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Nosso ano: o sonho de
fazer a diferença

5

“Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser. Mas tenho que querer o que for. O êxito está em
ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio tem qualquer terra larga, mas onde
estará o palácio se não o fizerem ali?”
Fernando Pessoa, Livro do Desassossego.

Apresentamos aqui nosso relatório de 2014, nosso
quarto ano de existência como uma Fundação. O
texto de Fernando Pessoa reflete bem o que sinto
em relação ao nosso trabalho neste período, pois
não basta sonhar, precisamos ir atrás do sonho e
lutar para sua realização.
Neste período de dez anos, desde que iniciei o
que na época chamamos de “projeto criança”,
fizemos muitas coisas e, a cada ano, a Fundação
vai se tornando exitosa em seu propósito de fazer a
diferença na saúde das crianças.
A Fundação José Luiz Egydio Setúbal, com seus dois
braços – o Hospital Infantil Sabará, responsável pela
assistência médica, e o Instituto PENSI, realizador de
pesquisas, ensino e projetos sociais, vai crescendo e
seus números vão se mostrando robustos, o que nos
deixa orgulhosos de poder compartilhá-las.
O Hospital Infantil Sabará se consolida como
referência na pediatria brasileira, praticamente
atingindo sua plena capacidade e, como
consequência, vai conseguindo pagar suas dívidas.
Ampliamos nossa assistência com a criação dos
Centros de Excelência, onde poderemos completar
o ciclo de atendimento contando com ambulatórios
de especialidades para acompanhamento de
nossos pacientes antes e após sua internação no
Hospital. Cada vez mais somos procurados pelas
universidades para sermos campos de estágios
para seus alunos, confirmando nossa vocação para
o ensino.
O Instituto PENSI completou seu terceiro ano
com grandes realizações como o 2º Congresso
Internacional de Especialidades Pediátricas, com
mais de 1600 participantes. Também estamos
nos tornando uma referência como Centro de
Pesquisas Clínicas em pediatria, não só pelo
aumento no número de estudos realizados, mas
também como centro coordenador de várias
pesquisas que estão sendo realizadas em outros
institutos pelo Brasil.
Nossas parcerias com outras instituições nos inserem
em projetos sociais em saúde infantil e nossa
participação na Rede Nacional da Primeira Infância
gerou uma publicação sobre projetos de Obesidade
Infantil no país.
Em 2014 iniciamos nossa participação no Núcleo
de Ciência Pela Infância (NCPI) juntamente com a
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, o Insper, a
Faculdade de Medicina da USP, além da Harvard
University por meio do CDC e David Rockfeller Center
for Latin American Studies.
Para completar este relatório é importante mostrar

como nosso voluntariado cresceu, atingindo mais
de mil pessoas capacitadas nestes anos, com
grande prestígio e sendo cada vez mais procurado
por pessoas que querem prestar este serviço em
nossas instalações.
Nas redes sociais atingimos mais de 300 mil fãs no
facebook e 100 mil acessos mensais no portal da
Fundação. Com estes números conseguimos divulgar
informações sobre saúde infantil de qualidade para
pais e interessados.
Como presidente desta Instituição me sinto muito
feliz e orgulhoso em poder apresentar estes
números e gostaria de agradecer a todos os nossos
cuidadores, colaboradores e parceiros que tanto se
esforçaram para que isto fosse possível.

José Luiz Setúbal
Presidente da Fundação José Luiz Egydio Setúbal
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Linha do tempo:
Uma Fundação para cuidar da saúde infantil
A Fundação José Luiz Egydio Setúbal começou a ser idealizada em 2005 com a aquisição do
Hospital Infantil Sabará, pelo pediatra Dr. José Luiz Setúbal. Em 2010, com objetivo de criar uma
Instituição focada na saúde infantil desde o atendimento assistencial até atividades de Ensino,
Pesquisa e Voluntariado, foi oficialmente instituída como Fundação.

2009

2005
O pediatra Dr. José Luiz Setúbal assume o Hospital
com o projeto de torná-lo referência nacional no
atendimento pediátrico.

É consolidado o “Projeto Criança” e dado início à
construção da nova sede, alinhada ao conceito
dos Children’s Hospital, que integra desde
o atendimento básico de pronto-socorro às
intervenções e procedimentos de última geração.

2006
É criado o “Projeto Criança” e
Dr. José Luiz Setúbal forma uma
nova equipe de profissionais
comprometidos com o objetivo de
ampliar o Hospital para operar como
os grandes centros de pediatria
dos Estados Unidos e criar uma
Fundação para fomentar o Ensino e
a Pesquisa em saúde infantil.

2010
Hospital Infantil Sabará passa a operar em novo
prédio, na Avenida Angélica, em Higienópolis, zona
oeste de São Paulo, já como Fundação, 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.
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2013
Sabará é o primeiro hospital exclusivamente
pediátrico no Estado de São Paulo a conquistar o selo
de aprovação da Joint Commission International (JCI).
O Centro de Ensino e Pesquisa se torna o Instituto
PENSI – Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil.

2011
Foi estruturado o Centro de Pesquisa
Clínica, que mais tarde se tornaria o
Instituto PENSI, e lançado o Programa de
Voluntariado. No mesmo ano o Hospital
recebeu o Prêmio Hospital Best.

2012
Em comemoração ao aniversário de
50 anos do Hospital Infantil Sabará,
foi realizado o I Congresso Sabará de
Especialidades Pediátricas, que reuniu
cerca de 900 participantes, entre
brasileiros e estrangeiros. Foi também
aprovada a criação do Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP). No mesmo ano, o
Hospital investiu em equipamentos e
ampliações, abrindo mais 20 leitos nas
unidades de internação.

A Fundação ganha novo desenho organizacional, com
dois focos de atuação: o de Assistência, representado
pelo Hospital Infantil Sabará, e o de Ensino, Pesquisa,
Projetos Sociais e Voluntariado, exercidos por meio do
Instituto PENSI.
É inaugurado o Centro de Dificuldades Alimentares
para oferecer tratamento ambulatorial multidisciplinar,
além de cursos e oficinas para pais e cuidadores.

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

Centros de Excelência
em Especialidades Pediátricas

Sabará Hospital Infantil
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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 e Crenças
Responsabilidade
“Acreditamos no respeito à 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 colaboradores.”
Crianças e seus Familiares
“Cuidar da criança e de sua família é nossa razão de existir. A partir disto
construiremos uma sociedade melhor”
Ética
“Acreditamos no respeito e transparência nas atitudes, com responsabilidade
e integridade no cumprimento dos nossos compromissos e relacionamentos.”
Filantropia
“Acreditamos na filantropia como instrumento de construção de uma
sociedade melhor”
Humanismo
“Acreditamos que o ser humano esteja à frente de nossas preocupações
e ações nos aspectos sociais, políticos e econômicos, e respeitando as
individualidades e autonomia.”

José Luis Egydio
Setúbal

Sandra Regina
Mutarelli Setúbal

Milton Luís Ubach
Monteiro

Alfredo Egydio
Setúbal

Henri Penchas

Luiz Arnaldo
Szutan

Gabriel de Matos
Setúbal

Beatriz de Mattos
Setúbal da Fonseca

Olavo Egydio
Mutarelli Setúbal

Frederico Octavio
Sabatel Bourroul
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Organograma
Presidência e Diretoria
Presidente:		
José Luiz Egydio Setúbal
Diretora:		

Sandra Regina Mutarelli Setúbal

Conselho Superior 							
Presidente:		
José Luiz Egydio Setúbal
Vice-Presidente:

Milton Luís Ubach Monteiro

Membros:		
Alfredo Egydio Setúbal
			Henri Penchas
			Luiz Arnaldo Szutan
			
Gabriel de Mattos Setúbal
			
Beatriz de Mattos Setúbal da Fonseca
			
Olavo Egydio Mutarelli Setúbal
			
Frederico Octávio Sabatel Bourroul

Conselho superior
Diretoria da Fundação

Instituto PENSI
Presidência do Instituto PENSI
Profa. Dra. Sandra Mutarelli Setúbal

Diretoria Executiva

Núcleo de Ensino

Núcleo de Pesquisa

Núcleo de Voluntariado

Hospital Infantil Sabará
Presidência da Fundação
Dr. José Luiz Egydio Setúbal
Diretoria Superintendente

Diretoria Médica

Diretoria Administrativa
e Financeira
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Demonstrativos financeiros

Fundação José Luiz Egydio Setúbal / Hospital Infantil Sabará

Balanço patrimonial
Em milhares de reais
Ativo

2014

2013

504

1.215

32.673
1.580
1.702
771

28.254
1.279
1.378
388

37.230

32.514

387

362

1
31.972
399

1
34.170
557

32.759

35.090

69.989

67.604

2014

2013

16.395

22.113

10.350
5.762
1.286
247

8.425
4.911
774
794

3.480

2.936

37.520

39.953

2.734

9.037

20.742

254
15.009

23.476

24.300

60.996

64.253

40.333

40.333

(31.340)

(36.982)

8.993

3.351

69.989

67.604

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Outras contas a receber
Despesas antecipadas
Não circulante
Depósitos judiciais
Investimento
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Salários e encargos a pagar
Impostos e contribuições a recolher
Impostos parcelados
Outras contas a pagar
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Impostos parcelados
Provisão para contingências
Total do passivo
Patrimônio líquido
Patrimônio social
Déficit acumulado
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

11

Demonstração do superávit
Em milhares de reais

Receitas com serviços prestados
Receita com voluntariado
Custos hospitalares
Resultado bruto

Despesas administrativas e gerais
Despesas tributárias
Despesa com voluntariado
Outras receitas operacionais, líquidas
Superávit operacional

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Despesas financeiras, líquidas
Superávit do exercício

2014

2013

146.562

127.910

3.364
(111.962)

3.091
(99.543)

37.964

31.458

(23.395)

(20.790)

(760)
(3.364)
148

(863)
(3.091)
321

10.593

7.035

416

158

(5.367)

(5.471)

(4.951)

(5.313)

5.642

1.722
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Demonstração dos fluxos de caixa
Em milhares de reais
2014

