudo isso para
que a segurança dos pacientes seja garantida.

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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Exposição da Marca
A realização da ação de limpeza das fachadas com super-heróis para a Semana
das Crianças, teve cobertura in loco de 10 grandes veículos da imprensa brasileira,
repercutindo em cerca de 150 veículos de 13 estados brasileiros e 17 países.
A partir da matéria na Folha de S.Paulo, o post no Facebook do veículo recebeu
mais de 39 mil likes e 13 mil compartilhamentos. Além disso, o site BuzzFeed
classificou uma das fotos publicadas como a 4ª de maior impacto em 2013.

Foram publicadas 650 matérias sobre o Hospital Infantil Sabará em 2013.
125
112

64

59

58

51
45

37

30

30

JAN

FEV

MAR

32
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17

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Principais veículos
Crescer
Folha de São Paulo
TV Record
UOL
Terra
Veja SP
Agora SP
Claudia Bebê
Minha Vida
Saúde
TV Cultura
TV Bandeirantes
SBT
Valor Econônico

38
25
21
12
10
9
9
8
7
7
7
6
6
6

Veja SP

Coluna Paulistano nota 10
A matéria contou a trajetória de vida, ressaltou
a conquista do JCI e destacou a importância
da Fundação como objetivo social para tentar
resolver problemas da saúde infantil por meio
de pesquisas.

Folha de São Paulo

Coluna da jornalista Claudia Colucci
A jornalista Claudia Collucci destacou a
entrevista com Paulina Basch, diretora técnica,
e com Alessandra Coelho, nutricionista.
A informação também foi divulgada em mais
de 20 veículos brasileiros voltados à cobertura
médica, leiga e da saúde.

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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Redes Sociais
Acreditamos que nos dias de hoje, numa
comunidade como a da cidade de São Paulo, onde
estamos inseridos, a forma mais fácil e adequada
para impactar um grande número de pessoas seja
através do uso das mídias sociais e da internet.
Desde o primeiro semestre de 2011, a Fundação
tem investido na utilização de mídias sociais como
Blog, Facebook, Twitter, YouTube e Site Oficial
para atingir um amplo público com informações
médicas e/ou relacionadas à saúde infantil,
baseadas em artigos científicos atualizados em
todas as áreas de conhecimento, escritos pelos
diversos profissionais atuantes no Hospital Infantil
Sabará. No intuito de estreitar os clientes e a
Instituição, o blog do Sabará conta com um espaço
de diálogo com os pais, onde os mesmos podem
fazer questionamentos e receberem uma devolutiva
com orientações relacionadas ao problema.
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Site
www.hospitalinfantilsabara.org.br
Blog
www.saudeinfantil.blog.br
Facebook
facebook.com/HospitalSabara
Twitter
twitter.com/hospitalsabara
YouTube
www.youtube.com/channel/UCEAm_
RUyNiRxIZxIeb0PJmg

Sabará Digital - Propriedades
Site | Blog | Facebook | YouTube
Linkedin | Twitter | Google+

+ 50.000
Like

Sabará Digital
- em números

+ 40.000
Share

+ 7.000
Comment

Facebook
+ 216.000 Fãs
+ 24.000 interações mensais
Site acessos 2013 (até agora)
+ 462.000 acessos
+ 898.000 pageviews
Blog acessos 2013 (até agora)
+ 286.000 acessos
+ 410.000 pageviews

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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Instituto PENSI
Atividades realizadas em 2013

Organograma
O Instituto de Pesquisa Pensi, instituído em 2013 como braço de
ensino e pesquisa da Fundação José Luiz Egydio Setúbal, alinha-se ao
Hospital Infantil Sabará, em busca de atingir sua missão de promover
a saúde infantil por meio da assistência, desenvolvimento da pesquisa
e disseminação do conhecimento para influenciar a sociedade a cuidar
das crianças do Brasil.
Nesta trajetória, o Instituto Pensi agrega equipe própria, segmentada e
especializada em núcleos com diferentes atuações.

