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Introdução

Apresentamos o Sabará como uma instituição de quase 50 anos, considerada uma
referência pediátrica na cidade de São Paulo. Pensando nos dias atuais, quando a pediatria é
colocada de lado por instituições de saúde e profissionais da área médica, uma instituição que
aplica R$ 100 milhões para erguer um grande centro de atendimento de crianças e adolescentes,
equipado com o que há de mais moderno no setor, trazendo novos conceitos e nova visão para
esta área, merece um crédito pela coragem e sensibilidade social.

Talvez o maior impacto para a comunidade de São Paulo, seja a transformação da
instituição em uma Fundação, organização de interesse público sem fins lucrativos, em novembro
de 2010, deixando de ser uma Sociedade Anônima. O objeto social desta Fundação é a promoção
de saúde através do Atendimento, do Ensino e da Pesquisa, para crianças e adolescentes até 18
anos.

O hospital foi idealizado para crianças e adolescentes, possuindo todos os equipamentos
planejados, calibrados, ambientalizados para o uso nesta população. Estamos iniciando parcerias
com a prefeitura de São Paulo, para colocar esta tecnologia a disposição da população,
principalmente no setor de ressonância magnética e tomografia, pois estes pacientes em boa
parte precisam fazer os exames sob sedação.

Contamos também com um centro cirúrgico muito bem equipado e capaz de realizar as
cirurgias mais complexas nas áreas de transplante, cardiologia, neurologia, urologia e ortopedia.
Completando o parque tecnológico, o hospital possui a maior unidade privada exclusivamente
pediátrica do país, munida com equipamentos de última geração e capaz de atender todos os
pacientes graves, desde um prematuro extremo até um adolescente obeso.
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Educação para Saúde - uma iniciativa importante para atingir a “excelência em pediatria” e
contribuir para a melhoria da saúde infantil.

A Fundação Hospital Infantil Sabará (FHIS) é uma instituição que foi criada tendo como um
dos objetivos sociais, a educação e ensino em Saúde Infantil, seja ela para profissionais de saúde
ou leigos.

Acreditamos que, nos dias de hoje, numa comunidade como a da cidade de São Paulo,
onde estamos inseridos, a forma mais fácil e adequada para atingir grande número de pessoas
seja através das mídias sociais e da internet de forma genérica. Por meio de nossos pacientes e
frequentadores do Hospital, sentimos que há uma grande necessidade deste público mais jovem,
adepto de mídias eletrônicas, de um lugar onde possa adquirir informações relevantes em relação
à saúde infantil, fornecida por uma instituição séria, confiável e que ao mesmo tempo seja capaz
de utilizar uma linguagem acessível a um público bem amplo. Pela nossa história, e pelo
reconhecimento de nossa instituição, achamos que poderíamos ocupar este espaço.

No primeiro semestre de 2011, a FHIS investiu na criação de um Blog, de uma página no
Facebook, Twitter e outra no You Tube, além de reestruturar todo seu site, tornando-o acessível
e confiável com informações médicas e/ou relacionadas à saúde infantil, baseadas em artigos
científicos e atualizados, escritos pelos profissionais do hospital, muitos deles ligados a
instituições acadêmicas.

Foi criado também, um encontro voltado para pais, onde, com a presença de profissionais
convidados, há palestras e debates focados em assuntos relevantes e atuais. Desenvolvemos
folhetos educativos, visando esclarecer principais dúvidas com relação à saúde infantil, ajudamos
na campanha para a conscientização da cardiopatia congênita e temos um programa de educação
para pais de crianças internadas com doenças como diabetes, cirurgias, procedimento invasivos,
utilizando a técnica de brinquedo terapêutico.
O BLOG: ( http://saudeinfantil.blog.br/)
Nosso Blog chama-se “Saúde Infantil”, porque usamos a definição da Organização Mundial
de Saúde para o termo saúde:
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“Saúde não é apenas a ausência de doença, ela corresponde ao bem estar humano
nas vertentes física, psíquica e social.“

Baseando-se nesta definição, construímos um blog onde as informações são dadas a partir
de uma lista de solicitações de pais ou de nossos profissionais, versando sobre temas de
interesse da população geral e tópicos relacionados com nutrição, psicologia, educação de filhos,
educação no sentido amplo da palavra, sobre doenças, cuidados, prevenção de saúde, promoção
de saúde, atividade física, e uma infinidade de assuntos. O Blog iniciou no início de março de
forma experimental e a partir de abril de forma mais sistemática e aberta ao público, aumentando
mês a mês as nossas médias de participação e frequência como mostram os relatórios.