2013

5.642

1.722

4.876

4.465

3.553
3.264
5.733
525

4.247
3.166
5.559

23.593

19.159

(7.684)

(10.258)

(324)
(301)
(408)

(61)
(214)
94

1.925

970

851

468

(289)

(934)

544

103

17.907

9.327

(3.595)

(3.580)

14.312

5.747

Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível

(3.045)

(4.813)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(3.045)

(4.813)

10.126

30.230

(22.104)

(31.242)

(11.978)

(1.012)

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa

(711)

(78)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

1.215

1.293

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

504

1.215

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciações e amortizações
Provisão de juros
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Provisão para contingências
Baixa de ativo imobilizado

Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
Outras contas a receber
Estoques
Outros ativos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições
Outros passivos
Caixa proveniente das atividades operacionais
Juros Pagos
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Obtenção de empréstimo
Amortização de empréstimo (principal)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento

Auditado pela PwC

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
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Demonstrativo de cálculo do ebitda
Em milhares de reais
2010
(14.364)

2011
(8.023)

2012
1.423

2013
10.321

2014
14.048

Margem líquida ebtida

-38,10%

-11,57%

1,47%

8,07%

9,58%

Margem bruta ebtida

-35,23%

-10,54%

1,35%

7,50%

8,89%

Ebitda

16.000
12.000
8.000
4.000
00
(4.000)
(8.000)
(12.000)
(16.000)
2010

2011

2012

2013

2014

Comportamento da dívida
Em milhares de reais
2010
40.358

Total

2011
59.244

2012
66.436

2013
31.150

2014
19.129

70.000

52.500

35.500

17.500

0,000%

2010

2011

2012

2013

2014
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Demonstrativo de valor agregado em 2014
Em milhares de reais
1

Receita
154.379

2

Insumos Adquiridos De Terceiros

3

Valor Adicionado Bruto (1-2)

4

Retenções

5

Valor Adicionado Líquido Produzido (3-4)

6

Valor Adicionado Recebido Em Transferência

7

Valor Adicionado Total A Distriuir (5+6)

118.655

8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
8.1.8
8.1.9
8.1.10
8.1.11
8.1.12

Distribuição Do Valor Adicionado
Pessoal
Salários
Alimentação
Assistência médica e odontológica
Treinamento
FGTS
Creche
Encargos (provisões)
Outros benefícios
Transporte
Honorários médicos
Terceiros
Contribuição da associado para o Instituto PENSI

118.655
83.067
26.560
2.031
2.154
216
2.504
255
393
313
609
33.683
13.574
775

8.2

8.2.5
8.2.6

Impostos, taxas e contribuições
Federais
COFINS
Previdência Social
PIS
IOF
Municipais
ISS
IPTU

8.2.7

Outros tributos

8.3
8.3.1
8.3.2
8.4

Juros e aluguéis
Juros passivos
Alugueis
Lucros retidos / prejuízo do exercício

8.2.1
8.2.2.
8.2.3
8.2.4

31.286
123.093
4.854
118.239
416

16.189
12.459
4.715
7.311
259
173
3.535
3.143
392
196
13.757
3.808
9.949
5.642

15

Da esquerda para direita: Wagner Marujo, Fátima Rodrigues Fernandes, Milton Luis Ubach Monteiro, Henri Penchas,
Gabriel de Mattos Setúbal, José Luiz Setúbal, Frederico Octavio Sabatel Bourroul, Paulina Basch, Katy Securato e
Carolina Dantas.
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Hospital Infantil Sabará: pioneirismo e
excelência em saúde pediátrica

17

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.”

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”.
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Nossa Contribuição à Fundação, à
Pediatria e à Comunidade
O Hospital Infantil Sabará é o braço assistencial
da Fundação José Luiz Egydio Setúbal e nosso
compromisso estatutário é contribuir com parte de
seu resultado líquido para a criação e consolidação do
fundo patrimonial da Fundação, de forma a subsidiar
suas ações de ensino, pesquisa e atividades sociais
ligadas à saúde infantil.
Em 2014, contribuímos substancialmente com o
Instituto PENSI por meio de apoio administrativo
e gerencial. Suplementarmente, contribuímos
financeiramente com 13,08% de nosso resultado líquido
para fomentar as ações do PENSI.
Além disso, as próprias atividades assistenciais
diretas do Hospital têm contribuído com a execução
da missão da Fundação. Nossa importância para
a comunidade pode ser expressa pelo número de
atendimentos realizados no setor de pronto-socorro,
visitas ambulatoriais e internações em 2014. Sendo o
único hospital exclusivamente pediátrico com múltiplas
especialidades da Grande São Paulo, nossas atividades
são absolutamente essenciais para o atendimento
de uma grande parcela da população pediátrica da
região. Só em 2014, foram realizados quase 130 mil
encontros com paciente.
Somos o único hospital pediátrico brasileiro a possuir
a Certificação de Qualidade Assistencial e Segurança
emitida pela mais respeitada agência internacional
de acreditação – a Joint Commission International.
Nossos padrões de qualidade e a credibilidade junto
à comunidade médica tem também atraído pacientes
de outras regiões, não só do estado de São Paulo, mas
de todos os demais estados do Brasil. Consideramos
como missão estabelecer referências nacionais na
assistência médico-hospitalar à criança, de forma a
definir padrões mínimos de qualidade e segurança
em todo o sistema de saúde público ou apoiado pela
assistência à saúde suplementar.
Nossos profissionais de saúde colaboram
constantemente com a comunidade por meio de
contribuições educativas e orientadoras, como
uma prestação de serviços, divulgadas por meio
dos veículos de imprensa. Em 2014, somamos 434
reportagens com participação de nossos porta-vozes e
presença de nossa Instituição.
Como hospital da Rede Sentinela do Ministério
da Saúde do Governo Federal - e considerandose que apresentamos um dos maiores fluxos
de atendimento de todo o Brasil, - contribuímos
decisivamente com os instrumentos de controle de
saúde pública na área pediátrica.
Nossa contribuição à pediatria abrange ainda a
formação e aprimoramento de profissionais, além
de nosso corpo clínico-profissional interno. Em
colaboração com o Instituto PENSI, profissionais
do Hospital coordenam e ministram aulas em
vários cursos inseridos no Programa de Educação
Continuada para graduandos, residentes e pósgraduandos de outras instituições que buscam aqui o

conhecimento altamente especializado nas diversas
vertentes da pediatria.
Ainda pelo Instituto, em fase seminal, a participação
dos profissionais do Hospital em pesquisa clínica está
se consolidando gradativamente. As quatro publicações
científicas originaram-se em serviços de infectologia e
combate de infecção hospitalar do Sabará.
Somos referência nacional em qualidade e segurança
assistencial na área pediátrica e também em
processos de gestão, tendo recebido visitas de outras
instituições públicas e privadas interessadas em
compartilhar modelos assistenciais ou de gestão,
destacando-se inovações em arquitetura hospitalar,
sistema de triagem no pronto-socorro, processos
assistenciais na Unidade de Terapia Intensiva,
arquitetura de operação, sistemas de controle
dos ciclos de faturamento, sistemas de controle
orçamentário e outros.
Preocupados com a crise enfrentada pela pediatria
brasileira, com redução de leitos dedicados às
crianças, falta de pessoal técnico especializado
e carência de médicos adequadamente
treinados, decidimos criar diversos centros
de excelência em especialidades pediátricas.
Inaugurados em outubro de 2014, reúnem equipes
multiprofissionais integradas e especialmente
dedicadas ao acompanhamento de crianças com
doenças complexas.
A criação dos Centros está amparada pela missão
de nossa Fundação de ampliar o impacto social de
atuação dos hospitais exclusivamente pediátricos,
contribuindo com a melhoria da qualidade
assistencial e com o desenvolvimento de ações
baseadas em sólidas evidências científicas, além
de influenciar o estabelecimento de padrões de
excelência na atenção à saúde da criança no Brasil.
Por fim, temos orgulho de nossa contribuição
socioeconômica à comunidade a que pertencemos
e que é credora não só de nossa prestação de
serviços médico-hospitalares alinhados às melhores
práticas internacionais, mas também de nossa
contribuição à sustentabilidade econômica da
comunidade que nos acolhe. Além da contribuição
social diretamente relacionada à sua atividade-fim
assistencial e de desenvolvimento e aprimoramento
de profissionais ligados à saúde, a contribuição
do Hospital Infantil Sabará à sustentabilidade
socioeconômica de nossa comunidade em
2014 pode ser mais bem expressa através da
Demonstração de Valor Adicionado, conforme
apresentamos ao longo deste relatório.

Wagner Marujo
Diretor Superintendente
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Organograma
Diretor Superintendente: 			

Wagner Cordeiro Marujo

Diretor Clínico: 				
Heloisa Ionemoto | Antônio Carlos Escaleira
Diretora Médica: 				Paulina Basch
Diretora Administrativa e Financeira:
Carolina Dantas

