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Diante de todas as instabilidades da economia brasileira, onde de cada 10 empresas que
abrem 6 fecham as portas antes de completar 5 anos, eu tenho a satisfação em dizer que o
Hospital Santa Paula, completa 60 anos de vida superando todas as crises e dificuldades
que existiram.

PALAVRAS DO DIRETOR
PRESIDENTE

Eu tenho a honra e o prazer em contar que em 01 de julho de 1980, isto é, há 38 anos,
começou a minha história como gestor desta empresa e aqui apresento uma história que
merece ser contada.
Para isso fizemos uma pesquisa sobre a evolução da medicina nesses últimos 60 anos em
paralelo à vida do Santa Paula.
E não pretendemos parar por aqui, muita coisa ainda há por vir!
Boa leitura!

George Schahin
Diretor Presidente
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60 ANOS DE HISTÓRIA, CONQUISTAS
E DESAFIOS NA MEDICINA
A história da medicina é tão antiga quanto o desejo do homem de cura, bem-estar e longevidade.
Achados arqueológicos nos contam que povos da antiguidade, como os egípcios e seus processos
de mumificação, já tinham muitas informações sobre a anatomia humana. Depois vieram os gregos e o
mestre Hipócrates, os primeiros no estudo dos sintomas das doenças.
Há mais de 2.000 anos, a trajetória da ciência médica revela os esforços do homem em superar as
limitações de sua natureza vulnerável em uma escalada em busca de decifrar mistérios do corpo e da
mente. Até o século XIX, porém, a medicina pouco havia avançado.
A virada do jogo estava próxima. O século passado traria evoluções cruciais para a ciência, como
a comprovação de que mosquitos transmitem a malária e a febre amarela, o que representou o fim
dessas epidemias urbanas. Alexander Fleming descobre a penicilina de maneira quase acidental e
inaugura a era dos antibióticos.

PREFÁCIO

Em 1958, o panorama da saúde no Brasil inspirava ainda muita preocupação. A expectativa de
vida do brasileiro ao nascer era de 48 anos. Um terço das mortes estava relacionada a doenças
infecciosas.
Vacinas contra tuberculose, difteria, coqueluche e tétano já haviam florescido na primeira metade do
século, mas muitos adultos e crianças ainda morriam no país por esses males. Diarreia, pneumonia e
frequentes epidemias de sarampo, varíola, escarlatina e coqueluche também compunham o cenário.
Ao mesmo tempo, a mente humana avançava na elaboração de novas técnicas e conhecimento
que iriam facilitar o diagnóstico e o tratamento de doenças. Surgem tecnologias como o marcapasso
cardíaco e o ultrassom fetal.
A década de 1960 abre as portas para os transplantes de órgãos, que se tornaram mais efetivos nos
anos 1970, após a descoberta da ciclosporina, a substância que ajuda a evitar a rejeição.
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É lançada a pílula anticoncepcional, uma verdadeira revolução nos hábitos sexuais do mundo
ocidental. A vacina Sabin chega para salvar nossas crianças da poliomielite. Nomes como Euclydes
Zerbini e Adib Jatene revolucionam a cirurgia cardíaca no Brasil.

Não devem ser esquecidos os voluntários de pesquisas clínicas, mártires anônimos que participaram,
às vezes mesmo sem consentir, de experiências impensáveis à luz da bioética atual. Cobaias humanas
forneceram os meios para liquidar a sífilis, por exemplo.

Os anos 1970 são marcados por boas notícias como o nascimento do primeiro bebê de proveta na
Inglaterra, a chegada da tomografia computadorizada e da ressonância magnética, além de uma
iniciativa global, comandada pela ONU (Organização das Nações Unidas), para se oferecer saúde
básica para todos.

Ainda há muito a ser feito. Ganhamos em anos de vida, mas perdemos em qualidade. Estamos
envelhecendo mal, em grande parte por conta de doenças associadas à obesidade e ao
sedentarismo. A palavra de ordem atual é a prevenção.