Acessos - Blog maio 2011 a junho 2012
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O FACEBOOK: (http://www.facebook.com/HospitalSabara)

O Facebook talvez seja a rede social de maior impacto no mundo atual, perceptível
mundialmente, e vai trilhando um caminho que só o futuro dirá sua força real. Entramos com
páginas no Facebook e no Orkut no início de abril, e atualizamos a página do Facebook, por ter
mais relação com os frequentadores do Hospital, que é o público alvo escolhido, já que seria
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muito difícil num país como o Brasil ou numa cidade como a nossa, ter uma linguagem que
atingisse a todos os grupos, devido à grande diversidade de pessoas que existem numa
megalópole como São Paulo. Além da constatação de que, o Facebook, com o tempo, ganhou a
preferência de maior número de usuários.

Nas páginas do Facebook colocamos manchetes de títulos que possam ser atrativos para
pessoas interessadas em saúde infantil ou assuntos relacionados com crianças. O material a ser
publicado é coletado de sites previamente escolhidos, como jornais e revistas sérios, matérias
com profissionais do hospital, seja em mídia escrita ou outras com rádios e TVs, além das
matérias do nosso Blog. Colocamos também informes de utilidade pública como campanhas de
vacinação, doação de órgãos, preservação do ambiente, etc., sempre relacionados com saúde
infantil.

Estatística de usuários do Facebook do Sabará maio 2011 a junho 2012
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No You tube, colocamos matérias feitas com profissionais do hospital para TV e estamos
agora, no segundo semestre, colocando material desenvolvido pelo Centro de Ensino e Pesquisa
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da Fundação. O primeiro, um piloto, foi sobre o dia do pediatra, mas a idéia é de utilizar material
que ensine e eduque, sobre temas relacionados à saúde infantil.

Nosso site, ainda em construção, disponibilizará matérias relacionadas à educação em
saúde para leigos, com textos e ilustrações desenvolvidos pela equipe multidisciplinar da
instituição, fornecendo informações sobre doenças, além de material sobre saúde.

Folhetos informativos para leigos
O Hospital Infantil Sabará tem um movimento de 120.000 pessoas/ano, que passam pelo
seu pronto-socorro, e aproveitamos este local para divulgar material de informações para os pais,
sejam para prevenção de doenças, esclarecimentos, orientações diversas etc.

Centro de Ensino

O Centro de Ensino do Hospital Infantil Sabará foi criado com o objetivo de promover
educação e ensino na área da saúde infanto-juvenil, dedicando uma atenção especial à expansão
do conhecimento e capacitação de profissionais da saúde que atuam em pediatria, incluindo
pediatras,

especialistas

de

outras

áreas,

enfermagem,

fisioterapeutas,

fonoaudiólogos,

farmacêuticos e psicólogos, manifestando a responsabilidade social da Fundação. Outro alvo é a
educação de pais e responsáveis para assuntos relacionados à saúde infantil e a divulgação de
conhecimento ao público leigo em geral.
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O que temos feito:

Cursos de educação continuada em saúde: Presenciais
I Simpósio de Dermatologia Pediátrica – Novembro 2010
Pontuação na CNA (Comissão Nacional de Acreditação): 4,0 pontos
Apoio: Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) e Associação Brasileira de Alergia e
Imunopatologia-SP
Custo do evento: R$ 12.223,42
Receita: R$ 9.000,00
I Simpósio de Oncologia Pediátrica – 25 a 26 de março de 2011
Pontuação CNA/AMB: 3,5 pontos
Apoio: Sociedade de Pediatria de São Paulo, Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica.
Custo do evento: R$ 9.434,85
Receita: R$ 5.180,00
Questões Atuais da Pesquisa Clínica em Pediatria - 31/03/2011
Realização em parceria com a Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica – SBMF
(Multidisciplinar).
Público-alvo: profissionais das diversas áreas que atuam na pesquisa clínica.
Custo do evento: R$ 3.000,00 (doação para a SBMF)
Receita: nenhuma
III EMDVA – Encontro Multidisciplinar sobre Doenças das Vias Aéreas. 08-09 de abril de 2011
Pontuação CNA/AMB: 4,0 pontos
Apoio: SPSP, ASBAI e Associação de Otorrinolaringologia de São Paulo
Custo do evento:R$ 11.831,97
Receita:R$ 7.725,00
I Simpósio de Nefropediatria - 10 a 11 de junho de 2011
Pontuação na CNA/AMB: 3,0 pontos
Apoio: SPSP (Sociedade de Pediatria de São Paulo) e Sociedade Brasileira de Nefrologia
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Custo do evento: R$ 9.348,00
Receita: R$ 3.940,00
Curso de Enfermagem PICC (passagem de cateter) – 10 de junho de 2011
Apoio: COREN
Custo: nenhum
Receita: R$ 1.250,00
I Simpósio de UTI, Dor e Anestesia em Pediatria – 30/09 e 01/10/2011, que conta com o apoio
da SPSP, da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva e da Sociedade Paulista de Anestesiologia.
Pontuação na CNA/AMB: 5,5 pontos
Apoio: SPSP, SOPATI, SAESP e SAEPE
Custo: R$ 13,480,20
Receita: R$ 8.004,00

I Simpósio de Imunizações: 22 e 23/10/2011, com o apoio da SPSP e Sociedade Brasileira de
Imunizações.
Pontuação CNA/AMB: 3,5
Apoio: SPSP
Custo: R$ 9.348,00
Receita: R$ 3.530,00
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No gráfico abaixo, apresentamos um resumo dos cursos presenciais realizados.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

95

87

85

82

76
64

21

II EMDVA

16

I Simpósio de
Dermatologia
Pediátrica

23
10
Curso
Enfermagem PICC´S

14

I Simpósio de
Oncopediatria

III EMDVA

Palestrantes

16

I Simpósio de
Nefropediatria

10
Curso
Enfermagem PICC´s

66

60

55

15

I Simpósio de
Terapia
Intensiva, Dor e
Anestesia em
Pediatria

15

I Simpósio de
Imunizações
Pediátricas

Inscritos

9
Av. Angélica, 1987 – Higienópolis - São Paulo / SP - CEP 01227-200
Telefone: 55 11 3155 2822 - Fax: 55 11 2755 0250

Ações 2012

Iº Congresso Sabará de Especialidades Pediátricas - 19 a 21 Abril 2012 - Hotel Maksoud
Plaza
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Pontuação CNA/AMB: 10 pontos
No. Palestrantes: 306
No. de inscritos: 823
Custos: 605.473,88
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Receitas: R$ 87.340,00

2º Semestre de 2012: programação

- Simpósio Medicina Esportiva – Set/2012
- Simpósio Neuropediatra – Out/2012

Cursos de educação continuada em saúde à distância:
Curso de Educação Continuada Online “Condutas Pediátricas”
Domínio: www.condutaspediatricas.com.br
Curso anual transmitido pela internet e também com modalidade presencial, com médicos
inscritos de todo o país e palestrantes renomados das principais escolas médicas de São Paulo,
além da entrega de material didático. Parceiro terceirizado: CBBW
2010: Maio – Dez: 84 hs/aula
Pontuação CNA/AMB: 10 pontos
No. Palestrantes: 60
No. de inscritos: 573
Custos: R$ 79.200,00
Receitas: R$ 30.045,65
2011: Agosto – Dez /2011: 40 aulas
Pontuação CNA/AMB: 10 pontos
No. Palestrantes: 40
No. de inscritos: 266
Custos: 52.8000,00
Receitas: R$ 7.510,15
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CURSO POR VIDEOCONFERÊNCIA “EXCELÊNCIA EM PEDIATRIA”
Domínio: http://www.fcmscsp.edu.br/proj_piloto.php
Link:

http://www.sabara.com.br/centro-de-ensino-pesquisa/cursos-atualizacao/curso-

educacao-continuada-excelencia-pediatria.php
Parceria com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, este curso é
patrocinado pela Fundação Hospital Infantil Sabará e transmitido gratuitamente para diversas
Santas Casas do Interior de São Paulo, dentro do Projeto EducaSus, em tempo real, através de
videoconferência que permite a interatividade da platéia com os palestrantes em São Paulo,
condicionando um ambiente de troca de experiências na área da saúde infantil, com formato
multidisciplinar, incluindo profissionais de todas as áreas. As aulas são gravadas e
disponibilizadas no site da Santa Casa e no site do Sabará.
EDUCASUS: http://www.fcmscsp.edu.br/ead/educasus/index.php
Hospital Infantil Sabará: www.sabara.com.br
Tem apoio da SPSP.

1º. semestre 2011
–

Módulo I – Nutrição em pediatria (Março/2011)
Inscritos: 111
Carga horária: 4
Pontuação CNA: 2

–

Módulo II – Ortopedia Pediátrica: Questões Relacionadas ao Esporte (Abril/2011)
Inscritos: 72
Carga horária: 4
Pontuação CNA: 2

–

Módulo III – Infectologia Pediátrica (Maio/2011)
Inscritos: 153
Carga horária: 4
Pontuação CNA: 2

–

Módulo IV – ORL Pediátrica (Junho/2011)
Inscritos: 61
Carga horária: 4
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Pontuação CNA: 2
2º. Semestre 2011
–

Módulo V – Terapia Intensiva em Pediatria
Inscritos: 73
Carga horária: 4
Pontuação CNA: 2

–

Módulo VI – Imagem em Pediatria
Inscritos: 146
Carga horária: 4
Pontuação CNA: 2

–

Módulo VII – Endocrinologia Pediátrica
Inscritos: 98
Carga horária: 4
Pontuação CNA: 2

–

Módulo VIII – Dermatologia para o Pediatra
Inscritos: 84
Carga horária: 4
Pontuação CNA: 2

Pontuação total anual CNA/AMB: wwwww
Carga horária total/ano: 32h
Total inscritos/ano: 798

Custo do projeto: R$ 80.000,00/ano
Receita: nenhuma
Carga horária anual: 32 horas/ano

As instituições participantes do Projeto Excelência em Pediatria:
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo;
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Santa Casa de Misericórdia de Andradina
Fundação Padre Albino de Catanduva
Fusam / Caçapava
Hospital Geral de Carapicuíba (OSS cruzada Bandeirante S.Camilo)
Hospital Pró Visão-Centro de Prev. e Reab. de Def. da Visão
Santa Casa de Misericórdia de Itapeva
Santa Casa de Misericórdia de Jaú
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Mauá
Irmandade. Santa Casa de Misericórdia de Mococa
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos
Santa Casa São Francisco de Buritama
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga
Santa Casa de Votuporanga - AME Jales
Santa Casa de Votuporanga - AME Santa Fé do Sul

Cursos por videoconferência - 2010 e 2011
Palestrantes
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16
Excêlencia em
Pediatria - 2010

60
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1º. Semestre 2012
–

Módulo I – Atualização em Emergências
Inscritos: 73
Carga horária: 4
Pontuação CNA: 2

–

Módulo II – Cirurgia Pediátrica
Inscritos: 73
Carga horária: 4
Pontuação CNA: 2

–

Módulo III – Especialidades Pediátricas

–

Inscritos: 73
Carga horária: 4
Pontuação CNA: 2

–

Módulo IV – Puericultura no Século XXI
Inscritos: 73
Carga horária: 4
Pontuação CNA: 2

Pontuação CNA por especialidades:
Pediatra: 8
Medicina da família e comunidade: 8
Medicina preventiva e social: 8
Neurologia: 3
Alergia e imunologia: 1,5
Nutrologia: 1
Pneumologia: 1
Anestesiologia: 4,5
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Pontos CNA por aérea de atuação:

Alergia e Imunologia pediátrica: 1,5
Neurologia pediátrica: 3
Dor: 1,5

Total de participantes dos cursos online em 2010 e 2011: 1637 / ano
Curso para Pais e Leigos

Tem por objetivo promover palestras com profissionais relacionados à saúde infantil em
toda sua abrangência biopsicossocial. No primeiro semestre a programação foi focada nos
aspectos psicossociais, enfatizando o desenvolvimento infantil, com discussões presenciais
coordenadas por profissionais experientes na área infantil.
Custo: 2500,00
Receita: R$ 1300,00
Participantes: 96

Elaboração material de educação em saúde
Médicos:
–

Elaboração de manuais: o primeiro deles editado em 2010 pela Editora Sarvier:
Manual de Urgências e Emergências em Pediatria com 72 capítulos que resumem
de maneira didática e prática as condutas nas principais situações de atendimento
de urgência e emergência em Pediatria. Este manual foi distribuído gratuitamente
para todo o corpo clínico e disponibilizado nas bibliotecas das faculdades e
hospitais de ensino em pediatria.
Custos: R$ 12.000,00

–

Elaboração de outros materiais didáticos e revisões atualizadas que contribuem
para a melhoria da assistência em pediatria. Exemplos disto são: o Manual de
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Farmacoterapêutica e o Manual de Controle de Infecção Hospitalar, fontes diárias
de consulta para pediatras, residentes e acadêmicos
R$ 30.000,00 / ano.
Leigos:
–

Materiais enviados publicados no site do Hospital, blog e redes sociais. Além de
folders de orientação para leigos sobre prevenção e tratamento das diversas
doenças na faixa pediátrica.
R$ 2.000,0/mês

Parcerias com as sociedades e escolas médicas:
Estágios: propiciam aos alunos a experiência teórico-prática em um hospital
pediátrico, com monitoria permanente.
–

Anestesia pediátrica - Parceria com Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo, para Residentes de anestesia do 4º. ano

–

Anestesia pediátrica - Parceria com Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo, para Residentes de anestesia do 4º. Ano

–

Psicologia – Faculdades Metropolitanas Unidas: Graduandos

–

Farmácia – Universidade de Mogi das Cruzes: Graduandos

–

Nutrição – Faculdades São Camilo: Graduandos

–

Medicina – Graduandos (estágio extracurricular voluntário) - varias faculdades

–

Enfermagem – Faculdade de Enfermagem Universidade de São Carlos

Carga horária total anual dos estágios: 2274h/anual (2011) 560h/ano (2012)
- Área médica:
- Nutrição: 4320h/anual
- Enfermagem: 42h
- Farmácia: 1440h
- Psicologia: 134h

Setor responsável pelo voluntariado:
17
Av. Angélica, 1987 – Higienópolis - São Paulo / SP - CEP 01227-200
Telefone: 55 11 3155 2822 - Fax: 55 11 2755 0250

–

Seleção e capacitação de pessoas para trabalho voluntário no hospital, atuando em
várias atribuições e interagindo com cuidadores do hospital, pacientes e suas
famílias.

–

Formação de brinquedistas/voluntários para atuação nas brinquedotecas com
pacientes e acompanhantes.

–

Contadores de histórias: capacitação de pessoas para a atividade de contação de
histórias no ambiente intra e extra-hospitalar.
Custo:
Receita: nenhuma

Concluindo, o Centro de Ensino tem procurado cumprir seu papel junto à instituição,
propiciando conhecimento, capacitação, atualização e troca de experiências entre os
profissionais que atuam em saúde infantil. Nestes 2 anos, desde 2010, organizamos 14 cursos
para profissionais da saúde (sendo 10 presenciais e quatro a distância) e um curso presencial
para leigos. Reunimos 594 profissionais gabaritados em suas respectivas áreas, que
compartilharam seus conhecimentos com um público-alvo de 3.527 alunos, em 387
horas/aula. Os cursos médicos receberam, em sua totalidade, 75,5 pontos pelo sistema de
acreditação da Comissão Nacional de Acreditação da Associação Médica Brasileira
(CNA/AMB), o que representa quase o dobro dos pontos necessários por ano para revalidação
do título de especialista médico (necessários 100 pontos a cada 5 anos).