Presidência: Sandra Mutarelli Setúbal
Diretora: Fátima Rodrigues
Gerência de Educação Continuada: Cristiane Caricati
Assessoria Pedagógica: Lino de Macedo
Assessoria de Projetos Sociais: Leticia Rangel
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Organograma do Instituto Pensi

Presidência

Diretoria

Coordenadoria
Voluntariado

Assessoria de
Psicopedagogia

Assessorias

Gerência de
Educação
Continuada
Supervisão de
Educação
Continuada

Assessoria de
Projetos Sociais
e Captação

Coordenadoria de
Cursos, Congressos,
Eventos e Estágios

Assistente
de ensino

Coordenadoria
de Pesquisas

Assistente
de Pesquisa
Clínica

Núcleos de
Pesquisa Clínica

Supervisão
Financeira

Estagiária
de pesquisa
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Núcleo de Cursos, Eventos, Congressos
e Estágios Supervisionados
O Núcleo de Ensino do Instituto Pensi tem como

Os nossos cursos médicos recebem pontos da

objetivo de promover educação e ensino na área

Comissão Nacional de Acreditação da Associação

da saúde infanto-juvenil, dedicando uma atenção

Médica Brasileira (CNA/AMB), o que representa que

especial à expansão do conhecimento e capacitação

estamos contribuindo com o ensino continuado dos

de profissionais da saúde que atuam em pediatria,

pediatras e outros médicos que atuam com crianças

incluindo pediatras, especialistas de outras áreas,

na revalidação de seu título de especialista médico

enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,

(necessários 100 pontos a cada 5 anos).

farmacêuticos e psicólogos, manifestando a
responsabilidade social da Fundação. Outro alvo é

Inicialmente formado por duas pessoas, as

a educação de pais e responsáveis para assuntos

atividades deste núcleo eram focadas na

relacionados à saúde infantil e a divulgação de

organização de simpósios multiprofissionais em

conhecimento ao público leigo em geral.

diferentes áreas técnicas e cursos à distância em
parceria com outras entidades. Em 2013, ampliamos

Organizamos cursos presenciais e a distância

a equipe para cinco profissionais, incluindo duas

para profissionais que atuam em pediatria, além

enfermeiras, e incorporamos as atividades de

de cursos presenciais para leigos. Reunimos os

educação continuada permanente aos cuidadores

profissionais mais gabaritados em suas respectivas

do Hospital Infantil Sabará, ampliando nosso papel

áreas, que compartilharam seus conhecimentos

junto à instituição, com a finalidade de organizar

com um público-alvo de alunos com interesse em

uma programação adequada às necessidades de

saúde da criança e do adolescente.

capacitação, treinamento, atualização e troca de
experiências para os profissionais que lá atuam.
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I. Simpósios
Em 2013 realizamos 11 Simpósios nas áreas médica e assistencial, promovendo a atualização de 975
profissionais das diferentes áreas da saúde infantil. A tabela 1 relaciona os temas de cada simpósio, o
número de palestrantes e inscritos, a carga horária de cada evento e a pontuação CNA proporcionada
pela participação no curso.

Tabela 1: Simpósios realizados em 2013
Simpósios

Palestrantes

Inscritos

Carga horária

Pontos CNA

Simpósio Dificuldades Alimentares na Infância

10

128

6

5,5

V Encontro Multidisciplinar sobre Doenças das Vias Aéreas

16

135

6

3

Simpósio de Neurorradiologia

16

85

7

0

Simpósio de Oncologia e Hematologia Pediátrica

22

145

8

32

IV Jornada de Anestesia Pediatria e CIAPED

18

40

16

27

Simpósio de Fisioterapia

10

100

8

0

Simpósio de Ginecologia Infanto-Puberal

11

80

5

14

Simpósio de Ortopedia Pediátrica

12

85

7

19,5

Simpósio de Pesquisa Clínica

8

55

4

10

Simpósio de Terapia Intensiva

10

68

10

34

Simpósio de Terapia Intravenosa

20

54

10

0

Total

153

975

87

145

Curso de Imersão em Anestesia Pediátrica

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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A viabilidade financeira para promoção desses eventos foi possível
graças ao patrocínio de algumas indústrias farmacêuticas. A tabela
2 corresponde ao demonstrativo financeiro relacionando receitas e
custos, e a relação do número de inscrições pagas e de cortesias.
Tabela 2: Demonstrativo de valores de eventos - 2013
Valor arrecadado em inscrições

