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Missão, Visão e Valores
Missão
“Prestar serviços de saúde para crianças e adolescentes, com ética, alta qua-
lidade, 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, adoles-
centes, seus familiares, médicos e demais cuidadores, de forma sustentável 
e com compromisso social.”

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 integrida-
de 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, incenti-
vando o conhecimento e a inovação com respeito e confiança”.



1961
Um grupo de nove colegas pediatras ideali-
zou o Pronto Socorro Infantil Sabará.

Azarias de A. Carvalho; Charles Naspitz; Ben-
jamin Israel Kopelman; Calil K. Farhat; Fernan-
do J. de Nobrega; Israel H. Bogochvol; José 
Augusto N. Conceição; José Lauro A. Ramos 
e Nelson Jorge.

1962

Em 14 de abril o serviço foi inaugurado em um 
casarão antigo, com 12 quartos, uma enferma-
ria e três consultórios localizados no bairro de 
Higienópolis, na esquina das ruas Alagoas e 
Sabará. Já nesta época, foi estabelecida uma 
padronização de condutas no atendimento 
médico, o que ajudou a uniformizar o padrão 
de atenção a ser dado ao paciente, indepen-
dente do pediatra que o atendesse.

1974
Entrou em atividade a UTI Pediátrica e Neo-
natal, uma das pioneiras da área no país, com 
modernos equipamentos de monitorização 
cardiopulmonar e de ventilação pulmonar me-
cânica e equipe médica conceituada e compro-
vada experiência pediátrica.

1989

Início das atividades do Serviço de Eletroence-
falografia do Sabará, único no país especializa-
do em pediatria. 

Com a evolução da medicina de grupo, o Sa-
bará observou uma mudança significativa de 
seu público, com a predominância de aten-
dimentos via convênios. Mesmo diante da 
concorrência com hospitais gerais que abriam 
unidades pediátricas, o PS do Sabará era refe-
rência e o fato de integrar a rede credenciada 
de atendimento das empresas de medicina de 
grupo era um diferencial importante.

1993
Assembleia Geral do Sabará cria o Conselho 
de Administração, responsável pela definição 
das diretrizes da Instituição.  É criada também 
a Comissão e o Serviço de Controle de Infec-
ção Hospitalar, atendendo a determinação do 
Ministério da Saúde. A Comissão constatou 
que as taxas do Sabará apresentavam núme-
ros muito baixos, comparáveis a serviços de 
primeiro mundo.

2003
Lançado o Projeto Novo Sabará, com a con-
tratação de profissionais especializados para 
reestruturação administrativa e modernização.

O Sabará na linha do tempo



2005

O pediatra Dr. José Luiz Setúbal assume o Hos-
pital com o projeto de torná-lo referência na-
cional no atendimento pediátrico.

2010

O Sabará passou a operar em novo prédio loca-
lizado na Avenida Angélica, em Higienópolis, já 
como braço assistencial da Fundação José Luiz 
Egydio Setúbal, organização sem fins lucrativos. 
O projeto do novo prédio venceu o “VII 

Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa” 
na categoria Retrofit do setor Saúde. A área 
foi quintuplicada em relação à sede anterior, 
destacando-se por ser inteiramente dedicada 
à pediatria, com adaptações especialmente 
voltadas a esse público, além de uma ambien-
tação lúdica.

2013
O Centro de Ensino e Pesquisa, estruturado em 
2011, deu lugar ao Instituto PENSI – Pesquisa e 
Ensino em Saúde Infantil. Com isso, a Fundação, 
ganhou novo desenho organizacional, com 
dois focos de atuação: o de Assistência, repre-
sentado pelo Sabará, e o de Ensino, Pesquisa, 
Projetos Sociais e Voluntariado, exercidos por 
meio do Instituto PENSI.

Em 27 de julho o Sabará é o pri-
meiro Hospital exclusivamente pe-
diátrico no Estado de São Paulo a 
conquistar o selo de aprovação da 
Joint Commission International (JCI), principal 
agência de acreditação de instituições de saú-
de nos Estados Unidos e que atua em mais de 
40 países.

2014
Inauguração dos 19 Centros de Excelência em 
Especialidades Pediátricas, inéditos no Brasil.

Instituto PENSI passa a integrar o Núcleo de 
Ciência pela Infância (NCPI), grupo que busca 
utilizar o conhecimento científico para gerar 
iniciativas que promovam desenvolvimento 
social e econômico sustentável no país.