Presidência da Fundação
Dr. José Luiz Egydio Setúbal

Diretoria Superintendente

Diretoria Clínica

Jurídico

Comitê de Experiência
do Paciente

Gerência de Marketing
Gerência de Negócios

Diretoria Médica

Diretoria Administrativa e
Financeira

Pronto-Socorro

SCIH

Apoio

Enfermagem

Centros de Excelência

Financeiro

Unidade de Internação

Fisioterapia
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Perfil
O Hospital Infantil Sabará é um dos maiores e mais
respeitados centros de atendimento pediátrico do
Brasil, desde sua inauguração em 1962. Pioneiro na
área, é conhecido em todo o país pelo atendimento de
excelência ao paciente e opera segundo o conceito dos
Children’s Hospital - um modelo assistencial integral ao
paciente e sua família.
Para isso, conta com equipe multidisciplinar
abrangendo todas as especialidades pediátricas
como cirurgia cardíaca, endocrinologia, imunologia
e alergia, urologia, neurocirurgia, gastroenterologia,
pneumologia, ortopedia, cirurgias minimamente
invasivas e oncologia, dentre outras.
Instalado em um edifício de 17 andares, na Avenida
Angélica, em Higienópolis, na capital paulista, o
Hospital conta com quase 700 funcionários diretos e
outros mil indiretos.
Humanização
Seguindo o modelo dos melhores centros pediátricos
do mundo, no Sabará tudo é exclusivamente
dedicado às crianças, desde o período neonatal até
a adolescência, com espaços lúdicos, equipamentos
especialmente desenhados e calibrados para esta faixa
etária e equipe altamente especializada.
Os profissionais trabalham em conjunto com as famílias
para que as crianças recebam os melhores cuidados,
trazendo o conceito de humanização do atendimento
com assistência centrada em todos os envolvidos na
dinâmica da criança enferma.
Os princípios básicos do atendimento humanizado
são: respeitar as crenças da família; proatividade na
identificação das necessidades da criança e familiares;
ambientação e processos que amenizam o impacto
da internação; estabelecimento de um canal livre de
comunicação e relacionamento com os profissionais de
saúde e as famílias.
Certificação
A Instituição busca o constante alinhamento às
melhores práticas assistenciais definidas por padrões
internacionais. Como resultado deste esforço, o Sabará
figura como um dos cinco hospitais exclusivamente
pediátricos no mundo – fora dos Estados Unidos – a ter
o selo da Joint Commission International (JCI).
O Hospital é também o único autônomo
exclusivamente pediátrico no Brasil com esse nível
de acreditação.
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Pronto-socorro
O serviço de pronto-socorro do Sabará tem
capacidade para receber 130 mil pacientes por
ano, com 14 consultórios pediátricos, ortopedia
e otorrinolaringologia pediátricas em uma
estrutura de 3 mil m2. O Hospital também
oferece cobertura de retaguarda de todas as
especialidades pediátricas.
Em 2014 mais de 118 mil crianças passaram
pelo pronto-socorro. Nesta área, a principal
ação do ano esteve focada na alta eficiência da
triagem customizada, que define todo o ciclo de
qualidade do serviço. Um sistema de triagem
para determinação de risco e priorização
do atendimento permite linear faixas com
segurança em todo o processo de atendimento.
A eficiência e segurança desse processo,
validado por meio da experiência com quase um
milhão de atendimentos, é referência no Brasil e
modelo para vários hospitais.
Realizado por enfermeiros especializados, este
processo ficou ainda mais ágil no atendimento
de crianças em estado grave e que demandam
prioridade. Os casos emergenciais são
atendidos de forma imediata e casos urgentes
- aqueles nos quais o paciente corre maior risco
de piora - receberam atendimento na metade
do tempo preconizado, ou seja, cerca de 30
minutos em média.
Neste ano 30% dos casos atendidos pelo PS já
tiveram passagem por outro serviço de saúde
e, sem solução, procuraram o Sabará para uma
segunda avaliação.
Centro Cirúrgico
O Sabará possui Centro Cirúrgico com cinco
salas, sendo uma inteligente, dedicada a
cirurgias minimamente invasivas, e duas
preparadas para cirurgias complexas - como
cardíacas e neurológicas e de transplantes
- e equipadas para cirurgias delicadas de
oftalmologia, otorrino e microcirurgia. Neste ano
recebemos mais de 4 mil pacientes cirúrgicos,
um crescimento de 13% em relação à 2013.
O Hospital é o único a contar com equipe de
anestesiologia especializada em crianças,
composta por 21 médicos. O Serviço é
referência na área e envolve todos os
conceitos de humanização praticados pela
Instituição, com objetivo de oferecer cuidados
que englobem o período pré-operatório,
trazendo conforto à criança e aos seus
familiares, minimizando ao máximo o estresse
que envolve este momento e ainda garantindo
a segurança da medicação aplicada.

Unidade de Terapia Intensiva
Criador da primeira Unidade de Terapia
Intensiva pediátrica do Brasil, em 1978, o Hospital
Infantil Sabará deu um passo pioneiro em sua
trajetória e na história da pediatria do país.
Com a ampliação da estrutura do Hospital, em
2010, a UTI passou a ter 28 leitos e reafirmou
o compromisso da Instituição com esta
especialidade de atendimento.
Em 2014 a equipe de UTI do Sabará cresceu e
passou a operar com 35 médicos, sendo sete
deles cardiologistas pediátricos. O quadro
geral passou a ter 80% dos profissionais de alta
qualificação especializados no atendimento
infantil intensivo.
Unidade de Internação
A Unidade de Internação conta com uma equipe
de pediatras experientes e fixos, dedicada a
acompanhar a criança durante todo o período
de internação.
O Sabará possui equipe multiprofissional
(médicos, enfermeiros, nutricionistas,
fisioterapeutas, pediatras especialistas, entre
outros) preocupada em atender as expectativas
dos pacientes e familiares de uma maneira
humanizada, eficiente e segura.
Também conta com equipe de especialistas
pediátricos renomados que dão suporte ao
paciente internado em todas as especialidades
pediátricas e cirúrgicas.
As Unidades de Internação possuem ambiente
acolhedor para diminuir o estresse da criança;
10 apartamentos por andar totalizando 80
leitos; brinquedoteca para todas as idades;
área externa de lazer para as crianças;
suporte psicológico para a criança e família e
hospitalistas 24 horas.
Hospital Dia
O Sabará também oferece estrutura para
atender casos cirúrgicos simples com
internação de até 12 horas. O “Hospital Dia”
conta com completa equipe médica e de
enfermagem para atendimento hospitalar em
um curto espaço de tempo.
Durante o ano de 2014 a procura por esse
serviço aumentou em 10%, com a realização de
mais de 3 mil internações deste tipo.
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Estrutura

Complexo hospitalar

17 mil m2
Leitos do PS

Leitos Instalados

14

80

Leitos de UTI

Salas Cirúrgicas

28

5

Leitos Hospital Dia

Consultórios Ambulatoriais

8

10
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Sabará em números
Atividade

Indicador

2013

2014

Percentual

Encontros com pacientes

130 mil

130 mil

Pronto-Socorro

118 mil

117 mil

- 1%

Hospital Dia

2.904

3.180

10%

Pacientes-dia unidade de
internação geral

21.760

22.364

2,8%

Pacientes-dia unidade de
terapia intensiva

7.436

7.943

6,8%

Números de cirurgias

3.772

4.260

-

13 %

Taxa de ocupação
operacional geral

74 %

79 %

7%

Taxa de internação via
Urgência/ Emergência

4,6 %

4,7 %

3%

Número de refeições
servidas

390 mil

450 mil

15 %

No. de exames
Endoscopia
Colonoscopia
Broncoscopia
Imagem*
Laboratório clínico
Eletroencefalograma

2013
2014
294
400
45
63
125
268
56.406 52.557
149.729 155.241
756 1.085

* Raio X, Tomografia, Ressonância magnética e ultrassom

Crescimento
36%
40%
114%
-7%
4%
44%
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Pessoas

Total efetivo
Enfermeiros
Auxiliares e técnicos de enfermagem
Demais cuidadores
Pessoas com deficiência (PCDs)
Jovens aprendizes
Terceiros

689
96
203
390
16
9
397

Idade Média
Entre 31 a 40 anos
Entre 41 a 45 anos
Mais de 46 anos
Menos de 30 anos
Total

Qtd.
96
68
66
259
689

%
43
10
10
37
100

Cargo/Área
Administrativo
Operacional
Assistencial
Total

Qtd.
144
210
335
689

%
21
30
49
100

Escolaridade dos cuidadores
Alfabetizado				1 %
Primeiro grau			
2%
Segundo grau			
63 %
Superior 				26 %
Pós graduação 			
6%
MBA 					1,4 %
Mestrado completo		
0,1 %
Doutorado completo		
0,1 %

Gênero
Feminino
Masculino
Total

Qtd.
527
162
689

%
76
24
100

Corpo clínico
Mestrado				12,8 %
Doutorado				11,8 %
Livre Docência			
2,4 %
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Centros de Excelência: Modelo pioneiro e equipe
multidisciplinar em Especialidades Pediátricas
Em 2014 o Hospital Infantil Sabará deu um passo
importante em sua história de pioneirismo,
unindo a vanguarda em medicina pediátrica e
se inspirando no conceito dos Children’s Hospital
americanos, com a criação e inauguração
dos primeiros Centros de Excelência em
Especialidades Pediátricas do Brasil.

possuem uma equipe de profissionais
transdisciplinar, que interage entre si a cada
consulta realizada, oferecendo ao paciente toda
a estrutura dos demais centros, uma vez que
todas as especialidades se complementam, com
atendimentos de diferentes especialidades em
um único lugar.

Em outubro o Sabará inaugurou esse
modelo de atendimento com 19 Centros cujo
objetivo é oferecer assistência pediátrica
especializada, nos quais crianças e
adolescentes passam por avaliação integrada
com um grande time de especialistas.

Fazem parte deste time fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeiros,
nutrólogos e educadora física, além dos
médicos de cada núcleo de seus respectivos
centros, que conversam entre si para discutir e
avaliar cada caso e tratamento, de acordo com
cada necessidade.

Em sua estrutura, os Centros de Excelência
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Alergia e Imunodeficiências
Asma
Autismo
Cardiopatias Congênitas
Catarata Congênita
Cefaleia
Cirurgia Pediátrica Minimamente Invasiva
Cranioestenose e Assimetrias Cranianas
Diabetes Tipo 1
Distúrbios do Crescimento e Desenvolvimento
Doença Inflamatória Intestinal
Doenças Genéticas Raras
Doenças do Tórax
Hipospádia e Anomalias Genitais
Motilidade do Trato Gastrointestinal
Mucopolissacaridose e Erros Inatos do Metabolismo
Obesidade
Ortopedia Pediátrica E Traumatologia
Núcleo de Pé Torto Congênito
Núcleo de Displasia Congênita do Quadril
Núcleo de Paralisia Obstétrica e Deformidades da Mão
Núcleo de Paralisia Cerebral
Núcleo de Escoliose

Respirador Bucal
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Instituto PENSI: contribuição ao ensino e
pesquisa e ao desenvolvimento social
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Missão
“Promover a saúde infantil pelo desenvolvimento da pesquisa,
disseminação do conhecimento, voluntariado e projetos sociais para
influenciar a sociedade a cuidar das crianças do Brasil.”