R$ 68.120,00

Patrocínios

R$ 140.500,00

Custo total dos eventos (variável)

R$ 117.088,57

Rendimento financeiro

R$ 91.531,43

Nº de inscritos pagantes

590

Nº de inscritos isentos de pagamento

385

Total de inscritos

975

Custo por participante

R$ 120,09

II. Outros Cursos
Aprimoramento Filosófico: Curso livre e oficina de discussões
filosófico-culturais oferecido para profissionais da instituição
e externos, contando com 228 participantes em 36 reuniões e
51 horas/aula.
Reuniões Científicas Multidisciplinares: reuniões de discussões
de casos clínicos com a equipe multidisciplinar do Hospital,
contando com 159 participantes em 15 reuniões 30 horas.

III. Estágios Supervisionados
A instituição tem sido procurada como campo de estágios de
várias instituições de ensino a fim de propiciar aos seus alunos
a experiência teórico-prática em um hospital pediátrico, com
monitoria permanente.
As áreas envolvidas nestas atividades são:
•
Anestesia pediátrica: Parcerias com Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo e com Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto para residentes de
anestesiologia do 4º ano.
•
Nutrição: Parceria com a Faculdade São Camilo:
Graduandos do último semestre.
•
Estudantes de Medicina: Graduandos do 4º ao 6º ano
(estágio extracurricular voluntário) - parcerias com
diversas faculdades.
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Tabela 3: Dados de Levantamento de Custos dos Estágios de 2013

Quant. pessoas

Duração

Custo por aluno

Estágio de Nutrição

4

270 horas

R$ 2157,06

Estágio dos Anestesistas

31

3.199 horas

R$ 564,50

Estudantes de Medicina

9

733 horas

R$ 120,00

Estágios

R$ 2.841,56

Total

Parcerias Acadêmicas para estágios
•

Universidade Anhembi Morumbi - SP

•

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

•

Universidade São Camilo - SP

•

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo

•

Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes (HUPAA)
- Universidade Estadual de Alagoas

FUNDAÇÃO José Luiz Egydio Setúbal
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Patrocinadores
Tabela 4: Patrocínios de Eventos - 2013

Empresa

CNPJ

Valor

Boehringer Ingelheim do Brasil Química
e Farmacêutica Ltda.

60.831.658/0001-77

R$ 10.000,00

Mead Johnson do Brasil Comércio e
Importação de Produtos de Nutrição Ltda.

10.351.637/0001-86

R$ 10.000,00

Politec Importação e Comércio Ltda.

43.894.609/0001-64

R$ 10.000,00

Danone Baby

23.643.315/0115-10

R$ 10.000000

Glaxosmithkline Brasil Ltda.

33.247.743/0001-10

R$ 20.000,00

Libbs Farmacêutica Ltda.

61.230.314/0001-75

R$ 5.0000,00
R$ 20.000,00

Aché Laboratórios Framacêuticos Ltda.
Sanofi-Aventis Comercial e Logística Ltda.

13.094.578/0001/04

R$ 20.000,00

Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.

56.998.701/0001-16

R$ 25.000,00

Maquet do Brasil Equipamentos Médicos Ltda. 06.028.137/0001-30

R$ 1.500,00

Biomarin

06.002.360/0001-34

R$ 5.000,00

Hypermarcas S/A

02.932.074/0001-91

R$ 4.000,00

Total

R$ 140.500,00

Instituições apoiadoras dos eventos:
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•