Pesquisa em Pediatria: um passo importante que beneficiará as gerações atuais e futuras

Estudos mostram que cerca de 70% das prescrições em pediatria são de medicamentos
off-label ou não aprovados, o que representa um grave risco aos pacientes desta faixa etária por
informações de segurança e eficácia insuficientes. Crianças não são “adultos pequenos”. São uma
população única, com características fisiológicas e de desenvolvimento próprias. A condução de
estudos em crianças, seguindo os preceitos éticos e legais, torna-se, portanto, necessária para
desenvolver e determinar as melhores terapias específicas para a população pediátrica.

Embora no Brasil não haja nenhuma legislação específica, em outros países algumas
ações já foram tomadas para incentivar as pesquisas: nos EUA e na Europa, legislações têm
18
Av. Angélica, 1987 – Higienópolis - São Paulo / SP - CEP 01227-200
Telefone: 55 11 3155 2822 - Fax: 55 11 2755 0250

indicado a condução de estudos clínicos em crianças como mandatória, no caso de um produto
que está em desenvolvimento para uma doença ou condição em adultos e sobre o qual se pode
antecipar que haverá indicação em crianças. A International Conference on Harmonisation of
Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH), uma iniciativa
apoiada por autoridades de agências regulatórias de vários países e experts da indústria
farmacêutica, em seu Capítulo E11 estabelece diretrizes para nortear o desenvolvimento de
pesquisas em pediatria: crianças devem receber medicamentos adequadamente avaliados para
seu uso, considerando as várias faixas etárias e diferentes formulações.

Apesar destas iniciativas e dos visíveis benefícios que podem propiciar, existe ainda muita
polêmica em torno da condução de estudos em crianças, principalmente pelo fato de tratar-se de
uma população vulnerável, onde todo o cuidado ético é necessário. Neste sentido, nas últimas
décadas muito se evoluiu na construção de modelos e leis que permitam a execução da pesquisa
em um ambiente ético e científico, colaborando substancialmente na melhoria da saúde das
crianças e adolescentes. A submissão de todas as pesquisas ao Comitê de Ética em Pesquisa e
seu monitoramento posterior é imperativa. Os estudos pediátricos devem ter desenho e
modelagem adequados, considerando o menor risco possível, além do termo de consentimento
legalmente validado. Os desfechos do estudo devem incluir aspectos relativos ao crescimento e
desenvolvimento, além de análise da função cognitiva a curto e longo prazo.

Entretanto, poucos são os centros que se dedicam aos estudos pediátricos, cabendo aos
representantes dos diversos segmentos da área da saúde um olhar diferenciado sobre as
necessidades terapêuticas desta população e a elaboração de estratégias para incentivar os
avanços.
A FHIS, refletindo sobre a sua missão de “excelência em pediatria” definiu, dentro do seu
Objetivo Social, o seu papel na promoção das pesquisas em crianças e adolescentes, sendo este
um dos três pilares a que se dedica: Hospital (prestação de serviços), Ensino e Pesquisa. Para
concretizar este objetivo, estruturou e investiu no Centro de Pesquisa Clínica exclusivo em
Pediatria. Consta no Estatuto Social da Fundação, artigo 4°, itens ii e iv, o objeto social de
promoção da saúde através de ”estudos de avaliação e incorporação de tecnologias à saúde” e
“pesquisas de interesse público em saúde”.
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A idealização deste centro de pesquisa veio ao encontro desses ideais, com os objetivos
principais de expandir o conhecimento e ensino em pediatria, agregar valor com conceito de
qualidade e padronização nos atendimentos e condutas de “excelência em pediatria” além de
contribuir para o aumento dos benefícios para população pediátrica atual e futura. Pensando em
garantir a qualidade das pesquisas e, principalmente, a proteção dos sujeitos de pesquisa, além
da observância à legislação específica, o planejamento incluiu contratações, treinamentos e
preparação de infra-estrutura física e humana adequados.