2016
Reacreditação pela JCI - ratificando o com-
promisso da Instituição com os mais altos pa-
drões de qualidade e segurança na assistência 
às crianças e seus familiares, comparáveis aos 
melhores centros de saúde do mundo.
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Caro Colega,

Temos a honra de recebê-lo em nossa Instituição. 
A credibilidade de um hospital, o respeito e a con-
fiança que ele conquista junto aos profissionais de 
saúde e à sociedade em geral dependem, funda-
mentalmente, do reconhecimento profissional em-
prestados pelo seu corpo clínico. 

Fundado em 1962, o Sabará Hospital Infantil é uma 
referência nacional no atendimento em todas as es-
pecialidades pediátricas. Pertencer ao corpo clínico 
do Sabará lhe permitirá dispor de uma infraestrutu-
ra exclusivamente dedicada às crianças, do recém-
-nascido ao adolescente, preparada para atender as 
demandas específicas das crianças e seus familiares, 
e também assumir a imensa e inalienável responsa-
bilidade de perpetuar os valores ético-profissionais 
de uma instituição pautada pela busca constante 
da excelência de seus serviços e pelo respeito à dig-
nidade de nossos pacientes, familiares e cuidado-
res. Estamos à disposição sempre que quiser trocar 
ideias, dar sugestões ou fazer críticas.

Cordialmente,

Dr. José Luiz Egydio Setúbal
Presidente da Fundação José Luiz Egydio Setúbal

Seja bem-vindo ao 
Sabará Hospital Infantil BE
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Dr. Wagner Cordeiro Marujo
Diretor Superintendente
Diretor Técnico

Dra. Sabrina Nery
Diretor Clínico 
(Gestão out 2016/out 2018)

Diretoria
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Relacionamento 
Médico 

O Relacionamento Médico é o 
setor responsável por realizar a 
gestão do corpo clínico e de ou-
tros corpos profissionais não con-
tratados pela instituição, por meio 
do credenciamento, concessão de 
privilégios e avaliação de desempe-
nho médico.

Todo o processo é avaliado e deve 
ser aprovado pela Diretoria Clínica/ 
Diretoria Técnica, seguindo as di-
retrizes do Regimento Interno do 
Corpo Clínico.

Dentre as atividades do setor, tam-
bém estão a confecção de crachás 
de identificação e solicitação de 
acessos ao prontuário eletrônico e 
outros sistemas de uso institucio-
nal, quando aplicável.

O setor funciona com transparên-
cia como um canal de comunicação 
entre o médico e a instituição com 
o envio de comunicados e inter-
mediando as relações com outras 
áreas do Hospital.

Prática Médica
Periodicamente, o Relacionamen-
to Médico acompanha e analisa a 
atuação das equipes médicas por 
meio de relatórios, indicadores e 
notificações.

O envolvimento do corpo clínico 
incorpora conhecimento e desen-
volvimento no processo de me-
lhoria contínua.

E-mail: 
relacionamentomedico@sabara.com.br

Telefones: 
3155-2900/ 2155-9315/ 2155-0390 

O Setor funciona de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 17h no 16º 
andar, e das 07h às 16h no Centro 
Cirúrgico.
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Comunicação 
& Marketing

A Gerência de Marketing do Sabará é responsável 
pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), Co-
municação Interna e Assessoria de Im prensa. 
O setor tem como foco fortalecer a comunicação e 
o relacionamento com os diversos públicos do Hos-
pital – médicos, funcionários, clientes e formadores 
de opinião, com o intuito de promover a imagem 
do Sabará perante a comunidade e a opinião pú-
blica em geral.

Como nos comunicamos com você:

• E-mail marketing: envio de informativos, co-
municados e campanhas institucionais.

• Jornal Mural: cartazes nos murais dos pontos 
assistenciais das Unidades de Internação, UTI, 
Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico e Centro de 
Excelência.

• Intranet: informações de campanhas, comuni-
cados e demais documentos institucionais.  

• Site: notícias de saúde, infraestrutura e servi-
ços oferecidos.

• Papel de parede: informes no fundo de tela 
dos computadores.

• Cartazes de elevador: divulgações de eventos 
científicos e acadêmicos.

• Revista Doutor Sabará: publicação bimensal 
disponibilizada nos confortos médicos.
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Como estamos na internet:

Site: http://www.hospitalinfantilsabara.org.br

Facebook: http://www.facebook.com/Hospital-
Sabara

Twitter: http://twitter.com/hospitalsabara

YouTube: http://www.youtube.com/HospitalSa-
bara

Blog: http://saudeinfantil.blog.br/

Instagram: http://instagram.com/hospitalsabara

Caso tenha interesse, você pode solicitar o seu Ma-
nual de Gestão de Crise, que contém informações 
e orientações para atendimento à imprensa, pelos 
telefones 2155-9338 e 2155-9352. O manual também 
está disponível no sistema DocNix.