Sociedades de Pediatria de São Paulo - SPSP

•

Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia celular - ABHH

•

Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia - ASBAI

•

Associação Brasileira de Nutrologia - ABRAN

•

Sociedade de Anestesiologia do Estado de Pernambuco - SAEPE

•

Sociedade de Anestesiologia de Estado de São Paulo - SAESP

•

Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil - SBNI

•

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia - SBFA

•

Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica - SBOP

•

Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica - SOBOPE

•

Sociedade Brasileira de Neurologia - SBN

•

Conselho Regional de Farmácia de São Paulo - CRF-SP

•

Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - SBOT

•

Sociedade Paulista de Terapia Intensiva - SOPATI

•

Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviço de Saúde - SBRAFH

•

Associação Paulista de Nutrição - APAN

•

Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo - SOGESP

•

A Sociedade Brasileira de Otorrinolariongologia e Cirurgia Cérvico-Facial

•

ABORL CCF
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Educação continuada
Este núcleo atua propiciando treinamento, capacitação e reciclagem
para os cuidadores da instituição de todas as áreas técnicas.

Tabela 5: Dados de Levantamento de Custos das aulas/treinamentos 2013.

Aulas
Treinamentos
Simpósios

Quantidade
de pessoas

Duração

Todos os cuidadores

24 horas / mês

72

30 horas

R$ 84,84

R$ 6.108,73

Treinamento de Emergência

240

6 horas

R$ 474,36

R$ 113.846,84

Treinamento de BLS

171

54 horas

R$ 163,27

R$ 27.920,01

Treinamento Porth Cat

101

40 horas

R$ 22,67

R$ 2.290,10

Treinamento de Síndrome Hunter

115

30 horas

R$ 14,96

R$ 1.720,10

Aulas de Enfermagem - Institucional
Treinamento UTI

Custo
por aluno

Custo
Total
R$ 8.388,41

Pesquisa
Como forma de expandir o conhecimento em pediatria

A idealização deste Centro de Pesquisa

e incentivar estudos que melhorem a eficácia e

veio ao encontro dos ideais de expandir o

segurança da assistência global à saúde da população

conhecimento em saúde infantil, agregar valor

pediátrica, o Núcleo de Pesquisa do Instituto PENSI

com conceito de qualidade e padronização nos

desenvolve pesquisas clínicas, observacionais e

atendimentos e condutas de “excelência em

epidemiológicas, através de incentivos ao seu corpo

pediatria” além de contribuir para o aumento

clínico interno e parcerias com outras instituições

dos benefícios para população pediátrica atual

de pesquisa. Poucos são os Centros de Pesquisa que

e futura. Pensando em garantir a qualidade

se dedicam aos estudos pediátricos, cabendo aos

das pesquisas e, principalmente, a proteção

representantes dos diversos segmentos da área da

dos sujeitos de pesquisa, além da observância

saúde um olhar diferenciado sobre as necessidades

à legislação específica, o planejamento incluiu

terapêuticas desta população, e a elaboração de

contratações, treinamentos e preparação de

estratégias para incentivar os avanços.

infraestrutura adequada.
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I. Infraestrutura do Centro de Pesquisa:
•

Consultórios, salas de espera e salas bem

•

equipadas para coleta.
•

Sistema informatizado de prontuário, telefone,

monitoria e reuniões.
•

fax exclusivo e internet Wi-Fi.
•

•

Armários exclusivos e com acesso restrito,
para arquivo de prontuários médicos, Fichas

Sistema de banco de dados de pacientes
atendidos em cada unidade, alimentado

Sala para funções administrativas, visitas de

Clínicas e produtos investigacionais.
•

Farmácia específica para armazenamento de

permanentemente, o que permite levantar

produtos investigacionais, com refrigeração e

estatísticas por diagnóstico (CID), faixa etária,

controle de temperatura.

sexo, gênero, etc.

•

Equipamentos calibrados e certificados.

