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PALAVRA DO 
SUPERINTENDENTE

É com muita satisfação que abro a primeira edição do 
Doutor Sabará, publicação voltada para os médicos do 
Sabará Hospital Infantil. Temos mais de 1000 médicos ca-
dastrados em nossa instituição, todos de fundamental 
importância para que o Hospital continue sendo reco-
nhecido pela excelência nos cuidados pediátricos. 

Esta publicação abordará mensalmente temas relevan-
tes às diversas especialidades médicas. Aqui falaremos 
das novidades em infraestrutura hospitalar e tecnolo-
gia, pesquisas desenvolvidas no Hospital, envolvimento 
de nossos profissionais em congressos e outros even-
tos, além de mostrar outras facetas de nossos médicos, 
como esta primeira edição com o lado filantrópico da 
Coordenadora do Departamento de Cardiologia, Dra. 
Grace Bichara. 

Com esta publicação, queremos mantê-los informados 
sobre as novidades da instituição, bem como cursos e 
eventos programados pelo Instituto PENSI. 

Esperamos que essa comunicação seja uma via de duas 
mãos, pois estamos abertos a receber sugestões de as-
suntos a serem abordados e informações a respeito das 
novidades de cada profissional ou especialidade.

Paralelamente ao lançamento desta edição, comuni-
camos a reestruturação do Serviço de Atendimento ao 
Médico (SAM), que conta com uma coordenadora, Fer-
nanda Sardinha, e a partir agora, passará a ser chamado 
de Serviço de Apoio e Relacionamento Médico.  O Ser-
viço é a ponte de contato entre os médicos e a Diretoria 
Médica e Superintendência.

 O setor não só está à disposição para atender aos 
profissionais médicos em suas mais diversas demandas, 
como agora atuará de maneira ativa no relacionamento 
com os mesmos, a fim de estreitar relações e ampliar a 
comunicação entre profissionais e instituição. 

Queremos ouví-los! Estamos implementando uma 
pesquisa no Centro Cirúrgico, para que os cirurgiões 
respondam perguntas referentes a agendamento, proce-
dimento cirúrgico, estrutura física, conforto, equipes de 
enfermagem e anestesia, entre outros. O objetivo é con-
tinuar aprimorando nossos serviços. Teremos um profis-
sional do SAM destacado para permanecer no Centro 
Cirúrgico a fim de facilitar o contato com os cirurgiões.

Também para valorizar o profissional médico, dispo-
nibilizamos uma página exclusiva para cada um no site 
do Hospital, que pode ser acessada por meio do botão 
“Procure um Médico”. Ali, cada profissional tem o seu es-
paço individual para incluir o currículo, com destaques e 
demais informações pessoais, além de foto. Ao buscar o 
nome de um de nossos médicos no Google, normalmen-
te esta página do site do Sabará aparece em destaque 
nos resultados. Dada a importância e visibilidade deste 
conteúdo, solicitamos a colaboração dos médicos para 
manter suas respectivas páginas atualizadas. 

Desde o ano passado, estamos implementando um 
novo modelo de governança clínica, com nomeação de 
um coordenador para cada especialidade. Já temos, por 
exemplo, coordenadores nos departamentos de cardio-
logia, neurologia, cirurgia pediátrica e otorrinolaringolo-
gia. 

Também estamos reestruturando nosso Centro de Ex-
celência, com o objetivo de criar novos núcleos, clínicas, 
programas e centros, voltados para sintomas e doenças 
específicos de cada departamento. Já estão estrutura-
dos, por exemplo, o Programa de Paralisia Cerebral e o 
Núcleo de Hidrocefalia, ambos do Departamento de 
Neurologia. Os atendimentos aos pacientes serão rea-
lizados no Centro de Excelência. Contamos com a co-
laboração dos coordenadores e equipes médicas para 
continuar desenvolvendo estes programas e, assim, am-
pliar a gama de atendimentos oferecidos pelo Sabará 
Hospital Infantil.