Visão
“Ser reconhecido como um centro gerador e difusor de
conhecimento, através da excelência de suas pesquisas e difundindo
o conhecimento sobre a saúde infantil, para médicos e demais
cuidadores e para a sociedade. Fazemos isto de forma sustentável e
com compromisso social.”

Valores e Crenças
Conhecimento
“Acreditamos que o conhecimento possa ser o agente transformador
de uma sociedade. Fazemos isto através da pesquisa e da difusão do
conhecimento em saúde infantil”.
Crianças
“Acreditamos que a saúde da criança em todas suas dimensões
biopsicossocial seja nossa razão de existir. A partir disto
construiremos uma sociedade melhor”.
Ética
“Acreditamos no respeito e transparência nas atitudes, com
responsabilidade e integridade no cumprimento dos nossos
compromissos e relacionamentos.”
Filantropia
“Acreditamos na filantropia como instrumento de construção de uma
sociedade melhor”.
Voluntariado
“Acreditamos que o voluntariado possa desenvolver as relações
interpessoais dentro do ambiente de trabalho hospitalar, a fim
transformar as relações humanas.”
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Mensagem da diretoria
Em 2014 o voluntariado do Hospital Infantil Sabará
enfrentou uma série de desafios, pois começara o ano
com o número de voluntários bastante inferior ao que
tivemos no final de 2013. Para superar os obstáculos que
se colocam, nossa maior ferramenta é sempre a reflexão
e, por isso, nos questionamos: por que tantos voluntários
teriam deixado nosso Hospital?
Ao fazermos um estudo do perfil do nosso voluntário
observamos que a idade média desse indivíduo estava
aproximadamente entre 20 e 30 anos e que muitos
eram estudantes que tiravam férias e ao mudar de ano
iniciavam uma nova vida.

ansiosos e que não conseguem se realizar integralmente.
Com este ponto em mente, nosso voluntariado passou
a formar pessoas com mais experiência de vida e
valorizar a questão da cidadania entre os pacientes e
suas famílias bem com entre os próprios participantes
do programa.
Nosso grupo se tornou coeso e o número de voluntários
deixou de ter rotatividade de forma tão acentuada. As
crianças e suas famílias tiveram mais facilidades em
compartilhar os brinquedos disponíveis corroborando
a nossa ideia de que uma ferramenta muito eficaz para
enfrentar desafios é a reflexão.

Oferecemos aos voluntários uma discussão a respeito do
material “O valor do amanhã” elaborado pelo Instituto
Moreira Salles e baseado no livro de Eduardo Giannetti.
Nessa discussão colocamos em pauta justamente o que
o material traz: quanto vale para o seu futuro a pressa
de hoje? Não acabar uma faculdade para trabalhar fora
sair de casa, não acabar projetos longos em detrimento
de uma viagem que surge de repente, dentre outras
situações que a vida nos apresenta.

O projeto que propomos aqui constrói também um
conceito de trabalho voluntário. Não basta ter boa
intenção e querer ajudar, é preciso capacitar o voluntário
e oferecer ferramentas a ele para que possa se
desenvolver em sua função.

Tais atitudes podem gerar satisfação imediata, porém
igualmente forma indivíduos impacientes e às vezes

Sandra Mutarelli Setúbal

A humanidade também necessita
de sonhadores para os quais o
desenvolvimento de uma tarefa seja
tão cativante que lhes resulte impossível
dedicar sua atenção ao seu próprio
benefício. (Marie Curie- Prêmio Nobel
Física em 1903 e Química em 1911).
Esta frase sintetiza bem a razão de ser da Fundação que
presenteia São Paulo com uma Instituição inovadora
alinhando assistência pediátrica a um ambiente de
estímulo à investigação, ensino e ações sociais, que
contribuem para melhorias da saúde infantil. Alinhado
a estes propósitos, o PENSI tem a missão de motivar
os profissionais dedicados à pediatria a contribuírem
com conhecimento de ponta para ajudar a resolver os
desafios dos cuidados às crianças e aos adolescentes.
Para isso, implantamos um modelo de operação que
busca a sustentabilidade e perenidade, com projetos
compartilhados com o corpo clínico do Hospital e
com outros pesquisadores associados que tenham a
mesma visão e atuem com elevados padrões éticos e
científicos. Disponibilizamos equipe treinada e focada no
suporte às iniciativas de pesquisa e ensino, plataforma
de ensino a distância, sistema de gerenciamento das
pesquisas, treinamento para acesso à Plataforma Brasil
de cadastro de pesquisa e submissão ao nosso Comitê
de Ética em Pesquisas. Elencamos seis áreas para
pesquisa institucional, fornecendo estrutura física para
a implantação das rotinas assistenciais e de pesquisa.
Desta forma, notamos aumento progressivo no número

Presidente do Instituto PENSI

de pesquisas cadastradas, chegando a 21 projetos em
2014, que geraram quatro publicações. Recebemos
também um número expressivo de propostas de
pesquisas com a indústria farmacêutica sobre eficácia e
segurança de medicamentos em pediatria.
Na área de ensino, o destaque foi o 2º Congresso
Internacional Sabará de Especialidades Pediátricas
que contou com a participação de mais de 1.600
profissionais de todo o Brasil, além de sete palestrantes
internacionais. Foram feitas 32 publicações online que
geraram mais de 7 mil downloads. Fizemos parcerias
com diversas associações médicas e colocamos
nosso Congresso no circuito dos principais eventos
de pediatria do país. Em 2014 também avançamos
nos projetos sociais, participando ativamente da Rede
Nacional Primeira Infância e do Núcleo Ciência pela
Infância, com a produção de material educacional e
realização de capacitação de profissionais em creches
e instituições de saúde. Trabalhamos numa perspectiva
interdisciplinar e multiprofissional, buscando parcerias
com outras organizações para inovação e disseminação
das melhores evidências científicas, com o intuito de
beneficiar a todas as crianças e adolescentes, num
contexto biopsicossocial.

Fátima Rodrigues Fernandes
Diretora Executiva
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Organograma
Presidência: 					Prof. Dra. Sandra Mutarelli Setúbal
Diretora Executiva: 				
Gerência de Educação Continuada: 		
Gerência de Voluntariado: 			
Assessoria Pedagógica: 			
Coordenadoria de Pesquisa: 			
Coordenadoria de Ensino: 			

Dra. Fátima Rodrigues Fernandes
Dra. Heloisa Ionemoto
Enf. Cristiane Caricati
Professor Lino de Macedo
Mariana Salles La Terza
Poliana Araújo

Presidência do Instituto PENSI
Profa. Dra. Sandra Mutarelli Setúbal

Diretoria Executiva

Gerência Voluntariado
Assessoria de Psicologia

Assessoria de Pedagogia

Projetos Sociais e Captação

Coordenadoria de Simpósios,
Eventos e Estágios
Núcleos de Pesquisas Clínicas

Gerência de Educação
Continuada
Supervisão de Educação
Continuada
Coordenadoria de Pesquisa
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Focos de atuação
Pesquisa
• Pesquisas clínicas e epidemiológicas no Hospital Infantil Sabará e no Instituto PENSI.
• Pesquisas patrocinadas por indústrias farmacêuticas sobre eficácia e segurança de
medicamentos em pediatria.
• Núcleos de Pesquisa em 6 áreas temáticas.
• Comitê de Ética em Pesquisa, com olhar na pediatria.

Ensino e Educação Continuada
• Ensino e capacitação de profissionais da saúde de diversas áreas que atuam na pediatria,
realizando simpósios, cursos e congressos.
• Educação Continuada dos profissionais do Hospital.
• Plataforma EAD para suporte de ensino e divulgação de conhecimento em saúde infantil
para profissionais da saúde, educação e público leigo.
• Estágios: organização e acompanhamento de estágios realizados na Instituição.

Projetos Sociais e Voluntariado
• Parceria com ONGs que atuam em saúde infantil, por meio de financiamento, patrocínio ou de
serviços especializados.
• Membro colaborador da Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI).
• Parceiro do Núcleo de Ciência na Primeira Infância para projetos na Primeira Infância.
• Formação e capacitação de Voluntários com foco em pediatria.
O modelo de atuação do Instituto PENSI está alinhado às atividades do Hospital Infantil Sabará
e sua sustentabilidade funciona na seguinte configuração:

Fundo
Patrimonial

Fundo de
Pesquisa
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Pesquisa
O Centro de Pesquisa do Instituto PENSI
desenvolve pesquisas clínicas, observacionais e
epidemiológicas por meio de incentivos ao seu
corpo clínico interno e parcerias com outras
instituições. O objetivo é expandir

o conhecimento em pediatria e incentivar
estudos que melhorem a eficácia e a segurança
da assistência global à saúde da população
pediátrica. O núcleo possui equipe fixa de
dedicação exclusiva e conta ainda com a
equipe clínica de especialistas do Hospital
Infantil Sabará para a condução das pesquisas.

Equipe fixa
Diretoria: médica com mestrado, pós-graduação em Pesquisa Clínica e MBA de Gestão em Saúde.
Coordenação: farmacêutica especialista em Pesquisa Clínica e em Gestão de Projetos.
Assistentes de pesquisa (2), com formação em Farmácia.
Assistente Administrativo: responsável pelo agendamento de consultas e recepção dos
participantes das pesquisas.

Equipe clínica especializada para a condução dos estudos:
Pesquisadores associados: médicos de diferentes especialidades pediátricas
Enfermeiras
Farmacêuticas
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogas
Nutricionistas
Psicólogas
Demais profissionais de saúde segundo necessidade dos estudos
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Núcleos de Pesquisa

tratamento multiprofissional da criança com
dificuldade alimentar: uma nova visão, (in press).

Como estratégia inicial, o Instituto
PENSI definiu seis áreas prioritárias para
desenvolvimento de pesquisas:

• Estudo Alimentação Ativa2: Saúde e Nutrição
Infantil (Copa Danone 2014).