Acesso a bancos de dados virtuais para

•

Laboratório de Análises Clínicas abrangente e

realização de levantamentos bibliográficos

habilitado para controle de fluxo e análise de

necessários à estruturação dos protocolos de

amostras específicas da pesquisa

pesquisa (Campus RIMA e UpToDate) para

•

Laboratório de Imagem com disponibilidade de

realização de levantamentos bibliográficos

exames de alta complexidade como tomografia

necessários à estruturação dos protocolos

e ressonância nuclear magnética.

de pesquisa (custo anual: U$ 13.300,00 aproximadamente R$ 30.560,00).
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II. Equipe
•
•
•
•
•

•

Staff fixo (com dedicação exclusiva à pesquisa):
Diretoria: médica com mestrado e pósgraduação na área de Pesquisa Clínica
Coordenação: farmacêutica especialista em
Pesquisa Clínica.
Assistentes de pesquisa (2): com formação em
Farmácia e estagiária estudante de Farmácia.
Assistente Administrativo: responsável pelo
agendamento de consultas e recepção dos
participantes das pesquisas
Auxiliar de limpeza

III. Linhas de Pesquisa
Tendo em vista a atuação do Hospital Infantil
Sabará em pediatria geral e especialidades
pediátricas, as pesquisas desenvolvidas são,
principalmente, nas áreas de:
•
nutrologia e metabolismo,
•
doenças respiratórias e imunológicas,
•
neuropediatria e desenvolvimento infantil,
•
medicina intensiva pediátrica,
•
endocrinologia,
•
anestesiologia,
•
infectologia e imunizações.
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Equipe clínica especializada para a condução
dos estudos (sem dedicação exclusiva):
•
•
•
•
•
•
•
•

Pesquisadores associados: médicos de
diferentes especialidades pediátricas
Enfermeiras
Farmacêuticas
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogas
Nutricionistas
Psicóloga
Demais profissionais de saúde segundo
necessidade dos estudos

As pesquisas conduzidas na instituição podem ser
classificadas como patrocinadas ou institucionais.
•

•

Patrocinadas: Pesquisas em parceria
com laboratórios farmacêuticos para o
desenvolvimento de novos medicamentos/
dispositivos médicos e diagnósticos.
Institucionais (também chamadas de
pesquisas de coparticipação): São pesquisas
em sua maioria para fins acadêmicos,
propostas por profissionais da instituição ou
de outras instituições, podendo ter bolsa de
incentivo público para seu desenvolvimento.

IV. Panorama geral atual de estudos recebidos e conduzidos
(propostas recebidas desde 2011):
Figura 1 - Panorama geral de estudos recebidos e conduzidos desde 2011

134 propostas
de projetos
de pesquisa

92 propostas
de estudos
patrocinados
por laboratórios
farmacêuticos

55 não
realizados

18 ainda
em aberto
(aguardando
posicionamento
do laboratório
farmacêutico

42 propostas
de estudos
institucionais

participação
aprovada em
17 estudos

02 reprovados
pelo Comitê
Científico

02 ainda
não submetidos
pelo Comitê
Científico

03 em análise
pelo Comitê
Científico

08 já
aprovados
pelo CEP

02 em
andamento

02
finalizados

08 em
andamento

35 aprovados
pelo Comitê
Científico
da Instituição

15 já
aprovados
pelo CEP

08 não
precisaram
passar pelo
CEP (estudos
não clínicos

12
finalizados

06
publicados
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V. Pesquisas Patrocinadas
Números
•
•

Quantidade de propostas de estudos
patrocinados recebidas em 2013: 20 propostas
Quantidade de estudos patrocinados
finalizados em 2013: 01 estudo (amigdalite)

•

Novos estudos patrocinados iniciados em 2013:
01 estudo para avaliar a eficácia e a segurança
de um novo medicamento para asma

Figura 2 - Áreas terapêuticas das propostas de estudos patrocinados recebidas em 2013.

Propostas de pesquisas patrocinadas/área recebidas em 2013
Terapia intensiva

30%

Doenças respiratórias e alérgicas

20%

Pediatria geral

15%

Infectologia

10%

Endocrinologia

10%

Neurologia

5%

Hematologia

5%

Gastroenterologia

5%
0

1

2

3

4

5

Número de propostas recebidas
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VI. Pesquisas Institucionais
Números
•
•

Quantidade de propostas de estudos
institucionais recebidas em 2013: 19 propostas
Quantidade de estudos institucionais
finalizados em 2013: 04 estudos

•
•

Estudos institucionais iniciados em 2013 e
que continuam em andamento: 06 estudos
Estudos institucionais publicados em 2013:
04 estudos (vide tabela abaixo)

Tabela 6 - Estudos Institucionais publicados em 2013

Data de
Publicação

Periódico da
Publicação

Título do Artigo

Out/2013

Journal of
Computer
Assisted
Tomography
2013, 37(5): 698

Nova mutação no gene
GFAP causando
Doença de Alexander
com achados iniciais
menos t ípicos à
Ressonância Magnética

Almeida CC., Gattás
GS Lucato LT.