Em 2018, teremos novidades importantes, como a inau-
guração de uma UTI no 8º andar para casos de cardio-
logia e neurologia, com infraestrutura necessária para 
garantir atendimento de excelência nos casos de alta 
complexidade. 

Como podem ver, temos muitas notícias a comparti-
lhar com nossos colegas médicos e esta publicação é o 
novo canal para isso.

Boa leitura!
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HOSPITAL DE 

EXCELÊNCIA

Cirurgia inédita

A equipe de cirurgia e urologia pe-
diátrica do Sabará participou, em 
novembro de 2017, de uma cirurgia 
inédita em parceria com o médico 
francês Marc-David Leclair: colocar 
na posição correta um pênis que es-
tava dentro da bexiga da criança.

O paciente nasceu em 2016 com 
uma extrofia de cloaca, o que signi-
fica que os tratos genital, urinário e 
intestinal estavam numa placa aber-
ta na parede abdominal. Ou seja, os 
órgãos estavam expostos para fora 
da barriga. Esta malformação é rara, 
acontece um caso a cada 200 mil 
nascimentos. Neste caso, o bebê 
nasceu sem órgão genital. A equipe 
médica descobriu que se tratava de 
um menino pelos testículos palpá-
veis, o que foi confirmado pelo exa-
me de sangue (cariótipo).

Ao descobrir uma estrutura diferen-
te na bexiga, a equipe médica foi es-
tudar a literatura para verificar a possi-
bilidade de ser o corpo cavernoso do 
pênis do bebê. E era. Há apenas 4 rela-
tos no mundo de pacientes nas mes-
mas condições, mas nenhum deles 
tem cirurgia ou tratamento descrito.

A equipe de urologia do Sabará 
entrou em contato com o cirurgião 

francês Marc-David Leclair, que tem 
uma técnica utilizada em casos de 
extrofia de bexiga (malformação 
mais comum) e que permite trazer 
o pênis para a posição adequada. O 
médico aceitou o convite de vir para 
o Brasil realizar esta cirurgia. 

O procedimento “correção cirúrgica 
de pênis intravesical em extrofia de 
cloaca” entrou na programação do 
Congresso Brasileiro de Urologia Pedi-
átrica, com a cirurgia sendo realizada 
no Centro Cirúrgico do Sabará Hos-
pital Infantil e transmitida em tempo 
real para médicos de todo o Brasil, no 
Centro de Treinamento do Sabará.

Os médicos Fernanda Ghilardi Leão 
e Jovelino Quintino de Souza Leão, 
da equipe do Sabará, participaram da 
cirurgia junto com o médico francês, 

que fazia explicações aos especta-
dores por meio de um microfone. 
No Centro de Treinamento Sabará, 
outros médicos assistiam à cirurgia 
por meio de uma televisão, poden-
do fazer perguntas ao Dr. Marc-David 
Leclair e ao Dr. Jovelino Leão.

“É o primeiro caso no mundo ope-
rado e com uma cirurgia bem-suce-
dida. Queremos levar o caso para o 
congresso em Lyon (França) em 2019”, 
conta a Dra. Fernanda Ghilardi Leão 
que é Coordenadora do Departamen-
to de Cirurgia Pediátrica do Sabará.

Dessa maneira, o Sabará vai se con-
solidando como um hospital de ex-
celência, capaz de atender casos ra-
ros e complexos e com profissionais 
de nível internacional.
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Cadastro de projetos

O Instituto PENSI possui uma pla-
taforma online para cadastro de pro-
jetos de pesquisa, acadêmicos ou 
científicos, realizados no Hospital. A 
plataforma foi criada para que cuida-
dores, médicos e outros profissionais 

ENSINO E 
PESQUISA

Pesquisa de Trombose

O Centro de Pesquisa do Institu-
to PENSI realiza uma pesquisa com 
pacientes com tromboembolismo 
venoso agudo. Profissionais médicos 
que atendam paciente de 0 a 18 anos 
com trombose venosa podem indi-
cá-lo para participação na pesquisa. 