1. Nutrologia e Metabolismo
Considerando a adequada nutrição na
infância como um aspecto fundamental para
o desenvolvimento infantil e para a prevenção
de doenças, em 2014 foram iniciadas as
atividades de atendimento ambulatorial do
núcleo, após a customização das máscaras
de atendimento diferenciadas para cada
especialidade (médico, nutricionista e
fonoaudióloga), aquisição de materiais,
treinamento da equipe e inauguração, em
agosto, do Centro de Dificuldades Alimentares.
Os pacientes são atendidos por uma equipe
multiprofissional. Abaixo a composição da
equipe:
Coordenação
Médico Pediatra especializado em Nutrologia
Prof. Dr. Mauro Fisberg | Unifesp
Fonoaudióloga
Dra. Patrícia Junqueira
Nutricionistas
MSc. Priscila Maximino
A equipe também conta com especializandos
de cada uma das áreas de formação.
O objetivo do núcleo é aplicar um protocolo de
atendimento multiprofissional especializado,
e validá-lo como modelo teórico-prático de
atendimento que permita a especialização de
outros profissionais no tema, além de traçar o
perfil da população atendida para desenvolver
linhas de pesquisa que contribuam com o
conhecimento na área.
Projetos iniciados em 2014:
• Implantação de protocolo de atendimento
e pesquisa multidisciplinar em núcleo para
crianças e adolescentes com dificuldades
alimentares (geração de banco de dados).
• Estudo Brasileiro de Nutrição e Saúde
(EBANS)
• Mapeamento da Obesidade na Primeira
Infância.
• Dificuldade alimentar, tipo de comportamento
parental e estado nutricional de crianças
institucionalizadas (creches).
• O papel do Fonoaudiólogo no diagnóstico e

2. Doenças Imunológicas e Imunodeficiências
Em 2014 estabeleceu-se uma parceria
com o Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade de São Paulo (ICB/USP) para a
condução de projetos de coparticipação entre
as duas instituições. Esta parceria inclui o
Instituto PENSI e Hospital Infantil Sabará em
pesquisas sobre os mecanismos da resposta
imune e diagnósticos de deficiências de
imunidade, além da colaboração da academia
na investigação de casos complexos.
Projetos iniciados sob a orientação do Prof.
Dr. Antônio Condino Neto, médico pediatra
especializado em Alergia e Imunologia:
• Estudo de novos defeitos genético-moleculares
em pacientes com diagnóstico clínico de
imunodeficiência primária (projeto de doutorado
aluna Stefanie Klaver Flores- ICB/USP)
• Desenvolvimento de uma metodologia visando
aumentar a sensibilidade para detecção de IgE
específica (projeto de pós-doutorado aluno
Leandro Hideki Ynoue – ICB/USP)
3. Doenças Respiratórias e Alérgicas
Cerca de 60% das crianças atendidas no
Hospital Infantil Sabará apresentam problemas
respiratórios e/ou alérgicos. Preocupados em
contribuir para aprofundar o conhecimento
nesta área e buscar melhorias para o
atendimento destes pacientes, em 2014 foi
realizado um projeto com planejamento
de gestão do núcleo focado em Doenças
Respiratórias e Alérgicas, com definição do
escopo de abrangência do núcleo, cronograma
de implantação e orçamento. O núcleo é
composto por profissionais do Hospital
Infantil Sabará de diversas áreas (alergistas,
pneumologistas, fisioterapeutas, enfermeiras),
sob a coordenação da Dra. Fátima Rodrigues
Fernandes, médica pediatra especializada em
Alergia e Imunologia e diretora executiva do
Instituto PENSI. Conta ainda com o suporte
científico de pesquisadores da Unifesp que
auxiliam na idealização das pesquisas: Prof. Dr.
Dirceu Solé , médico pediatra especializado
em Alergia e Imunologia, e o Dr. Gustavo
Wandalsen, médico pediatra doutor em Alergia
e Imunologia.
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4. Doenças Infecciosas e Imunização
Na área de Doenças Infecciosas e Imunização,
no período, houve aproximação com
laboratórios farmacêuticos para a condução
dos seguintes estudos clínicos, ainda em fase
regulatória e com perspectiva de início em 2015:
Bacteremia: eficácia e segurança de antibiótico
Norovírus: observacional para avaliação do
ônus comunitário e hospitalar
O núcleo é coordenado pelo Prof. Dr. Marco
Aurélio Sáfadi, médico pediatra especializado
em Infectologia e componente do corpo clínico
do Hospital Infantil Sabará.
5. Neurodesenvolvimento:
Inserido em programas e redes que estudam
o desenvolvimento infantil e buscam a
divulgação das melhores práticas, o Instituto
reuniu profissionais de diferentes áreas com a
proposta de discutirem questões e proporem
linhas de pesquisas nesta área. Para coordenar
este núcleo foi convidado o Prof. Dr. Edson
Amaro, médico neurorradiologista com
experiência em neurociências.
Membros do corpo clínico do Hospital Infantil
Sabará participantes: Prof. Dra. Gláucia de
Faria, Psicóloga, Dra. Lisa Suzuki, Médica
Neurorradiologista, Dra. Marcília Lima Martyn,
Médica Neurologista Infantil.
Em 2014 foram definidas as seguintes linhas de
pesquisa:
Estresse Tóxico / Estresse Tolerável: estudo de
RM funcional dos pais
Avaliação em parceria com o serviço de
psicologia clínica do Hospital

na rotina clínica
Protocolo de avaliação no serviço de
neurorradiologia
6. Primeira Infância
Em 2014 a Fundação e o Instituto PENSI foram
incorporados ao Núcleo Ciência pela Infância
(NCPI), do qual também fazem parte outras
instituições de renome: Harvard University,
David Rockefeller Center for Latin American
Studies, Instituto de Psiquiatria da USP, Insper
e Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A
partir desse envolvimento iniciaram-se as
atividades dentro da instituição com foco na
Primeira Infância, sob a coordenação do Prof.
Dr. Lino de Macedo, professor de Psicologia do
Desenvolvimento, e da Prof. Dra. Sandra Mutarelli
Setúbal, química, professora e educadora.
O Núcleo Primeira Infância do PENSI organizou
debates e reuniões que culminaram com a
elaboração de artigo sobre a experiência com
o brincar e a criança internada para o Jornal
online europeu Children, publicado em 2015:
“Pediatric Hospital: Toxic stress and the
paradigms of playing”. Children, 2015; 2: 66-77.
Authors: Lino de Macedo, Gláucia Faria da Silva
and Sandra Mutarelli Setúbal
Além das pesquisas produzidas por estes
núcleos, pesquisadores de outras áreas da
Instituição também cadastraram seu projeto
para avaliação pelo Comitê Científico e
Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição. A
Fundação também foi campo de pesquisa para
pesquisadores de outras instituições.

Perfusão sem contraste em epilepsia: efeitos
corticais
Estudo colaborativo com setor de vídeo EEG
Base quantitativa de RM em crianças: aplicação

Propostas de projetos institucionais recebidas por ano
21
18
3

2011

8

2012

2013

2014
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Projetos Institucionais de Pesquisadores Internos
cadastrados em 2014
Título do Projeto

Área

Finalidade

Estudo Alimentação Ativa3: Saúde e NutriNutrologia
ção infantil

Apresentação em Congresso

Doses, padrão e tendência de uso de exaRadiologia
mes de tomografia computadorizada

Artigo Científico

Implantação de protocolo de atendimento
e pesquisa multidisciplinar em núcleo para
Nutrologia
crianças e adolescentes com dificuldades
alimentares.

Artigo Científico

Estudo Brasileiro de nutrição e saúde

Outros

Nutrologia

Estudo Alimentação Ativa: Saúde e NutriNutrologia
ção infantil

Apresentação em Congresso

Características clínicas e radiológicas de
Doenças
pacientes com pneumonia por mycoplasRespiratórias e Artigo Científico
ma pneumoniae atendidos no Hospital InAlérgicas
fantil Sabará

Intervenções realizadas pelos farmacêuticos clínicos na Unidade de Terapia IntenFarmácia
siva de um hospital pediátrico privado de
São Paulo entre julho e dezembro de 2013

Monografia de curso de especialização ou MBA

Dengue em hospital pediátrico: perfil clíniInfectologia
co e epidemiológico

Apresentação em Congresso

Tratamento de candidemia com selo de
antifúngico em cateter de longa perma- Infectologia
nência: Relato de dois casos

Apresentação em Congresso

Terapia assistida por animais em hospital
pediátrico: interface com o serviço de conInfectologia
trole de infecção hospitalar para minimizar riscos infecciosos

Apresentação em Congresso

A participação do paciente e família no
Infectologia
processo da Higienização das Mãos

Apresentação em Congresso
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Título do Projeto

Área

Finalidade

O Papel do Fonoaudiólogo no diagnóstico
e tratamento multiprofissional da criança Nutrologia
com dificuldade alimentar: uma nova visão

Artigo Científico

Espasmos Infantis: Uma séria desordem
neurológica seguida da vacina pertussis Neurologia
celular

Artigo Científico

Observação de brincadeiras de crianças
com uma Caixa Mágica em Hospital Pedi- Psicologia
átrico

Artigo Científico

Análise do impacto da acreditação de um
Qualidade
hospital pediátrico de SP

Monografia de curso

Projetos Institucionais de Pesquisadores Externos
cadastrados em 2014
Título do Projeto

Área

Finalidade

Desenvolvimento de uma metodologia visando aumentar a sensibilidade para de- Imunologia
tecção de IgE específica

Projeto de Pós Doutorado

Estudo de novos defeitos genético-moleculares em pacientes com diagnóstico clí- Imunologia
nico de imunodeficiência primária.