O departamento de Marketing funciona de segun-
da a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, e está localizado 
no 16º andar.

CO
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O
 &

 M
A

RK
ET

IN
G



8

O setor Comercial auxilia os médicos parceiros na realização 
de orçamentos de procedimentos cirúrgicos e exames eletivos 
para pacientes particulares.
O atendimento é personalizado, levando em conta o perfil do 
paciente, os recursos utilizados e a complexidade do procedi-
mento.
As solicitações de orçamentos particulares devem ser encami-
nhadas diretamente ao setor comercial, nos contatos abaixo:

E-mail: comercial@sabara.com.br
Telefones: 2155-9359 | 3155-2881 | 3155-2877

Atividades da área:
• Negociação de tabelas e prazos para pagamento particular;
• Orientações sobre Procedimentos Gerenciados;
• Encaminhamento de orçamentos cirúrgicos, clínicos e 

diagnósticos;
• Orientação prévia ao paciente quanto às políticas de paga-

mento e parcelamento;
• Acompanhamento de contas provenientes dos orçamen-

tos realizados;
• Discriminativo da conta particular para efeito de reembol-

so, exceto procedimentos gerenciados, onde não é possí-
vel a conta discriminada, conforme orientações constantes 
no livreto de procedimentos gerenciados.

Solicite seu livreto de Procedimentos Gerenciados no Centro 
Cirúrgico ou no setor Comercial. O departamento funciona de 
segunda a sexta–fei ra, das 8h30 às 17h30, no prédio CTS (Av. 
Angélica, 2.132 – andar Mezanino). 

Relacionamento 
Comercial
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Qualidade 
& Segurança

No Sabará a gestão da qualidade e segurança do 
paciente são mais que uma prioridade, são compro-
missos institucionais, alicerçados em métodos de 
trabalho bem estruturados, emprego de tecnologia 
e vigilância rigorosa da aplicação dos processos as-
sistenciais. 

Após conquistar a acreditação pela Joint Commission 
International (JCI) em 2013, o Hospital foi Reacredita-
do em 2016,  ratificando o compromisso da Instituição 
com os mais altos padrões de qualidade e segurança 
na assistência às crianças e seus familiares, compará-
veis aos melhores centros de saúde do mundo.

O Corpo Clínico deve seguir as diretrizes e regras 
institucionais, comprometendo-se com os resultados 
da Instituição. Deve integrar-se à equipe multiprofis-
sional, partilhando informações, dividindo tarefas e 
se ajustando à cultura institucional. A participação 
do médico no Programa de Qualidade e Segurança é 
vista como parte da atividade profissional dentro do 
Sabará, uma vez que este programa permeia todas as 
áreas do hospital.

A participação em cursos como Precauções e Isola-
mento, Metas Internacionais de Segurança do Pacien-
te, Atendimento de Urgências e Emergências, Supor-
te Básico de Vida e outros, é obrigatória conforme 
a atividade realizada pelo profissional e também faz 
parte do Programa de Qualidade e Segurança.
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Central de Agendamento Cirúrgico

As cirurgias eletivas podem ser agenda-
das de segunda a sexta-feira, das 08h às 
19h, pelo telefone 2155-9330 ou pelo e-mail                                                                                 
agendamento@sabara.com.br. 

O pré-agendamento cirúrgico também pode ser re-
alizado pelo site hospitalinfantilsabara.org.br, onde 
também é possível encontrar informações para pré-
-internação, guias de planos de saúde, formulários, 
termos de consentimento cirúrgico etc.

Centro Cirúrgico

O Sabará possui um Centro Cirúrgico com cinco 
salas operatórias (sendo uma inteligente) providas 
com o que há de mais moderno em equipamentos, 
sala de pré-anestesia com brinquedoteca e sala de 
recuperação pós-anestésica para atender até oito 
crianças acompanhadas pelos pais.
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Em caso de cirurgias de urgência e emergência, após 
o horário de funcionamento da Central de Agenda-
mento Cirúrgico ou aos sábados, domingos e feria-
dos, o contato deve ser direto no Centro Cirúrgico 
com a(o) enfermeira(o) de Plantão, nos telefones 
2155-0393 | 2155-0394.

Antibioticoprofilaxia em cirurgia

Para que serve: a antibioticoprofilaxia em procedi-
mentos cirúrgicos objetiva exclusivamente reduzir 
a taxa de infecção na ferida operatória. Ela não visa 
prevenir infecções pós-operatórias em focos dis-
tantes da área operada.