Neurologia

Nov/2013

Revista Brasileira
de Anestesiologia
2013, 63: 473-482

Impacto do tipo de
informação préanestésica sobre a
ansiedade dos pais e
das crianças

Cumino D.

Anestesiologia

Dez/2013

Brazilian Journal
of Allergy and
Immunology 2013,
1 (2): 129

SCID – Aspectos
importantes para o
diagn óstico precoce

Pozzebon MC,
Fernandes FR, Ranalli
L, Lima AM, Modolo
MCC, Bousso A,
Vasconcelos DM.

Imunologia

Dez/2013

Brazilian Journal
of Allergy and
Immunology 2013,
1 (2): 129

SCID – Manifestações
gastrointestinais como
sintomas iniciais

Fernandes FR,
Pozzebon MC, Lima
AM, Felix PHCA, Safadi
MA, Bousso A, Ranalli
LS.

Imunologia

Autores

Área Médica
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Gráfico 2 - Áreas terapêuticas das propostas de estudos institucionais recebidas em 2013:

Propostas de projetos institucionais/área recebidas em 2013 (n=19)
Enfermagem

26,3%

Doenças respiratórias e alérgicas

15,8%

Psicologia

15,8%

Nutrologia

10,5%

Qualidade

10,5%

Farmacovigilância

5,3%

Pediatria Geral

5,3%

Radiologia

5,3%

Urologia

5,3%
0

1

2

3

4

Número de propostas recebidas
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VII. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
Números
•

O CEP da Fundação José Luiz Egydio
Setúbal foi instituído em agosto 2012 e é
responsável pela análise ética de todos os
protocolos de pesquisa conduzidos na nossa
instituição e de outras instituições, conforme
encaminhamento da Comissão Nacional

Nome
N
No
Fátima Rodrigues Fernandes
om
Eloísa Elena Braghetta Silberberg
me
Poliana Oliveira Araújo
e

de Ética em Pesquisa (CONEP). Apresenta
caráter multidisciplinar, e atualmente conta
13 membros e 01 suplente, todos com
atividades relacionadas à infância. Vide
abaixo lista de membros, com mandato até
agosto de 2015:

Atribuição
A
At
Coordenador
tr
Vice-Coordenador
ri
Secretária
ib
Membro
bu
Membro
ui
Membroiç
Membro çã
ão
Membro
o

Formação
F
Fo
medicina
or
direito
rm
administração
ma
medicina
aç
direito çã
ão
enfermagem
farmácia o

Membro

filosofia

Lino de Macedo

Membro

pedagogia

Maria Lúcia Moreira Castanheira

Membro

enfermagem

Mariana Salles La Terza

Membro

farmácia

Regina Próspero

Membro

representante usuários

Renata Pereira

Membro

enfermagem

Milton Soibelmann Lapchik

Suplente

medicina

Ana Maria Cocozza

Antônio Carlos Malheiros
Cristiane Rodrigues Caricati
Gabriella Candido de Freitas
Izaura Gonçalves Ramos Assumpção
Joel Pinheiro

medicina
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Em 2013 foram realizadas 10 reuniões do CEP, nas quais
foram avaliados 19 projetos de pesquisa no total. Destes:

•

16 foram aprovados

•

03 foram aprovados com pendências

•

0 (zero) foram reprovados

•

O CEP foi indicado como CEP coordenador para
02 estudos multicêntricos internacionais, sendo
responsável pela análise inicial dos projetos e envio
para a CONEP.