O diagnóstico deve ser de trom-
bose venosa profunda e/ou embolia 
pulmonar, como trombose relaciona-
da a cateter, de veia jugular, de mem-
bros, de veias profundas do abdô-
men, pós cateterismo cardíaco, pós 
cirurgia cardíaca, etc.

Para indicação de participação na 
pesquisa, basta entrar em contato 
com o Centro de Pesquisa do Instituto 
PENSI pelos ramais 9364, 0258 e 9386.  
As médicas Sandra Loggetto e Priscila 
Grizante, da equipe de Pesquisa em 

SERVIÇOS E
PROGRAMAS

Programa de Paralisia 

Cerebral

O Sabará conta agora com um Pro-
grama de Paralisia Cerebral, estrutu-
rado dentro do Departamento de 
Neurologia e sob a coordenação do 
neurocirurgião Ricardo Leme. O pro-
grama trata de espasticidades secun-
dárias e outras patologias, tais como 
lesões medulares e lesões encefálicas 
adquiridas, além da própria paralisia 
cerebral.

Os profissionais do Programa de 
Paralisia Cerebral do Sabará são es-
pecialistas em crianças, com longa 
experiência com este público. Há 
uma equipe interdisciplinar, compos-
ta por ortopedistas, neurocirurgiões, 
fisiatras, fisioterapeutas, psicólogos e 
fonoaudiólogos, que trabalha alinha-
da no processo individual de reabili-
tação de cada paciente.

Hematologia Pediátrica do Sabará, 
também podem ser diretamente 
acionadas.

submetam seu projeto na platafor-
ma, a fim de facilitar o processo de 
aprovação pelo Comitê Científico e a 
comunicação dos envolvidos. 

Todo profissional do Corpo Clínico 
que queira realizar um trabalho no 
Sabará deve cadastrar seu projeto 
na plataforma. Esse processo não só 
permite que a Instituição tenha co-
nhecimento dos trabalhos realizados 
no Hospital, mas também possibili-
ta ao profissional contar com todo 
apoio e suporte do Instituto PENSI, 
como o fornecimento de máscara 
para a produção de posters de apre-
sentação de trabalhos.

Para cadastrar o projeto de pesqui-
sa na plataforma, basta acessar o site 
institutopensi.org.br, no menu Pes-
quisa > Cadastre seu projeto.
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INSTITUCIONAL 

Reestruturação do SAM

O Serviço de Atendimento Médico 
(SAM) conta agora com uma coorde-
nadora de Relacionamento Médico, a 
enfermeira Fernanda Sardinha Maria, 
que assumiu o setor no mês de janei-
ro de 2018.

A reestruturação interna do setor, 
que passa a ser chamado de Serviço 
de Apoio e Relacionamento Médico, 
tem como objetivo estreitar o relacio-
namento com os profissionais do Cor-
po Clínico do Sabará e ser um canal 
facilitador da comunicação entre os 
médicos e a Diretoria da Instituição. 

O Serviço não só está à disposição 
para atender aos médicos em suas di-

Pesquisa de Satisfação do 
Centro Cirúrgico

A partir de março, estará disponí-
vel no conforto médico do Centro 
Cirúrgico uma pesquisa de satisfação 
para que os cirurgiões possam avaliar 
questões como infraestrutura da uni-
dade, serviço de agendamento cirúr-
gico e itens como agilidade do siste-
ma, vestuário, organização e limpeza.

A pesquisa pode ser preenchida 
anonimamente e ficará disponível no 
período de março a abril de 2018. Ao 
responder, basta depositá-la na urna 
de pesquisa de satisfação disponível 
no mesmo local. 

Ao término do período de apli-
cação da pesquisa, os dados serão 
compilados e submetidos à Diretoria 
para análise dos pontos identificados.