Quando começar: a profilaxia deve ser iniciada uma 
hora antes da cirurgia e administrada por via endo-
venosa. A indução anestésica é um bom momento 
fazer isso. Em cirurgias prolongadas o antibiótico 
deverá ser repetido a cada 4 horas (para cefazolina e 
cefuroxima). Não há vantagem em iniciar antibiótico 
com vários dias ou horas de antecedência. A admi-
nistração no momento adequado é o que garante 
a concentração tecidual máxima do antibiótico du-
rante o período de maior risco.
Quanto tempo manter: existem evidências que 
a administração de uma única dose de antibiótico 
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Documentos como aviso cirúrgico, laudo de exa-
mes e relatórios médicos podem ser enviados por 
foto via whatsapp 97468-9702, desde que as ima-
gens tenham as informações completas e legíveis.
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antes do início da cirurgia é suficiente na maioria 
das situações. De forma geral, o uso profilático do 
antimicrobiano não deverá ultrapassar o período de 
24h do pós-operatório.

A tabela que contém o protocolo de antibiotico-
profilaxia recomendado para os pacientes cirúrgicos 
no Hospital, incluindo alternativas para pacientes 
alérgicos a penicilinas ou cefalosporinas, deve ser 
consultada na Intranet (Qualidade e Segurança  8 
SCIH 8 Antibioticoprofilaxia).

Jejum pré-operatório: O Sabará disponibiliza em 
seu site as orientações para o jejum pré-operató-
rio, além de uma calculadora de jejum onde os pais 
podem conferir até que horas cada alimento pode 
ser consumido, de acordo com o horário da cirurgia.

Check list cirúrgico
Para garantir uma cirurgia segura, adotamos  estra-
tégias como o check list de segurança cirúrgica, que 
deve ser feito na sala operatória. O profissional da 
enfermagem confere com o cirurgião responsável e 
o anestesiologista, em voz alta, itens determinantes 
de verificação. O processo deve ser feito, sempre, 
em três momentos: antes da indução anestésica 
(Sign in), antes da incisão cutânea (Time out) e antes 
do final da cirurgia (Sign out).
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Avaliação médica pré-operatória
Os pacientes admitidos no Hospital Dia devem ter 
uma avaliação médica realizada antes da cirurgia. 
Os pacientes encaminhados do consultório, po-
dem trazer esta avaliação médica realizada até 30 
dias antes da data do procedimento, em impresso 
padrão. Este impresso pode ser retirado no Sabará 
Hospital Infantil ou no site (kit internação). A avalia-
ção médica inicial é documentada antes de quais-
quer procedimentos cirúrgicos e de anestesia.

Consentimento cirúrgico e anestésico
Antes da data da cirurgia, o médico já deve ter es-
clarecido todas as dúvidas dos responsáveis pelo 
paciente sobre o procedimento a ser realizado. Os 
Termos de Consentimento Cirúrgicos e Anestésicos 
podem ser preenchidos no consultório e trazidos 
ao Hospital carimbados e assinados pelas equipes 
médicas, ou preenchidos após a internação, antes 
do paciente ser encaminhado para a sala cirúrgica.

Demarcação de lateralidade
No Sabará, a demarcação no local de intervenção 
é feita com um alvo. A demarcação cirúrgica é fun-
ção privativa do cirurgião e não delegável. Deve ser 
realizada na presença do responsável pela criança 
sempre que o procedimento implicar em lateralida-
de (direita/esquerda), estruturas múltiplas ou níveis 
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múltiplos, antes do paciente ser encaminhado para 
a sala cirúrgica.

Instrumental próprio 
Todo instrumental deve ser esterilizado no Sabará, 
de forma a garantir a segurança e a confiabilidade do 
processo. O cirurgião poderá utilizar seu material ci-
rúrgico, desde que o entregue na Central de Material 
e Esterilização (CME), de preferência na véspera e no 
mínimo duas horas antes do horário agendado para 
o procedimento.
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Centro de 
Diagnóstico

O Centro de Diagnóstico do Hospital é formado 
por médicos e técnicos especializados no público 
infanto-juvenil, o que garante um diferencial impor-
tante na realização do exame e na análise do resul-
tado. Itens como segurança, acolhimento e técnica 
precisa da realização dos exames em crianças fazem 
parte da rotina.
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Exames realizados no Centro Cirúrgico:

• Endoscopia
• Colonoscopia
• Broncoscopia 
• Laringoscopia
• Mielograma 
• PHmetria

Agendamento de endoscopia, laringoscopia, bron-
coscopia, mielograma e PHmetria: 11 2155-9330.