VIII. Parcerias e Colaborações
•

Centro de Dificuldades Alimentares:
Parceria com grupo multidisciplinar do Prof. Dr.
Mauro Fisberg, professor da Universidade Federal
de São Paulo - Unifesp. O projeto de implantação
do centro foi iniciado em 2013. Levantamentos
científicos mostram que de 8% a 50% das
crianças apresentam dificuldades alimentares,
dependendo dos critérios diagnósticos utilizados.
As dificuldades alimentares não apenas prejudicam o
desenvolvimento inicial das crianças, como também
têm sido relacionadas a prejuízos posteriores, como
déficits no desenvolvimento cognitivo, problemas
comportamentais, desordens de ansiedade e
dificuldades alimentares na infância, adolescência e
no início da vida adulta.
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•

Sendo assim, é evidente a necessidade de se estudar o tema,
com o objetivo de identificar, entender e tratá-lo de forma
precoce, aumentando as chances de sucesso do tratamento.
Além da escassez de estudos de acompanhamento, há
também carência de equipes com profissionais preparados
para receber as famílias e tratar crianças com dificuldades
alimentares. Buscando oferecer tratamento adequado a
este público, o Instituto PENSI optou por formar um grupo
de profissionais especializados para estruturar um serviço
de atendimento multidisciplinar, composto por médicos
nutrólogos e pediatras, fonoaudiólogos, nutricionistas e
psicólogos. A proposta é realizar triagem inicial dos casos,
com definição da gravidade e necessidades terapêuticas,
seguida de elaboração de um plano de acompanhamento
individualizado, incluindo a abordagem da família.

•

Centro de Doenças Respiratórias e Imunológicas:
Parceria com o grupo do Prof. Dr. Dirceu Solé da
Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, para
desenvolver pesquisas e assistência prospectiva aos
pacientes com problemas respiratórios, alérgicos e
imunológicos. Em 2013 foi iniciado o desenvolvimento do
plano de ação que engloba a participação do grupo em
pesquisas de interesse público e pesquisas clínicas para
estudos sobre eficácia e segurança dos medicamentos
nesta área. Outro foco é a descrição de casos raros de
imunodeficiência, com o intuito de propagar o conhecimento
sobre estas doenças e melhores opções terapêuticas.
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Voluntariado
O Núcleo de Voluntariado do Instituto PENSI
organiza as atividades de voluntários que atuam
no hospital, são elas:

consistem em seleção e capacitação de pessoas para
o trabalho voluntário. A capacitação é realizada nas
seguintes áreas:

•

•
•
•
•
•

Unidade de Terapia Intensiva
Unidade de Internação
Pronto Socorro
Centro Cirúrgico
Brinquedoteca

•

5 cursos para 120 formados; 100 em atuação;
3600 horas/ano.
Curso de capacitação de contadores de histórias:
6 encontros, 30 alunos e 24horas/aula.
Festas: (Festa no 7º andar e entrega de brindes):
Carnaval, páscoa, festa junina, dia das crianças,
Natal
Comemorações (entrega de brindes): Dia das
mães, dia dos pais
Aquisição de materiais, vestimenta e eventos.

•

•

Roda de conversa: Realizada mensalmente
para esclarecimento de dúvidas, informações
de novas rotinas, readequação da grade de
trabalho, capacitação e suporte técnico e
psicológico, etc.
Oficina: Realizada mensalmente para
ensinarmos novos jogos, trabalhos manuais,
pintura, escultura de balões, contação de
histórias, etc.
Festas comemorativas: com parceria
do grupo de humanização, realizamos
as comemorações de carnaval, páscoa,
dia das mães, festa junina, copa, dia dos
pais, halloween, dia das crianças, natal,
aniversários dos pacientes, etc.

•
•

•
•

Em 2013 foram realizados 5 cursos de
capacitação para novos voluntários, os quais
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Custo: R$ 149.945,00

Núcleo de Projetos Sociais e Captação
O Instituto Pensi, cumprindo seu papel social,
apoia diversas iniciativas sociais e de pesquisas,
oriundas de ONG e da academia.