O Centro de Pesquisa Clínica iniciou suas atividades em fevereiro de 2011 e, até o
presente momento, já foi procurado para a condução de 40 (quarenta) pesquisas, sendo projetos
de profissionais da instituição ou de laboratórios farmacêuticos para o desenvolvimento e
utilização de novos medicamentos. Destes, três projetos já foram apresentados ao Comitê de
Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo e foram aprovados para início.
Resumo dos projetos em andamento:

15 não realizados

32 propostas de
Pesquisa Clínica

11 ainda não
recebemos retorno
do patrocinador
participação
aprovada em 6
protocolos

40 propostas de
projetos de
pesquisa
5 aprovados pelo
Comitê Científico

2 já aprovados pelo
Comitê de Ética

2 iniciados

4 aguardando
submissão ao
Comitê de Ética
2 aprovados pelo
CEP

2 iniciados

1 reprovado pelo
Comitê Científico

08 institucionais

2 ainda não
submetidos ao
Comitê Científico
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Linhas de Pesquisa
Tendo em vista a atuação do Hospital Infantil Sabará em pediatria geral e especialidades
pediátricas, as pesquisas desenvolvidas são, principalmente, nas áreas de: neuropediatria e
desenvolvimento

infantil,

medicina

intensiva

pediátrica,

endocrinologia,

anestesiologia,

otorrinolaringologia, imunologia e doenças das vias respiratórias, infectologia e imunizações,
ortopedia, enfermagem pediátrica e nutrologia.

Infraestrutura
Para o devido funcionamento do CEP-Sabará, serão asseguradas as condições mínimas
de funcionamento, conforme disposto nas Resoluções CNS n° 196/96 e n° 370/07:


Espaço físico: o CEP-Sabará conta na estrutura interna do Hospital Infantil Sabará, com
sala específica de reunião provida de telefone, computador, projetor e internet sem fio,
além de mobiliário adequado (mesa e cadeiras) para a condução das reuniões.



Fora do período de reunião, os relatores do CEP-Sabará poderão também reservar a sala
para análise dos projetos de pesquisa.



Funcionário Administrativo: o CEP-Sabará conta com um funcionário administrativo em
meio-período, tendo este acesso a aparelho telefônico exclusivo e fax, além de materiais
de escritório necessários.



Arquivo: O CEP-Sabará dispõe de um armário exclusivo para arquivo da documentação
dos projetos de pesquisa a ele submetidos, ficando o acesso restrito ao coordenador do
CEP e ao funcionário administrativo.

Estrutura física
–

Consultórios, salas de espera e salas bem equipadas para coleta.

–

Sistema informatizado de prontuário, telefone, fax exclusivo e internet Wi-Fi.

–

Sistema de banco de dados de pacientes atendidos em cada unidade, alimentado
permanentemente que permite levantar estatísticas por diagnóstico (CID), faixa
etária, sexo, gênero, etc.
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–

Acesso a banco de dados virtual (Campus RIMA) para realização de levantamentos
bibliográficos necessários à estruturação dos protocolos de pesquisa.

–

Sala para funções administrativas, visitas de monitoria e reuniões.

–

Armários exclusivos trancados para prontuários médicos, CRF’se produtos
investigacionais.

–

Farmácia específica para armazenamento e dispensação de produtos
investigacionais com refrigeração e controle de temperatura.

–

Equipamentos calibrados e certificados.

–

Laboratório de Análises Clínica abrangente e habilitado para controle de fluxo de
amostras específicas da pesquisa

–

Laboratório de Imagem com disponibilidade de exames de alta complexidade como
tomografia e ressonância nuclear magnética.

Equipe multidisciplinar

O Centro de Pesquisa Clínica em Pediatria conta com equipe altamente treinada e
qualificada para a condução de Pesquisas. A Gerente Médica do Centro de Ensino e Pesquisa foi
incorporada em 2010, em fevereiro de 2011 foi contratada uma Coordenadora de Estudos e
Farmacêutica. Em março de 2011 foi contratada uma assistente administrativo, para agendamento
de consultas e recepção dos sujeitos de pesquisa. E no mesmo mês foram feitos contatos com
médicos de diferentes especialidades para serem os investigadores das pesquisas. Em abril de
2012, incorporamos uma estagiária de farmácia, que auxilia nas atividades de coordenação das
pesquisas.