Resultados online

Os resultados de exames de imagens podem ser 
acessados no site hospitalinfantilsabara.org.br, por 
meio de usuário e senha enviado por e-mail.
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Principais exames realizados

• Tomografia com ou sem anestesia
• Angiotomografia
• Ultrassonografia 
• Ultrassonografia com doppler
• Ressonância com ou sem anestesia
• Angioressonância
• Radiografia contrastada

• Uretrocistografia
• Urografia excretora
• EED (esôfago, estômago e duodeno)
• Esofagograma
• Enema opaco
• Trânsito intestinal

• Raio-X simples
• Eletroencefalograma (EEG) 
• Holter 24h (sem mapa)
• Phmetria esofágica
• Eletromanometria cardioesofágica e anorretal
• BERA*
• Videoglutograma*
• ImpedancioPhmetria esofágica* 
• Manometria anorretal*

*Exames realizados apenas em pacientes internados, 
sem agenda externa.

Agendamento de exames de imagem: 
11 2155-9399
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Os Centros de Excelência em Especialidades Pediá-
tricas do Sabará oferecem atendimento especiali-
zado em crianças de forma integrada. Têm como 
premissa os mais recentes avanços científicos 
da área, trazendo a união entre o conhecimento 
técnico-científico e o cuidado acolhedor centrado 
na família.

Centros de 
Excelência
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Em sua estrutura, os Centros de Excelência pos-
suem uma equipe de profissionais transdisciplinar, 
que interagem entre si a cada consulta realizada, 
oferecendo ao paciente toda a estrutura dos de-
mais centros, uma vez que todas as especialidades 
se complementam, com atendimentos de diferen-
tes especialidades.

Fazem parte deste time fisioterapeutas, fonoaudió-
logos, psicólogos e enfermeiros, além dos médicos 
de cada Programas, Núcleos e Clínicas, que conver-
sam entre si para discutir e avaliar cada caso e trata-
mento, de acordo com cada necessidade.

Para mais informações sobre as especialidades 
atendidas, acesse:

http://www.hospitalinfantilsabara.org.br

Agendamento de consultas: 11 2155-9332 | 2155-9333

Agendamento online: hospitalinfantilsabara.org.br
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Higiene das Mãos
A aplicação de solução alcoóli-
ca (álcool em gel ou espuma) é a 
forma de higienização das mãos 
de escolha no Sabará pois, além 
de eficaz, é realizada em menor 
tempo, causa menos dano à pele 
e o dispensador está próximo ao 
local de assistência ao paciente ou 
pode até mesmo ser transportado 
no bolso do profissional. 

Isolamentos e Precauções
As normas de isolamento e pre-
cauções devem ser seguidas por 
todos os profissionais e visam 
prevenir a transmissão de micror-
ganismos da comunidade ou do 
ambiente hospitalar, a partir de 
pacientes infectados/colonizados 
para outros pacientes, visitantes, 

profissionais da saúde e vice-versa. 
As precauções específicas devem 
ser prescritas pela equipe médica 
e estarão sinalizadas na porta do 
quarto. O Manual de Precaução 
encontra-se disponível para con-
sulta no sistema DocNix.

Acidentes com Material 
Biológico
A prevenção de infecção de HIV 
e outros agentes transmitidos em 
acidentes com material biológico 
envolve a aplicação de técnicas 
seguras na realização de proce-
dimentos invasivos, uso de equi-
pamento de proteção individual, 
descarte correto de perfuro-cor-
tantes e vacinação para Hepatite B.

Todas as exposições ocupacionais 

O Sabará conta com um Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 
(SCIH) que desenvolve ações de prevenção, realiza notificação e inves-
tigação dos casos de infecção, supervisiona as medidas de precaução 
e isolamento, atua em programa de educação e treinamento e realiza 
ações para garantir o uso racional de antimicrobianos.

Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar
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(ferimento com instrumento per-
furo-cortante ou exposição de 
pele não íntegra/mucosa a fluidos 
biológicos) devem ser notificadas 
imediatamente.

Cuidados locais após exposição:
• Lesões cutâneas decorrentes 

de acidentes com materiais 
perfuro-cortantes ou con-
tato com pele devem ser 
lavadas com água e sabão 
ou solução degermante (clo-
rexidina).

• As membranas mucosas de-
vem ser lavadas com água 
corrente ou soro fisiológico 
0,9%, repetindo a operação 
várias vezes. 

Notificação:
Comunicar imediatamente o SCIH 
nos ramais 2860/2861 ou pelo 
e-mail: scih@sabara.com.br. Caso 
a exposição ocorra entre 16h30 e 
7h30 ou durante finais de sema-
na, a supervisão de enfermagem 
deverá ser comunicada. Após a 
notificação é feita a avaliação do 
risco de exposição e definida a 

conduta em relação à profilaxia 
pós-exposição.