Currículo no site
Todos os profissionais cadastrados 

do Corpo Clínico contam com uma 
página no novo site, com apresen-
tação profissional e acesso ao cur-
rículo Lattes. Para acessá-la, o pro-
fissional deverá clicar no botão azul 
PROCURE UM MÉDICO, na parte 
superior do site, e colocar o nome.

Para incluir informações profissio-
nais ou atualizar dados como ati-
vidades acadêmicas, certificações, 

pesquisas ou publicações, bas-
ta entrar em contato pelo e-mail 
mariana.setubal@sabara.com.br.

A foto do perfil profissional é feita 
pelo departamento de Marketing. O 
setor está localizado no 16º andar e 
não é necessário agendar horário. 
Para a foto, os profissionais devem 
comparecer  de jaleco do Sabará. 
No caso dos homens, além do jale-
co, utilizar também camisa e gravata.

versas demandas, mas também para 
atuar de maneira mais ativa no rela-
cionamento com os profissionais.

A equipe também é composta pe-
los cuidadores Débora Correa e Gi-
naldo Lima, com extensão de aten-
dimento no Centro Cirúrgico, dentro 

do Conforto Médico, onde agora 
conta com um espaço destinado para 
suporte e atendimento de cirurgiões.

O Serviço funciona de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h no 16º andar, 
e das 9h às 18h no Centro Cirúrgico.
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MÍDIA

Entrevista com a médica 
Janaína Rezende

A otorrinolaringologista do Saba-
rá, Dra. Janaína Rezende, concedeu 
entrevista para o Jornal da Band, da 
TV Bandeirantes, sobre as otites.

A reportagem aborda o aumento 
de casos das infecções de ouvidos 
no verão e chama à atenção para o 
agravamento do problema, causado 
por soluções caseiras.

A matéria pode ser conferida no 
site noticias.band.uol.com.br, na 
edição do dia 11 de janeiro de 2018 
do Jornal da Band.

QUALIDADE E 
SEGURANÇA 

Melhores Práticas 
Assistenciais

O Sabará é um dos hospitais que 
participou da construção do Manual 
de Melhores Práticas Assistenciais, da 
Associação Nacional de Hospitais Pri-
vados (ANAHP).

A elaboração do material aconte-
ceu de maio a setembro de 2017, com 
reuniões mensais na sede da ANAHP, 
que contaram com a presença da Di-
retora Clínica, Dra. Sabrina Nery, e da 
supervisora de Qualidade Assisten-
cial, a enfermeira Lívia Nagata.

“Nessas reuniões, participamos da 
decisão de temas e de capítulos do 

Manual e, principalmente, discutimos 
como o Sabará poderia contribuir e 
mostrar o que faz de melhor: a ex-
celência do atendimento das nossas 
crianças e de seus familiares”, conta 
a Diretora Clínica Dra. Sabrina Nery.

Também participaram da elabora-
ção dos capítulos as enfermeiras Thaís 
Franco (UTI), Aline Lopes (Unidade de 
Internação), Eloá Padilha (Centro Ci-
rúrgico), Roberta Mariano e Talitha Sil-
va (SCIH), o enfermeiro Cleber Preusse 
(Pronto-Socorro) e as farmacêuticas 
Anahi Bassi e Gabriella Freitas.

“Mais uma vez nossa equipe mos-
trou que sabe como trabalhar e como 
fazê-lo bem. Com união e espírito de 
equipe os supervisores de Enferma-
gem, Aline, Cléber, Eloá e Thaís, as 
enfermeiras do Serviço de Contro-
le de Infecção Hospitalar, Roberta e 
Thalita, e as supervisoras da Farmácia, 

Anahi e Gabriella, aceitaram conosco 
essa missão. Agradeço a todos que, 
comigo e com a Lívia, trilharam esse 
caminho”, parabeniza a Dra. Sabrina, 
que também faz um agradecimento 
especial à Lívia, pelo comprometi-
mento e empenho. “É sempre um 
prazer trabalhar com todos”, diz. 