Dinâmica de funcionamento

O Centro de Pesquisa em Pediatria foi idealizado e organizado seguindo os preceitos da
legislação específica para Pesquisa Clínica, contemplando todos os requisitos necessários para a
sua criação:
–

Equipe multidisciplinar

–

Apoio institucional e da alta gestão

–

Capacidade de recrutamento
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–

Disponibilidade de tempo da equipe exclusivamente para a pesquisa

–

Número adequado de funcionários envolvidos em cada estudo

–

Relação capacidade do centro x número de estudos

–

Confecção e treinamento dos procedimentos operacionais padronizados.

–

Comitê de Ética em Pesquisa: em fase de aprovação pela CONEP.

No Centro de Pesquisa são conduzidas:
–

Pesquisas Clínicas patrocinadas: para fins de registro de novos produtos;

–

Pesquisas Institucionais: de interesse do corpo clínico;

–

Pesquisas Filantrópicas: em parceria com órgãos públicos.
Resultados alcançados

Estamos participando de um estudo epidemiológico sobre efetividade de uma vacina, em
colaboração com o Ministério da Saúde do Brasil e em conjunto com o Centro de Estudos Augusto
Leopoldo Ayrosa Galvão do Departamento de Medicina Social da Santa Casa de São Paulo e
Organização Pan-Americana da Saúde.

Também iniciamos as pesquisas institucionais, contando com a iniciativa das áreas
internas do hospital, com um estudo de mestrado em Anestesiologia pediátrica e uma pesquisa na
área de psicologia hospitalar.
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Total de pesquisas por área (n=40)
Saúde ocupacional
Nutrologia
Urologia
Enfermagem pediátrica
Pediatria geral
Oncologia
Terapia intensiva pediátrica
Infectologia e Vacinas
0%

5%

10%

15%

20%

Em pouco tempo de funcionamento, muitas ações foram tomadas, graças ao apoio
institucional e à vontade de seu corpo clínico que, além da conhecida excelência no atendimento
pediátrico, volta agora seus esforços para contribuir com a melhoria do conhecimento e com a
busca de inovações que propiciem avanços na pediatria. Muito há por fazer ainda, e estes
esforços deverão ser coroados com o resultado desta produção científica, que esperamos atingir e
a disseminação do conceito na comunidade de que a pesquisa em pediatria pode colaborar para
atingirmos o bem estar biopsicossocial amplo de crianças e adolescentes.
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No. estudos clínicos em andamento por área de atuação (n=
17)

6%
6%
23%

6%

Doenças respiratórias e alérgicas
Infectologia / vacinas
Terapia Intensiva pediátrica

6%

Anestesiologia

Nutrologia
12%

Otorrinolaringologia
23%

Endocrinologia
Pediatria Geral

18%

Classificação dos Estudos Clínicos por fase
0%

28%

33%

Fase I
Fase II
Fase III
39%

Fase IV

Time de Hospitais Pediátricos

Atualmente há uma grande carência de dados e indicadores de saúde que possibilite a
comparação de desempenho entre as organizações de saúde. Isso é mais crítico quando se trata
de comparar informações segmentadas por perfil de atendimento, especialidade, complexidade,
etc. O Time de Indicadores de Hospitais Pediátricos foi organizado, com a colaboração do CQH,
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para suprir essa necessidade, atuando na padronização de informações para que possam ser
utilizadas por todos os Hospitais Pediátricos como ferramenta de comparação, possibilitando uma
melhoria constante de seus processos e resultados e contribuindo para a busca da qualidade na
assistência e gestão.

O grupo iniciou seus trabalhos em 2006 e participam representantes de sete Hospitais da
região metropolitana de São Paulo, sendo eles: o Hospital Sabará, Instituto da Criança do
HCFMUSP, Hospital Infantil Darcy Vargas, Hospital São Paulo, Hospital Infantil Candido Fontoura,
Hospital Santa Casa de Misericórdia, e Hospital Menino Jesus. Estamos em fase de
reestruturação de sua governança e dinâmica de funcionamento.
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