Vacinação
Os profissionais devem ser vacina-
dos para Hepatite B e devem co-
nhecer sua resposta vacinal (pre-
sença de anticorpos pós-vacinais). 
Também são recomendas: vacina-
ção anual para influenza, reforço a 
cada 10 anos para tétano/difteria 
(dupla adulto), sarampo-caxumba-
-rubéola (tríplice viral) e varicela 
(para aqueles que não tiveram a 
doença ou têm sorologia nega-
tiva). A imunização contra a co-
queluche-tétano-difteria (tríplice 
acelular para adultos) também é 
recomendada para certos grupos. 
Recomenda-se aconselhamento 
individual com Medicina do Tra-
balho ou Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar.

SC
IH
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O Instituto PENSI (Pesquisa e Ensi-
no em Saúde Infantil) atua na área 
de pesquisa e ensino no Sabará 
e realiza estudos clínicos em di-
versas especialidades pediátricas, 
além de promover cursos e even-
tos científicos como simpósios e 
congressos.

Pesquisa 
O Centro de Pesquisa do Instituto 
PENSI desenvolve pesquisas clíni-
cas, observacionais e epidemio-
lógicas, por meio de incentivos 
ao seu corpo clínico interno e 
parcerias com outras instituições 
de pesquisa. Tem como objetivo 
expandir o conhecimento em pe-
diatria e incentivar estudos que 
melhorem a eficácia e a segurança 
da assistência global à saúde da 
população pediátrica. O Centro 
conta com equipe fixa de dedica-
ção exclusiva e com a equipe clíni-
ca de especialistas do Sabará para 
a condução dos projetos. Todas as 
pesquisas passam pela análise do 
Comitê de Ética em Pesquisa da 
Instituição, aprovado pela CONEP 
(Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa). Para cadastrar sua pes-
quisa, basta acessar o endereço: 
http://hsabara.profex.com.br/
pesqeasy/.

Dentre todas as especialidades 
pediátricas, as cinco áreas priori-
tárias definidas para o desenvol-
vimento das linhas de pesquisa 
da Instituição, com suporte cien-
tífico de renomados pesquisado-
res da academia são: Nutrição e 
Doenças Metabólicas, Doenças 
Respiratórias, Alérgicas e Imuno-
deficiências, Doenças Infecciosas 
e Imunização, Neurodesenvolvi-
mento e Primeira Infância.

Ensino
O Instituto PENSI também man-
tém parcerias para que o Sabará 
seja campo de ensino e de treina-
mento com vários centros educa-
cionais da área de saúde, por meio 
das visitas de alunos de faculda-
des de fisioterapia, enfermagem, 
medicina, psicologia, farmácia, 
gestão e nutrição.
Há uma programação de educação 
continuada para médicos e para 

Instituto PENSI
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Instituto PENSI

enfermeiros com a realização 
de eventos como simpósios e 
fóruns, além de um Congresso 
de Especialidades a cada dois 
anos. Também são realizados 
cursos internos de educação 
continuada para enfermagem, 
urgências médicas, projetos para 

pais, cuidadores de crianças e de 
aprimoramento cultural para os 
cuidadores. Alguns desses cursos 
estão disponíveis na plataforma 
EAD, no link 
http://ead.ensinosabara.org.br/.

PE
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Prontuário Eletrônico do 
Paciente (PEP) 
O médico é responsável por seu 
login e senha. O uso incorreto do 
sistema de acesso ao prontuário 
eletrônico, como o comparti-
lhamento ou “empréstimo” de 
login e senha a outros usuários, 
constitui infração à legislação, às 
determinações do Conselho Fe-
deral de Medicina e aos requisitos 
da entidade acreditadora (Joint 
Commission International), além 
de gerar problemas de ordem ad-
ministrativa.

Obs.: Caso o médico esteja logado e fique 
sem mexer no sistema por um período su-
perior a 10 minutos, o sistema cai automati-
camente para garantir a segurança do acesso. 

Sistema MV
Registra e armazena dados e in-
formações do Hospital, otimi-
zando processos operacionais e 
administrativos.

Multi Med*
Elaboração dos laudos da radio-
logia

PACS Carestream*
Consulta de Imagens dos Exames

Sislu*
Consulta de exames laboratoriais

*Para acesso aos sistemas de resultados de 
exames, solicite informações ao Serviço de 
Apoio e Relacionamento Médico.