Projeto de Doutorado

Atividade Assistida por Cães: investigação
da efetividade das intervenções fonoau- Fonoaudiologia
diológicas com crianças hospitalizadas

Projeto de Doutorado

Receptor androgênico em pacientes com
Urologia
hipospádia

Artigo Científico

Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono
na infância: desempenho escolar e a re- Pedagogia e DesenProjeto de Mestrado
lação com o desenvolvimento cognitivo e volvimento Infantil
comportamento
Efeitos da atividade assistida por cães na
sensação e expressão verbal oral da dor Fonoaudiologia
em crianças hospitalizadas

Projeto de Mestrado
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Publicações de 2014
Data

Revista

Título

Autores

Área

Nov/14

Anais do XIV Congresso
Brasileiro
de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar

Francisco Ivanildo de
Oliveira Junior, Regina Ruivo Bertrand,
Tratamento de candideMarcelo Genofre
mia com selo de antifúnVallada,
Adriana
Infectologia
gico em cateter de longa
Melo de Faria, Isabel
permanência:
de Camargo Costa e
relato de dois casos
Priscilla
Helena Costa Alves
Felix

Nov/14

Anais do XIV Congresso
Brasileiro Dengue em hospital pe- Francisco Ivanildo de
de Controle de In- diátrico: perfil clínico e Oliveira Junior e Re- Infectologia
gina Bertrand
fecção e Epidemio- epidemiológico
logia Hospitalar

Nov/14

Anais do XIV Congresso
Brasileiro
de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar

A participação do paciente e família no processo da higienização
das mãos

Regina Ruivo BerControle de Intrand e Francisco
fecção
Ivanildo de Oliveira
Hospitalar
Junior

Nov/14

Anais do XIV Congresso
Brasileiro
de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar

Terapia assistida por
animais em hospital pediátrico: interface com
o serviço de controle de
infecção hospitalar para
minimizar riscos infecciosos

Regina Ruivo Bertrand, Francisco IvaControle de Innildo de Oliveira Jufecção
nior, Paulina
Hospitalar
Basch, Katia de Martino, Tatiane Ichitani

Anais do 2o. Congresso Internacional Sabará de Especialidades Pediátricas
Além destas publicações, foi firmada parceria com a editora Blucher para publicação de resumos
das aulas do 2° Congresso Internacional Sabará de Especialidades Pediátricas.
Foram publicados 32 resumos, das seguintes áreas:
• Abertura (Consumismo Infantil)
• Alergias e Imunodeficiências
• Cirurgia Pediátrica e Gastroenterologia
• Dermatoses Alérgicas
• Enfermagem
• Farmácia Clínica
• Fisioterapia
• Nefrologia e Cardiologia
• Neuropediatria, Neurocirurgia e Cuidados ao paciente
• Nutrologia e Obesidade
• Ortopedia
• Pesquisa Clínica
• Pneumologia, Otorrinolaringologia e Via Aérea Pediátrica
• Psicologia Hospitalar, Psicanálise e Humanização
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Resultados:
Página publicada
em Novembro de
2014

607

visitas

Visualizações
totais dos
trabalhos

6.623

Média de
acessos/mês

1.016

visitas

Visualizações da
página do evento

Downloads
totais dos
trabalhos

7.118

Downloads

Downloads
(7 meses)

Trabalhos mais acessados:
Principais Técnicas de Fisioterapia
Respiratória em Pediatria

A criança que não come: abordagem
pediátrico-comportamental

Queda em Pediatria: Um desafio
para a equipe multidisciplinar

Assimetria Craniana: Cranioestenose
ou Plagiocefalia Posicional

808

807

visitas

Downloads

517

609

visitas

Downloads

338

606

visitas

Downloads

447

586

visitas

Downloads
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Pesquisas Clínicas com Fármacos
Em 2014 recebemos 35 propostas de estudos clínicos , 4 estudos foram iniciados, conforme apresentado na tabela 4 abaixo e 2 estudos foram finalizados.

Proposta de pesquisas clínicas com indústrias farmacêuticas
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35

35
25
21

2011

2012

2013

2014

Estudos Patrocinados iniciados em 2014
Tema da Pesquisa

Investigador Principal

Início do Estudo

Diarreia Aguda

Fátima Fernandes

Nov/2014

Coriza e Congestão Nasal

Fátima Fernandes

Out/2014

Náuseas e Vômitos no Pós-Operatório

Débora Cumino

Mar/2014

Candidíase

Nelson Horigoshi

Mai/2014

Estudos finalizados em 2014:
• Estudo fase III de asma persistente moderada a grave – 08 pacientes incluídos
• Estudo fase III de asma – zero pacientes incluídos (recrutamento finalizado no Brasil)

Atividades de Formação em Pesquisa
Durante o 2° Congresso Internacional Sabará de Especialidades Pediátricas foi realizada uma Mesa
de Pesquisa Clínica, com 58 participantes, 17 palestrantes e carga horária de 8h.
Temas abordados:
• Incentivos públicos à pesquisa
• Estudos Acadêmicos e Institucionais
• Regulação e Ética em Pesquisa Clínica
• Aspectos Importantes na Estruturação de um Centro de Pesquisa
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Comitê de Ética da Fundação José Luiz Egydio Setúbal
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres
Humanos da Fundação José Luiz Egydio Setúbal
é uma instância colegiada interdisciplinar e independente, constituída pela Instituição em respeito às normas da Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012.do Conselho Nacional de Saúde.

O Comitê tem caráter multidisciplinar, com a
participação de profissionais da área médica,
das ciências sociais e humanas e representante
de usuário.

Nome

Atribuições

Formação

Ana Maria Cocozza

Membro

Médica

Antonio Carlos Malheiros

Membro

Desembargador

Cristiane Caricati

Membro

Enfermeiro

Eloisa Elena Braghetta Silberberg

Vice-coordenadora

Advogada

Fátima Fernandes Rodrigues

Coordenadora

Médica

Gabriella Candido Freitas

Membro

Farmacêutica

Izaura Gonçalves Ramos Assumpção

Membro

Médica

Joel da Fonseca

Membro

Economista/Filósofo

Lino de Macedo

Membro

Pedagogia

Maria Lúcia Moreira Castanheira

Membro

Enfermeiro

Mariana Salles La Tersa

Membro

Farmacêutica

Regina Próspero

Membro

Advogada

Renata Pereira

Membro

Enfermeiro

Poliana Oliveira Araujo

Secretária

Administradora

Produções do CEP da Fundação:
10 reuniões
ordinárias

23 projetos
aprovados

1 extraordinária

O CEP foi indicado como CEP coordenador para
2 estudos multicêntricos internacionais, sendo
responsável pela análise inicial dos projetos e
envio para a CONEP.
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Ensino
Núcleo de Cursos, Eventos, Congressos e
Estágios Supervisionados
O Núcleo de Ensino do Instituto PENSI tem
como objetivo promover educação e ensino
na área da saúde infanto-juvenil e capacitar
profissionais da saúde que atuam em
pediatria, incluindo pediatras, especialistas
de outras áreas, enfermeiros, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, farmacêuticos e psicólogos.
Os nossos cursos médicos recebem pontos
da Comissão Nacional de Acreditação da
Associação Médica Brasileira (CNA/AMB),
contribuindo com o ensino continuado dos
pediatras e outros médicos que atuam com
crianças na revalidação de seu título de
especialista médico.

Outro alvo é a educação de pais, professores
e cuidadores de crianças para assuntos
relacionados à saúde infantil e a divulgação
de conhecimento ao público leigo em geral.
Isto é feito por meio de cursos presenciais e
a distância e reunimos os profissionais mais
gabaritados em suas respectivas áreas.

Congresso 2014
Em 2014 realizamos o 2º Congresso
Internacional Sabará de Especialidades
Pediátricas e dois Simpósios na área médica.

Resultados do 2o. Congresso Sabará de Especialidades Pediátricas

8

Total de inscritos 			

1.631

Conferência Internacional		

Carga horária (horas / aulas)		

200

Professores				

24

240		
					7
Nacionais

Estrangeiros

Simpósios				
Simpósios Satélites Patrocinados

8

Patrocinadores/Expositores		

19

281

Profissionais na Exposição paralela

95

14

Pontos na CNA			

325

Aulas					
Aulas práticas (hora/ aula)		

Programa Child Life Specialist

(somatória de
especialidades)

Em novembro de 2014, o PENSI proporcionou
a vinda de três especialistas ‘Child Life
Specialists’, do Disney Florida Hospital,
nos Estados Unidos, para uma semana de
formação teórica e supervisão prática do
trabalho do Hospital Infantil Sabará, com foco
na humanização das práticas assistenciais
pelo contato dos profissionais com crianças
e famílias.

apenas a conduta da equipe assistencial,
mas perpassa as ações concretas do
hospital: será exatamente nas pequenas
intervenções cotidianas, em seu relevo de
urdidura, que se revelará a potência e os
desafios desta proposta. Child Life Specialist
é a denominação de uma profissão. Com
origem nos Estados Unidos e no Canadá na
década de 1960, a profissão de Child Life
Specialist floresceu até ocupar atualmente
a quase totalidade dos hospitais pediátricos
americanos.

A Humanização do atendimento hospitalar
é um desafio constante que atinge não

Os Child Life Professionals, em sua Carta de
Valores, explicitam cinco pontos estratégicos,
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que traduzem os pontos de identificação do
Programa com a prática da Humanização do
Hospital Infantil Sabará:
• Lactentes, Crianças, Jovens e Famílias:
Promoção da integridade individual e familiar,
o desenvolvimento e bem-estar através da
implantação do modelo de cuidado centrado
na família.
• Brincar: Brincar é uma parte essencial
e natural da infância, um direito de
toda criança. Brincar facilita a cura, o
enfrentamento, domínio, expressão, a
criatividade, a conquista e o aprendizado e é
vital para o crescimento e desenvolvimento
da criança.
• Relações terapêuticas: Compromisso com
relações baseadas na confiança, respeito e
competência profissional, que contribuem
para o desenvolvimento da credibilidade,
resiliência e capacidade de resolver
problemas, elementos que permitem aos
indivíduos e famílias a lidar de maneira eficaz
com os desafios.
• Comunicação: Bebês, crianças e jovens
comunicam suas necessidades por meio de
palavras, do brincar e do comportamento.
Temos o compromisso de capacitar e
sustentar todas as formas de comunicação.
• Fundamentos Teóricos da Prática: O
conhecimento dos fundamentos de teorias
de desenvolvimento infantil, do brincar, o
estresse e o enfrentamento de conflitos,
bem como as teorias e estudos sobre
dinâmica familiar.
Se são muitos os pontos de conexão,
a novidade foi observar como os mesmos valores
se traduzem em práticas aparentemente simples,
porém sustentadas por uma intencionalidade
construída sobre bases científicas e voltada para
pontos estratégicos.
A programação da semana teve por público
alvo os lideres e gestores, para apresentação
do alcance da prática do Programa Child Life,
bem como; profissionais e voluntários, com
cursos teóricos específicos, e a possibilidade
de observação da prática dos especialistas
Child Life e de supervisão em pequenos grupos
divididos por setor assistencial.
Quanto ao conteúdo, foram aborados os
seguintes temas:
• Características do Programa Child Life:

filosofia, missão, valor, modos de formação,
elementos para sua implementação e prática.
• Conexão entre as atividades hospitalares e
o programa Child Life: articulação com o dia
a dia do hospital nas interfaces assistenciais
e administrativas, bem como os benefícios e
desafios dessa inclusão.
• Trabalho com crianças antes de cirurgias
eletivas e emergenciais, a intervenção
em caso de dor aguda ou crônica, em
tratamentos paliativos, bem como a interação
com as famílias.
Troca de experiências através da observação
de nossas práticas, em um trabalho de
aperfeiçoamento em serviço.
Durante uma semana, evidenciou-se que
muitas práticas adotadas na rotina do Hospital
participam das práticas preconizadas pelo
Programa Child Life. Contudo, a novidade
se revelou na organização institucional
das práticas sob o eixo da experiência da
criança e da família. Pautar a ação de saúde
a partir da perspectiva do outro é, em si,
uma ação transformadora. Os membros das
equipes multiprofissionais foram convocados
a rever sua ação a partir da sustentação da
perspectiva da criança. Quanto aos pacientes
e suas famílias, o Programa mostrou-se capaz
de alçar ações de qualidade em direção a uma
Política de atendimento.

315
profissionais

palestrantes

6

27

encontros

9

horas
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Patrocinadores

Abbivie Farmacêutica Ltda.

Aché Laboratórios Farmacêuticos

Alergoshop Comércio de Imp. de Produtos Naturais e para Alérgicos Ltda.
Bayer S.A

Casa Hunter
CSL Behring Comércio de Produtos Farmacêuticos
Ltda.

Danone Ltda

Diagnósticos da América S.A

Dotlib Informação Profissional Ltda.

GlaxoSmithKline Brasil Ltda.

Laboratório Expanscience Com. Imp.
Exp. de produtos para saúde Ltda.

Mead Johnson do Brasil Comércio e Imp. Nutrição
Ltda.

Mucambo S.A
Mendelics Análise Genômica S.A
MX Representações Ltda - ME
Nestlé do Brasil
Novartis Biociência S.A

Phadia Diagnósticos Ltda.
Politec Importação e Comércio Ltda.

ProMed Livraria
Pharmacia de manip. Formularium

Sanofi-Aventis Comercial e Logística
Ltda.

Vortex Medical Dist. Imp. Produtos Médico Ltda.
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Reuniões Científicas
O Núcleo de Ensino realiza mensalmente reuniões científicas multidisciplinares para atualização
de temas diversos, definição de protocolos assistenciais e discussões de casos clínicos com a
participação de todas as equipes do Hospital e convidados externos.

Reuniões 2014
Palestrantes

No de participantes

1ª Reunião científica multidisciplinar - Discussão de caso
clínico - Oncologia

2

21

2ª Reunião científica multidisciplinar - Discussão de caso
clínico - Hematologia

3

12

3ª Reunião científica multidisciplinar - Apresentação caso
clínico - Equipe de neurorradiologia

2

7

4ª Reunião científica multidisciplinar - Marcha na ponta
dos pés - o que é importante saber?

1

13

5ª Reunião científica multidisciplinar - Programa Nutricional das Doenças Crônicas: influência genética e estilos
de vida

1

31

6ª Reunião científica multidisciplinar - Visão da Psiquiatria para a Obesidade Infantil

1

33

Atualização no Tratamento de Infecções Fúngicas em
Pediatria

1

17

Erros Inatos do Metabolismo (4 reuniões)

4

182

Programa Child Life Specialist (9 reuniões)

8

315

Curso de Aprimoramento Cultural
Curso livre e oficina de discussões filosófico-culturais oferecidos para profissionais da instituição
e externos.

293
participações

39
encontros

117
horas
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Estágios
A Instituição tem sido procurada como campo de estágio por várias instituições de ensino a
fim de proporcionar ais alunos a experiência teórica-prática em um hospital pediático. Essas
atividades contemplam uma programação definida, avaliação e monitoria permanente.

1. Estágios de graduação

Carga horária nos estágios supervisionados em 2014 (quantidade de estagiários)

932 (3)

Psicologia

869 (12)

Medicina

240 (1)

Farmácia

Enfermagem

92 (1)

Pesquisa Clínica

113 (2)

2. Estágios de residentes em Anestesiologia
Estágio observacional para desenvolver três níveis de aprendizagem: cognitiva, técnicopsicomotora e comportamental afetivo, visando formação completa.
Parcerias:
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo - FCMSCSP
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo - HSPE-SP
Hospital Israelita Albert Einstein - HIAE
Universidade Estadual de Londrina - UEL
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco - HC-UFPE
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais - HC-UFMG.
Carga horário de estágio realizadas por residentes de Anestesiologia, distribuídas por instituições de origem (quantidade de residentes)

1472 (16)

FCMSCSP

672 (6)

HSPE

388(2)

HC-UFPE

208(2)

HIAE

HC-UFMG

UEL

166 (2)

84 (2)
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Ensino a Distância
Em 2014, o PENSI lançou sua plataforma
de Ensino a Distância (EAD), que propicia
atualizações e capacitações em temas diversos
para profissionais da saúde que atuam em
pediatria, pais e cuidadores e treinamentos para
nosso corpo clínico interno.
A plataforma conta com uma ferramenta
inovadora e interativa de ensino, que permite
o acesso a vídeo-aulas, troca de arquivos e
fórum de discussões entre alunos e professores
e avaliações.
Estas atividades de interação e colaboração
incentivam a consolidação de conceitos e troca
de opiniões, permitindo um aprendizado teóricoprático, sempre com o objetivo das melhores
práticas na vida real. Para tanto, contamos
com profissionais experientes do Hospital
Infantil Sabará, do Instituto PENSI e de outras
instituições que compartilham suas vivências e
contribuem para a ampliação do conhecimento
baseado em evidências.
Educação Continuada
O setor de Educação Continuada atua junto
às equipes do Hospital com a finalidade de
organizar uma programação adequada às

necessidades de capacitação, treinamento,
atualização e troca de experiências para os
profissionais da área técnica.
O corpo clínico interno é composto por
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e
demais equipes multidisciplinares e tem seu
desempenho monitorado pelo gestor direto.
Os gestores, juntamente com a direção do
Hospital, identificam e determinam as demandas
necessárias para a educação continuada,
visando à incorporação de novos conhecimentos
e desenvolvimento de habilidades técnicas.
A Educação continuada acompanha a
programação e fornece feedback para o
gestor solicitante; estuda possíveis ajustes
e aperfeiçoamentos durante o treinamento
customizado para cada setor.
Visando acompanhar o crescimento da
Fundação e o aumento da complexidade
clínica dos pacientes assistidos no Hospital
Infantil Sabará, a partir de 2014, o Instituto
PENSI investiu em nova estrutura física
específica com sala de treinamento para o
setor de Educação Continuada e agregou uma
médica pediatra para intermediar não só as
necessidades da enfermagem como de toda
equipe multidisciplinar.

Cursos e treinamentos organizados pela Educação Continuada
No de
participantes
Novos cuidadores
da enfermagem

Carga
horária

Treinamento de BLS

170

54h

Treinamento farmácia

45

6h

Treinamento Gasometria

19

4h

Treinamento ECG

17

8h

Curso de formação de instrutores urgências e
23
emergências em pediatria

8h

Aulas Treinamentos
Aulas de enfermagem- Institucional

No final de 2014 foi realizada a 1ª. Capacitação
para Formação de instrutores para o Curso de
Urgências e Emergências em Pediatria usando
métodos de ensino para adultos com simulação
realística. A simulação realística é uma
ferramenta de ensino avançada, sofisticada,
que utiliza manequins de alta resolução,
computadorizados que mimetizam uma

24 horas/mês

situação de crise. Servem para o treinamento de
processos cognitivos e comportamentais. Com
uma equipe dedicada e capacitada a multiplicar
essa técnica de ensino, o Instituto PENSI inova,
oferecendo treinamento em emergências
pediátricas com simulação realística para
médicos, enfermeiros e fisioterapeutas.
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Projetos Sociais
A Fundação, por meio do Instituto PENSI,
cumprindo seu papel social, apoia e atua em
diversas iniciativas sociais e de pesquisas,
oriundas de ONGs e da Academia.
Rede Nacional Primeira Infância
– RNPI: rede formada por 160
organizações da sociedade civil,
do governo, do setor privado
que atuam na promoção e
defesa dos direitos da primeira
infância, com foco de ação
na saúde, educação, cultura e
assistência social. A Fundação
José Luiz Egydio Setúbal participa de vários
grupos de trabalho e do Projeto Observatório
Nacional para a Primeira Infância (PONPI),
que realiza mapeamento das ações públicas
relevantes que impactam o desenvolvimento
e saúde infantil, como ações de proteção
contra a violência às crianças. Em 2014 o PENSI
e a Fundação tiveram participação ativa na
RNPI, apoiando financeiramente o Projeto
Observatório Nacional Primeira Infância - PONPI,
sob a coordenação do Instituto para Infância
(IFAN). Neste ano foram produzidos e divulgados
materiais sobre os seguintes tópicos:
• Mapeamento da Obesidade Infantil no
contexto assistencial e de políticas públicas
• Mapeamento: Evitando Acidentes na
Infância
• Mapeamento do Orçamento para a
Primeira Infância
A Fundação também faz parte do Grupo
de Trabalho do Brincar, no qual realiza um
simpósio sobre a Importância do Brincar na
Saúde – evento educativo aberto durante
o 2º. Congresso Internacional Sabará de
Especialidades Pediátricas, com um público de
190 pessoas das mais diversas áreas de atuação
na infância – e ainda oferece palestra para o
Seminário “O Brincar na promoção da Saúde
Integral da Criança”.