II. Projeto Coroados:
Após a participação do Dr. José Luiz Setúbal
na 2ª. Turma do Programa de Liderança para
Primeira Infância, iniciou um plano de ação de

I. Projeto Bandeira Científica - USP:
Parceria com várias faculdades da Universidade de
Sâo Paulo. Anualmente, é escolhida uma cidade de
baixo IDH e grupos de estudantes e monitores fazem
atividades educativas, pesquisas e epidemiológicas
e ações assistenciais. A FJLES apoiou a iniciativa em
2013 comum montante de R$ 20,000,00.

capacitação de profissionais da saúde, educação
e assistência social na cidade de Coroados,
interior de São Paulo. O planejamento foi
realizado em 2013, junto a prefeitura da cidade
e tem continuidade em 2014 com as atividades
práticas presenciais.
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III. Parcerias
•

Saúde e Sustentabilidade: A FJLES estabeleceu

a melhora da saúde. Para os colaboradores, essas

parceria como instituição mantenedora desta

atividades contribuem para a revitalização de suas

ONG, cuja causa envolve ações de preservação

potencialidades, habilidades e relações, tendo em

da saúde, pensada como elemento fundamental

vista a transformação positiva de si próprio, do

para o futuro e para a garantia da esperança de

outro e do ambiente. Custo do projeto: R$ 4.000,00

vida em um ambiente preservado e saudável.

(logística e alimentação).

Atuam em problemas relacionados ao meio
ambiente como gerador de problemas como

•

Viva e deixe viver: parceria com esta associação,

doenças respiratórias e obesidade, buscando

que treina e capacita voluntários para se tornarem

melhorias e gerando alertas para a sociedade.

contadores de histórias em hospitais para crianças

Apoio institucional de R$ 4.000,00 / mês.

e adolescentes internados. Os principais recursos
da Associação Viva e Deixe Viver atualmente

•

Arte e despertar: Em 2013 fizemos um curso

são a leitura de obras infantis, as brincadeiras, a

de capacitação para médicos, enfermeiros

criatividade e o bom humor de seus voluntários.

e demais cuidadores interessados. Foram

Através de atividades culturais que estimulam o

ensinadas atividades arte-educativas e culturais

desenvolvimento das aptidões dessas crianças,

possibilitam que pacientes em tratamento

a Associação contribui para a humanização dos

façam uma conexão com sua história de vida

serviços a elas destinados, integrando no seu

e a realidade do momento, o que favorece o

cotidiano as condições sensíveis de comunicação e

resgate da autoestima, o reforço de vínculos

interação com a realidade externa. Custo mensal:

familiares e afetivos e, por consequência,

R$ 3.500,00.
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•

Fórum de Filantropos: Além de promover a

Além disso, oferecemos vagas gratuitas em

troca de experiências entre investidores sociais,

todos os eventos organizados pelo Instituto Pensi.

o Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores

Como consequência desta participação, fomos

Sociais tem como objetivo propiciar articulações

incluídos no Projeto Observatório para a Primeira

e parcerias, como ações alavancadoras de

Infância, que fará mapeamento das ações públicas

profundas mudanças sociais na realidade

relevantes que impactam o desenvolvimento e

brasileira. A FJLES participou em 2013 como

saúde infantil. Através da ONG IFAN – Instituto para

patrocinadora deste fórum com investimento de

Infância a FJLES subsidia o projeto com o valor de

R$ 30.000,00.

R$ 70.000,00.

IV. Rede Nacional da Primeira Infância

V. NCPI

A FJLES foi aceita para participar desta rede que

O Núcleo Ciência pela Primeira Infância é uma
parceria de algumas instituições nacionais
(Fundação Maria Cecília Souto Vidigal), Faculdade
de Medicina da USP, Insper e CDC e DRCLAS da
Universidade de Harvard. O objetivo do Núcleo
é capacitar e disseminar o conhecimento sobre
desenvolvimento infantil para públicos diversos.

congrega cerca de 170 instituições com foco de ação
na infância nos diversos aspectos: educação, cultura,
saúde e assistência social. Temos contribuído
com material educativo e presença em Grupos
de Trabalho como GT do Brincar e GT da Saúde.
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Endereço:
Av. Angélica, 1987 - Higienópolis. São Paulo, SP
Telefone:
(11) 3155-2800
www.hospitalinfantilsabara.org.br