Recursos e 
Sistemas
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Siglário
Contém as siglas utilizadas no 
Hospital. É de suma importância 
consultá-lo para não fazer uso de 
siglas não padronizadas, que não 
estejam no siglário. O prontuário 
é para uso multiprofissional e uma 
mesma sigla pode ter diferentes 
interpretações de acordo com 
o profissional que lê. Por isso a 
importância de utilizar apenas as 
siglas padronizadas da Instituição, 
presentes nesse documento.

Lexicomp
Consulta de informações sobre 
medicamentos: interações me-
dicamentosas, identificação dos 
medicamentos, cálculos por ca-
tegoria, compatibilidade IV dos 
medicamentos, recursos aos pa-
cientes, toxicologia etc.
Navegadores: Google Chrome ou Internet 

Explorer.

UpToDate
Consultas de informações sobre 
medicamentos, informações para 
pacientes, novidades, PCUs (atu-
alizações na prática), calculadora, 

conteúdo novo, interações entre 
medicamentos.
Navegador: Internet Explorer.

Intranet
Assuntos institucionais, docu-
mentos e atalhos de alguns siste-
mas utilizados pela Instituição.
Navegador: Google Chrome.

RIMA
Buscando incentivar a pesquisa 
clínica e a atualização do corpo 
clínico, o Centro de Ensino do 
Instituto de Pesquisa PENSI dispo-
nibiliza ao Corpo Clínico o aces-
so ao portal RIMA, que funciona 
como uma biblioteca virtual, com 
mais de 30 mil revistas medicas 
de todo o mundo cadastradas e 
mais de 2 milhões de artigos cien-
tíficos. São mais de 2.500 revistas 
internacionais, em 54 especialida-
des médicas, acesso a textos com-
pletos com acervo disponível de 
15 anos retrospectivos.

O RIMA é um portal voltado total-
mente para área de Saúde, que per-
mite acessar, de formar fácil e com 
navegação amigável ao usuário.
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Podem ter acesso a esse sistema os profissionais da 
categoria “Médicos internos”. Para acesso é neces-
sário utilizar código chave encaminhado por e-e-
mail, com mais detalhes sobre como navegar.

DocNix
Sistema para a consulta aos documentos institu-
cionais e a realização de notificações de eventos 
adversos e quase falhas. Os documentos institu-
cionais são compostos por Manual, Política, Plano, 
POP, Programa, Protocolo e Regimento interno. O 
link para acesso ao DocNix está na página inicial da 
intranet. 

Login de acesso para documentos institucionais:
Usuário: documentos
Senha: documentos

Login de acesso para notificações de eventos ad-
versos e quase falhas:
Usuário: notifique
Senha: notifique
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Medicamentos Padronizados
As listas de Medicamentos Padro-
nizados e Drogas de Alta Vigilância 
(DAV) , assim como o Manual Far-
macoterapêutico, devem ser con-
sultados na intranet, no menu de 
Práticas Assistenciais > Farmácia.

Regimento do Corpo Clínico
O regimento está disponível para 
consulta do sistema DocNix

Ouvidoria e Código de Conduta
A Ouvidoria Interna é um canal 
para os cuidadores relatarem vio-
lações éticas ou preocupações 
relacionadas a comportamentos 
que fogem dos padrões esperados, 
conforme normas do Código de 
Conduta. 
Este código é o documento que 
contém as normas básicas que go-
vernam nossas atividades
diárias e os padrões de comporta-
mento esperados no Sabará, além 
de comunicar nosso
compromisso de seguir as leis, re-
gulamentos, padrões de cuidados 
assistenciais e práticas éticas de 
negócio. 

O respeito ao Código de Conduta 
é mandatório a todos os cuidado-
res com ou sem vínculos emprega-
tícios com a Instituição.
O Código deve ser consultado na 
Intranet ou na página do hospital 
na internet.

Crachá e Avental
A utilização de avental e crachá 
é obrigatória em todas as de-
pendências do Sabará. O acesso 
ao Hospital é realizado através 
de catraca eletrônica, liberada 
somente com a apresentação do 
crachá. Em caso de esquecimento, 
o médico deverá retirar um crachá 
provisório na recepção do andar 
térreo.

Uso de EPI’s
O Hospital fornece gratuitamente 
todos os Equipamentos de Prote-
ção Individual necessários para a 
realização das atividades médicas, 
os quais são de boa qualidade e 
em perfeitas condições de uso, 
conforme previsto na legislação 
vigente da área de Segurança e 
Medicina do Trabalho, lei 6.514 

Informações Gerais
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de 22/12/77 e Portaria 3.214 de 
08/06/78 do Ministério do Traba-
lho. Os EPI’s à disposição em local 
de fácil acesso são: Luvas de látex 
(procedimentos); Óculos de Se-
gurança; Respirador N95; Máscara 
cirúrgica; Avental, entre outros.