Núcleo Ciência pela
Primeira Infância –
NCPI: em 2014 fizemos
uma parceria com
instituições nacionais
e internacionais com o
objetvo de estabelecer
uma ponte entre academia, organizações não
governamentais e lideranças que focam suas
atividades na primeira infância. O NCPI atua
gerando e disseminando conhecimento sobre
o desenvolvimento infantil e influenciando
políticas públicas com este foco. Compõe este
núcleo a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal,
Faculdade de Medicina da USP, Insper e o CDC
- Center on Developing Child e David Rockefeller
Center for Latin American Studies, ambos da
Universidade de Harvard. Durante este primeiro
ano de participação, contribuímos com o
Comitê Científico que elaborou e publicou o
documento: “O Impacto no Desenvolvimento da
Primeira Infância sobre a aprendizagem”, que
traz evidências que reforçam a importância do
desenvolvimento saudável integral infantil como
suporte que permitirá o desenvolvimento pleno
dos cidadãos e o bem-estar da sociedade.
Outro documento produzido e publicado pelo
NCPI aborda os “Valores e Metáforas: Para a
Comunicação do Conhecimento Científico Sobre
o Desenvolvimento da Primeira Infância no
Brasil” e tem o intuito de sensibilizar o público e
os formuladores de políticas públicas no Brasil
sobre o que o conhecimento científico tem a
oferecer para melhorar as políticas públicas para
o desenvolvimento.
Participamos ainda do IV Simpósio Internacional
de Desenvolvimento na Primeira Infância que
teve como tema central: “Fortalecendo as
potencialidades dos adultos para que promovam
o desenvolvimento das crianças”.
Em novembro de 2014 também contribuímos
para a realização do Fórum Investing in Young
Children Globally (iYCG) que é uma iniciativa do
Instituto de Medicina da Academia Americana de
Ciências, com o objetivo de promover discussões
sobre como a ciência pode usar melhor o
seu conhecimento para ajudar na resolução
de problemas complexos que afetam o
desenvolvimento da criança.
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Projeto Coroados: Participação da Fundaçao
na capacitação de profissionais da saúde,
educação e assistência social na cidade de
Coroados, interior de São Paulo, incluindo
atividades práticas presenciais, em parceria
com a prefeitura da cidade.
Instituto Saúde e
Sustentabilidade: a Fundação
é mantenedora desta ONG,
que atua nos problemas
relacionados ao meio
ambiente como gerador de
agravos à saúde, doenças respiratórias e
obesidade, buscando melhorias e gerando
alertas para a sociedade.
Projeto Bandeira Científica
– USP: apoio aos projeto
de várias faculdades da
Universidade de São Paulo, que
promove ações educativas,
assistenciais e de pesquisa em
cidades de baixo IDH.
Arte e Despertar: parceria
para capacitação dos
profissionais da saúde e
cuidadores
de pacientes, com foco em
atividades arte-educativas e
culturais que favoreçam o
resgate da autoestima, o reforço de vínculos
familiares e afetivos e a melhora da saúde.
Viva e Deixe Viver: ações de
treinamento e capacitação
dos voluntários para se
tornarem contadores de
histórias em hospitais para
crianças e adolescentes
internados, contribuindo para a
humanização dos serviços.
Fórum de Filantropos
e Investidores Sociais:
promoção da troca
de experiências entre
investidores sociais e

articulação de parcerias, em parceria com o
Instituto de Desenvolvimento Social - IDIS.
Fundação Tide de Azevedo
Setúbal: parceria iniciada
em 2014 para capacitação
dos profissionais da Creche
do Jardim Lapenna em
São Miguel Paulista. Foi
realizado o mapeamento
das demandas dos profissionais e iniciada
a capacitação mensal para 60 profissionais
cuidadores da creche que abriga crianças de
0 a 5 anos.
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Voluntariado
O Voluntariado do Hospital Infantil Sabará
iniciou suas atividades em 2011 em parceria
com a Associação Viva e Deixe Viver, presidida
pelo Prof. Valdir Cimino. O grupo hoje possui
150 voluntários atuantes que passaram pela
formação específica, sendo dois em 2011, quatro
em 2013 e cinco em 2014. No total, foram 1.067
pessoas formadas que dedicaram 7.882 horas ao
trabalho voluntário.
Aprimoramentos realizados em 2014:
Trabalhar em um hospital infantil não é tarefa
fácil. A preparação dos nossos voluntários
consiste em encontros de oficina e supervisão
das suas atuações. Em 2014 foram ofrecidas
apromirações em dois períodos por mês. Brincar
com crianças requer:
• equilíbrio emocional e, por isso, neste ano a
atividade de roda de conversa passou a ser
feita sob supervisão da equipe de psicologia do
Hospital. Na roda de conversa são compartilhadas
experiências e orientações do profissional de
saúde, bem como suporte emocional;

Caixa mágica - consiste em uma série
de materiais escolares além de outros
elementos, como lupa ou bússola. É muito
utilizada pelos voluntários e pode ser
replicada em hospitais públicos devido
ao baixo custo. Nessa mesma linha foi
desenvolvido o “cesto dos tesouros”, que
consiste em utensílios domésticos que
podem ser utilizados por bebês sem
perigo. Esse é outro projeto que pode
ser replicável em hospitais públicos, por
conta do baixo custo.

4.377
Total de atendimentos

• conhecimento do desenvolvimento infantil para
adequar as atividades à idade do paciente. Na
formação e em algumas rodas de conversas são
ressaltadas as fases de desenvolvimento infantil,
sob a perspectiva de Jean Piaget, ministrada
pelo assessor Prof. Dr. Lino de Macedo;
• repertório de brincadeiras.
levando-se em conta o desenvolvimento
infantil e a integralidade de qualquer ser
humano nas vertentes biopsicossocial,
são desenvolvidas atividades com
materiais diversos para que os pacientes
possam se expressar por meio de
desenhos, músicas e histórias.

5.270

Total de atendimentos familiares

são realizadas oficinas de brincadeiras
para oferecer repertório aos voluntários
para brincarem adequadamente com os
pacientes, levando em conta sua situação
clínica, social e psicológica.
• Brinquedos – muitas vezes é necessário um
brinquedo para entreter uma criança, porém,
o brinquedo pode ser desenvolvido por pais,
educadores ou profissionais da saúde.

137

Voluntários em 2014
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Perfil profissional dos voluntários
Enfermeiros
Médicos
Pedagogos
Psicólogos
Nutricionistas
Fisioterapeutas
Administração
T.I.
Arquitetos
Engenheiros
Marketing

32%
68%

Outros
Profissionais ligados a saúde
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Diálogo digital
A Fundação José Luiz Egydio Setúbal considera as redes sociais uma grande ferramenta de
disseminação e compartilhamento de conhecimento. Desde 2011 atua com perfis institucionais no
Facebook, Youtube, Blog Sáude Infantil, além de portal próprio.

Resultados do portal
Média de acessos ao portal
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Blog Saúde Infantil
Média de acessos ao blog
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45.663
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31.750
28.588
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Média de pageviews do blog
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Evolução de fãs
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Demonstrativos financeiros
Intituto PENSI

Balanço patrimonial
Em milhares de reais
Ativo

2014

2013

2.708

1.004

2
98
31

2
48
27

2.839

1.081

205
1

266
-

3.045

1.347

69.989

67.604

2014

2013

100
2

95
2

51

36

153

133

1.214

-

1.678

1.214

Total do passivo

2.892

1.214

Total do passivo

3.045

1.347

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Estoques
Outras contas a receber
Despesas antecipadas

Não circulante
Imobilizado
Intangível

Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Outras contas a pagar
Total do passivo
Patrimônio líquido
Patrimônio social
Déficit acumulado

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

Patrimônio
social

Superávit
acumulado

Total do
patrimônio
líquido

Superávit do exercício
Em 31 de dezembro de 2013
Transferência do superávit acumulado
para patrimônio social
Superávit do exercício

1.214

Em 31 de dezembro de 2013

1.214

1.214

1.214

1.214

1.214

(1.214)
1.678

1.678

1.678

2.892

Auditado pela PwC

Em outubro de 2012
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Demonstração do superávit
Em milhares de reais
2014

2013

3.715

2.131

(1.284)

(230)

2.431

1.901

(854)

(703)

(16)

(8)

1.561

1.190

121

24

(4)

-

117

24

1.678

1.214

2014

2013

1.678

1.214

83

6

(50)
(4)

(48)
(2)
(27)

5

95

15

38

1.727

1.276

(23)

(272)

(1.704)

(1.276)

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa

1.704

1.004

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

1.704

1.004

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

2.708

1.004

Receitas líquidas de quotas associativas
Custo dos serviços prestados
Resultado bruto
Despesas administrativas e gerais
Despesas tributárias
Superávit operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Despesas financeiras, líquidas
Superávit do exercício

Demonstração dos fluxos de caixa
Em milhares de reais

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciações e amortizações
Variações nos ativos e passivos
Outras contas a receber
Estoques
Despesas antecipadas
Fornecedores
Outros passivos
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
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Informações
Hospital Infantil Sabará
Avenida Angélica, 1987 – Higienópolis
São Paulo – SP
CEP: 01227-200
Telefone: +55 11 3155-2800
Centros de Excelência
Rua Mato Grosso - 306 | Conjunto 1503
São Paulo - SP
CEP: 01302-001
Telefones: +55 11 2155-9332/ 2155-9333
Instituto PENSI
Avenida Angélica, 968 | Conjunto 71 – Higienópolis
São Paulo – SP
CEP: 01227-200
Telefone: +55 11 2755-0259

Portal: http://www.hospitalinfantilsabara.org.br
Blog: http://saudeinfantil.blog.br/
Facebook: http://www.facebook.com/HospitalSabara
Twitter: http://twitter.com/hospitalsabara
YouTube: http://www.youtube.com/HospitalSabara
Instagram: http://instagram.com/hospitalsabara
Mais informações sobre este relatório podem ser obtidas pelo e-mail marketing@sabara.com.br
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