APRESENTADO POR

Sabará Hospital Infantil:
do pronto-atendimento
à alta complexidade
Todas as especialidades pediátricas em um único
centro de excelência de cuidados à criança

V

oltado para o atendimento exclusivo de crianças e
adolescentes até 18 anos,
o Sabará Hospital Infantil opera
segundo o modelo de hospitais
infantis americanos, os Children’s
Hospitals, baseado na expertise
de alta complexidade em todas as
especialidades pediátricas, com
equipe multiprofissional integrada
de alta capacidade resolutiva na
atenção à criança.
Entre as diversas áreas de
cuidados, todos apoiados pelos
recursos da telemedicina, estão o
Programa de Diagnóstico Precoce
da Surdez, o Serviço de Terapia
Fetal e Neonatal, o Programa de
Reabilitação Intestinal e as cirurgias neurológicas e cardíacas.
Além disso, a instituição é uma
das precursoras, no país na implantação do Serviço de Navegação na
Pediatria. O enfermeiro navegador
é responsável pelo vínculo da Instituição com a família, apoiando-a
nas questões emocionais e administrativas, atuando como coordenador e facilitador do processo,
sempre colocando a criança no
centro do cuidado.

Setembro é o mês dedicado
à saúde coração e o Sabará Hospital Infantil possui um Departamento de Cardiologia Pediátrica
com infraestrutura hospitalar
para realizar diagnóstico e tratamento de todos os tipos de doenças do coração, mesmo antes do
nascimento do bebê.
Contamos com profissionais altamente especializados,
incluindo médicos com atuação
no cenário científico nacional e
internacional.
A instituição oferece diferenciais como biomédico perfusionista próprio, treinado nos melhores
centros mundiais para a realização

94%

dos procedimentos
cardíacos
realizados com
sucesso no Sabará
Hospital Infantil

da circulação extracorpórea (CEC)
– uma das partes fundamentais da
cirurgia cardíaca; protocolo fast
track para tornar o pós-operatório
mais rápido e seguro; equipe de
ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) altamente especializada e reconhecida.
Do pronto-atendimento às
cirurgias mais complexas, ofeceremos o que há de melhor em tratamento para o paciente durante sua
internação, com índice de sobrevida de 94% – indicador semelhante
a hospitais americanos Em 2019,
realizamos mais de mil consultas
clínicas em cardiologia, 2.360 exames de ecocardiografia e 89 cirurgias/cateterismos cardíacos.
Para se ter ideia, no Brasil,
todo ano, cerca de 21 mil bebês
nascem com cardiopatia congênita e precisam de algum tipo de
intervenção cirúrgica – dados divulgados pela Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP). Somos um dos
mais respeitados centros de atendimento pediátrico no Brasil e o
primeiro desse tipo em São Paulo
a conquistar acreditação pela Joint
Comission Internacional (JCI).
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