O Manual de Melhores Práticas 
Assistenciais trata de temas como 
Melhoria da Qualidade e Segurança 
do Paciente, Gestão de Riscos, Me-
tas Internacionais de Segurança do 
Paciente, Anestesia e Cirurgia, Pre-
venção e Controle de Infecção, For-
mulários e Termos, dentre outros. 
O material pode ser consultado no 
site da ANAHP, no endereço http://
anahp.com.br/publicacoes-anahp/
livros/manual-de-melhores-prati-
cas-assistenciais.



7Compartilhamento de 
senhas

O uso incorreto do sistema de 
acesso ao prontuário eletrônico, 
como o compartilhamento ou “em-
préstimo” de login e senha a outros 
usuários, constitui infração à legisla-
ção, às determinações do Conselho 
Federal de Medicina e aos requisitos 
da entidade acreditadora (Joint Com-
mission International), além de gerar 
problemas de ordem administrativa.

Vacinas obrigatórias

Todos sabem que em um hospital 
pediátrico há mais risco de contato 
com pacientes portadores de do-
enças infecciosas imunopreveníveis 
como sarampo, caxumba, rubéola, 
coqueluche e varicela.  Por isso, a 
Instituição preza para que todos os 
profissionais que atuam no Hospital 
estejam com suas vacinas em dia.

Confira abaixo a lista de vacinas 
obrigatórias exigidas pela Instituição.

• SCR - (Sarampo, Caxumba, Ru-
béola) - 1 dose registrada em 
carteira após os 20 anos;

• Hepatite B - 3 doses;

• dTpa - acelular (Difteria, Té-
tano e Pertussis) - se a última 
dose registrada de Dupla Adul-
to tiver mais de 10 anos, atuali-
zar com 1 dose de reforço.

Obs: se estiver disponível a dTpa-
-acelular (Difteria, Tétano e Coquelu-
che), solicitar reforço. Assim, você e 
seus pacientes também ficarão pro-
tegidos contra a Coqueluche.

• Varicela - 2 doses para as pes-
soas sem histórico de doença;

• Influenza – dose anual durante 
campanha.

Considerando que o prontuário é 
um instrumento de grande valor para 
o paciente e para o médico, cujo 
correto preenchimento é aliado do 
médico para sua eventual defesa pe-
rante a autoridade competente, seja 
ela administrativa (CRM) ou judicial 
(civil ou criminal) todos os membros 
da equipe médica devem ser cadas-
trados junto ao Serviço de Apoio e 
Relacionamento Médico, momento 
em que receberão seu login individu-
al de acesso ao sistema.

Você Sabia?
? ??

Para garantir a privacidade, a 
confidencialidade dos dados do 
paciente e o sigilo profissional, o 
prontuário eletrônico do pacien-
te possui mecanismos de acesso 
restrito e limitado a cada perfil de 
usuário, de acordo com a sua fun-
ção no processo assistencial.

São eles:

a. Cada profissional acessa o sis-
tema por uma senha individual e 
sigilosa; 

b. É obrigação de cada usuário 
realizar SEMPRE o logoff do sis-
tema, caso precise se ausentar da 
frente da tela do computador, a 
fim de evitar uso indevido;

c. O logoff automático do sis-
tema do prontuário eletrônico só 
acontece após 10 minutos de inati-
vidade do sistema.

AGENDA

• 3ª Jornada da Qualidade e Segurança 
do Paciente
24 de março de 2018

• IV Congresso Internacional Sabará de 
Saúde Infantil
12 a 15 de setembro de 2018

• Curso Internacional Teórico-Prático 
Multidisciplinar de Via Aérea Pediátrica
21 e 22 de junho de 2018
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Caribe, praia, sol, beleza natural. É nis-
so que você pensa quando ouve falar 
em República Dominicana? A Dra. Grace 
Bichara, Coordenadora do Departamen-
to de Cardiologia do Sabará Hospital 
Infantil, não foi ao país para tomar um 
bronze. Ela foi conhecer o outro lado da 
ilha, bem longe dos resorts, onde crian-
ças cardiopatas pobres não têm acesso 
a tratamento.