NR-32
A NR-32 estabelece normas de Se-
gurança e Saúde no Trabalho em 
Serviços de Saúde e traz em seu 
texto, entre outros itens, rigor no 
uso de pertences pessoais, proi-
bindo o médico e seus auxiliares 
de usarem relógios, anéis, alianças, 
presilhas, pulseiras, brincos, pier-
cings, sapatos abertos, sandálias, 
gravatas e outros adornos, além do 
consumo de alimentos ou bebidas 
nos postos de trabalho.

Wifi

Para navegar, basta acessar uma 
página qualquer da internet e fa-
zer o login na rede com sua conta 
de e-mail, Facebook ou Google +.

Estacionamento
O Sabará conta com estaciona-

mento próprio, sob gestão da 
empresa Estapar, e disponibiliza 
o serviço com manobristas pro-
fissionais.

O médico deve deixar seu veículo 
na entrada principal do Hospital, 
recebendo seu comprovante. Ao 
sair, basta solicitar o selo de abo-
no na Recepção Central do andar 
térreo e apresentá-lo no Caixa do 
1º subsolo.

Além da Estapar, o Hospital possui 
parceria com a RRM Estaciona-
mentos, com mais duas garagens 
próximas, conveniadas e com va-
gas locadas / reservadas ao Corpo 
Clínico. Ambos os estacionamen-
tos possuem serviço de mano-
bristas profissionais e estão loca-
lizados bem próximos ao Hospital 
(Edifício Portland e Edifício Angé-
lica Professional Offices).
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Confira o horário de funciona-
mento:

Edifício Portland
Avenida Angélica, 2.071
Segunda a sexta-feira - das 07h00 
às 21h00 
(não haverá abertura da garagem 
para retirar veículos após o horá-
rio de fechamento).

Edifício Angélica Professional 
Offices
Avenida Angélica, 1.968
Segunda a Sexta-feira - das 18h 
às 7h

Edifício Angélica Professional 
Offices
Avenida Angélica, 1.968
Sábado, domingo e feriado - 24 
horas 

Refeições
Os médicos podem escolher sua 
refeição dentre as 03 opções dis-
poníveis no cardápio, sendo uma 
delas 01 massa.
O pedido acontece no dia, por 
meio de uma comanda de esco-
lha, e os cardápios ficam disponí-
veis no setor.
Há opção vegetariana e com arroz 
integral também.

Relacionamento com a imprensa
Nenhum médico ou profissional 
do Hospital tem autorização para 
fornecer informações à mídia em 
nome da Instituição sem consul-
tar previamente a Assessoria de 
Imprensa, sob a gestão da Gerên-
cia de Marketing. O departamen-
to conta com uma assessora de 
imprensa, responsável por fazer 
a interface com os médicos e de-
mais fontes de informação junto 
aos veículos de imprensa. Os por-
ta-vozes selecionados para falar 
sobre o tema jamais devem forne-
cer informações em “off”, mas sim 
devidamente identificados e com 
o respaldo da Instituição.

Principais porta-vozes
• Assuntos institucionais - Dire-

tor Superintendente
• Assuntos científicos - Geren-

tes Médicos e Médicos Coor-
denadores de Serviços

• Temas sazonais - Médicos ca-
dastrados no Hospital

• Boletim médico - Diretoria 
Clínica

Manual de uso do Prontuário 
Eletrônico do Paciente 
Acesse o sistema DocNix, módulo 
MaxDoc, para consultar o manual.
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Telefonista: ......................................................... 3155-2800 | WhatsApp 99670-6604

Relacionamento Médico.............................................................................3155-2900

Presidência | Superintendência | Diretoria:..............3155-2822 | 3155-2864

SCIH:................................................................................................3155-2860 | 3155-2861

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): ...................................... 3155-2873

Comercial .............................................................2155-9359 | 3155-2881 | 3155-2877

Central de Agendamento: ......................................................... 3155-2800 (opção 4)

Central de Agendamento Cirúrgico: ..........2155-9390 | WhatsApp 97468-9702

Coordenação de Atendimento: ....................................... 3155-2910 | 3155-9354

Supervisão de Enfermagem: .....................................................................3155-2080

Estacionamento: .............................................................................................2755-0389

Portaria: ................................................................................................................3155-2937

Recepção térreo: ..................................................................... 3155-3000 | 3155-0418

Telefones Úteis
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Sabará Hospital Infantil
Av. Angélica, 1987 

Higienópolis - São Paulo SP
Tel.: +55 11 3155 2800

www.hospitalinfantilsabara.org.br

Excelência em Assistência, Ensino e Pesquisa.