A Dra. Grace passou 15 dias em Santo 
Domingo, capital da República Dominicana, 
realizando um trabalho voluntário pela In-
ternational Children’s Heart Foundation 
(ICHF), que leva cirurgia cardíaca pediátrica 
para países onde não há esse serviço. O 
trabalho da ONG é realizado em diversas 
partes do mundo, em parceria com insti-
tuições locais. No total, já foram realizadas 
quase 8 mil cirurgias gratuitas em crianças 

cardiopatas do mundo todo.
Conheça a Internation Children’s He-

art Foundation
A equipe de voluntários conta com 

médicos, enfermeiros, perfusionistas, 
entre outros, que trabalham junto com 
os médicos do hospital da cidade. Além 
das cirurgias em si, há um treinamento 
para que a equipe local possa realizar os 
procedimentos futuramente sem a aju-
da internacional.

Dificuldades à vista
“O país é pobre, o hospital é pobre, as 

famílias são pobres. O hospital não dá 
refeição para os pacientes, a família tem 
que levar a comida”, conta a Dra. Grace. 
Muitas famílias vêm de longe e não têm 
onde ficar, dormindo sentadas nas ca-
deiras do hospital mesmo.

“É muito desafiador trabalhar num 
ambiente desse, que não tem todos os 
exames que você precisa, não tem os 
especialistas que você está acostuma-
do, você opera crianças numa fase que 
não é a ideal, crianças muito mais velhas 
que já passaram do melhor momento 
cirúrgico. É tudo muito mais difícil. E 
você está trabalhando com pessoas que 
não conhece. Para mim ainda tinha a di-
ficuldade da língua”, conta a Dra. Grace. 
Lá, ela falava em inglês com a equipe de 
voluntários, que vinha principalmente 
do Canadá e dos Estados Unidos, e em 
espanhol com os médicos locais e com 
as famílias. Para isso, fez questão de es-
tudar a língua antes de viajar. “Eu fiquei 
pensando: as famílias estão passando 
pelo momento de maior dificuldade da 
vida delas, com a criança enfrentando 

uma cirurgia, o médico tem que saber 
se comunicar”, explica.

Ao longo desse período em que a 
Dra. Grace esteve lá, 15 crianças passa-
ram por cirurgia e com bons resultados. 
Agora ela se prepara para participar no-
vamente do projeto em 2018. “Já estou 
pensando para onde vai ser. Vou para 
onde precisarem”, diz.

Muito além da medicina
Este não foi o primeiro trabalho vo-

luntário da Dra. Grace. Há 8 anos ela co-
labora com a Missão Cena, que realiza 
diversas ações na cracolândia. A médica 
começou atuando na creche da região, 
como pediatra das crianças, e acabou se 
apaixonando pelo trabalho com mora-
dores de rua e usuário de drogas. Lá, já 
deu banho e distribuiu comida e roupa. 
Seu trabalho voluntário lá não tem nada 
a ver com medicina, ela ajuda no que 
for necessário.

“São pessoas que não recebem um 
abraço há anos. Ninguém olha para eles 
no olho, ninguém acha que eles são pes-
soas. Eles são marginalizados no sentido 
mais duro da palavra”, conta a médica. 
Além da creche gratuita para as crianças 
da região, o projeto oferece atividades 
como aulas de futebol e taekwondo para 
os maiorzinhos. 

Para os adultos da cracolândia, há um 
espaço onde são servidas refeições, po-
dem tomar banho e fazer a barba; um 
projeto de reabilitação que dura 9 meses 
numa fazenda fora da cidade; e a reinte-
gração, que promove um ambiente fami-
liar aos reabilitados, ajudando-os a encon-
trar um emprego.

Coração 
Generoso

NOSSOS 
PROFISSIONAIS