O Brasil vê emergir a epidemia de Aids em 1981. Após três anos, a ciência já havia isolado o vírus e
desenvolvido um teste para identificar os infectados. Em 1985, surgia o AZT. Dez anos depois, com os
inibidores de protease, a possibilidade de controle da doença.
E as inovações continuam. Stent Coronariano, pele artificial, intervenções robóticas, cirurgia de
catarata a laser - esta última criada por uma cirurgiã negra, a primeira mulher a registrar uma patente
na medicina.
Os anos 1980 terminam com um marco histórico no Brasil: a nova Constituição e a criação do SUS, a
maior revolução da política pública de saúde brasileira. Mesmo com todas as mazelas, nos últimos 30
anos, conseguimos implantar o maior programa gratuito de vacinações, de transplante de órgãos e
de tratamento do HIV do mundo inteiro.

Ferramentas não faltam. Temos hoje uma medicina cada vez mais tecnológica e personalizada, com a
ciência esmiuçando as bases moleculares do DNA para prever o aparecimento de doenças e para
escolher as melhores opções de tratamento.
O desafio é garantir a sustentabilidade financeira desses avanços e fazer com que eles estejam
disponíveis para cada vez mais pessoas. Isso tudo sem perder o foco de um cuidado humanizado,
centrado no paciente.
Convido-os a percorrer a seguir os passos dados nesses 60 anos de história da medicina, na
esperança de que reflitam, com o conhecimento do passado, sobre os desafios de um futuro em que
todos desejamos viver: saúde!

Nos anos seguintes, assistimos ao surgimento do Projeto Genoma Humano e aos avanços da biologia
molecular que produziram dados inimagináveis sobre a natureza do DNA, do RNA e das proteínas
envolvidas em processos infecciosos, inflamatórios, degenerativos e neoplásicos.
Na oncologia, vimos nascer as terapias-alvo e a imunoterapia. Na cirurgia, entram em cenas os robôs
e as impressões 3D que revolucionam a medicina regenerativa.
Em seis décadas, o brasileiro deu um salto de quase 30 anos na sua expectativa de vida, atingindo 76
anos. Devemos muito a médicos, cientistas e instituições que lançaram mão de criatividade, coragem
e pesquisa incansável e de excelência para tornar esses avanços possíveis.
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Claúdia Collucci, repórter especial e colunista da Folha,
especializada na área da saúde. Graduada em jornalismo,
mestre em história da ciência pela PUC-SP e pós graduanda
em gestão de saúde pela FGV-SP.
Foi bolsista da University of Michigan (2010) e da Georgetown
University (2011), onde pesquisou sobre conflitos de interesse
e o impacto das novas tecnologias em saúde.
É autora dos livros “Quero ser mãe”, “Por que a gravidez não
vem?” e coautora de “Experimentos e Experimentações”.

13

1958
- 15 DE SETEMBRO
Em um pequeno imóvel na Av. Santo Amaro, é fundado o Pronto-Socorro Santa Paula.
Como Pronto-Socorro Santa Paula, nossas ambulâncias prestavam atendimento médico domiciliar.
Assim eram feitos nossos atendimentos, eram outros tempos, outros costumes, em uma cidade sem trânsito
onde o socorro podia chegar “em tempo”.

PELO MUNDO
- Ian Donald publica na “The Lancet”, revista científica sobre medicina fundada em 1823, seu trabalho
sobre o uso do ultrassom no campo da obstetrícia e ginecologia.
Ian Donald, oficial médico da Força Aérea Real Britânica.

SEIS DÉCADAS ATRÁS

- O cirurgião cardíaco sueco Ake Senning implanta pela primeira vez um marcapasso, o paciente era
o engenheiro Arne Larsson, de 40 anos, que tinha séria deficiência no bombeamento de sangue. O
aparelho pesava 60 gramas. Os de hoje têm no máximo um terço desse peso.
- Nascido na China e naturalizado americano, o obstetra Edward Hon, da Yale University, Estados Unidos,
é o pioneiro em usar um monitor no abdômen de uma mulher para detectar batimentos cardíacos fetais.
Os princípios do ultrassom já eram conhecidos havia mais de um século (um físico sueco, Christian Andreas
Doppler, deu seu nome ao fenômeno em 1842), mas esse é seu primeiro uso no pré-natal.
- O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi concedido a George W. Beadle e Edward Tatum, ambos
dos Estados Unidos, pelo estudo que comprovou como as mutações afetam as reações genéticas. E
Joshua Lederberg também dos Estados Unidos, pelo trabalho sobre recombinação genética.
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1958
Avenida Santo Amaro, esquina
com rua Alvorada
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1959
- Os primeiros estudos sobre a morte encefálica foram realizados pelos franceses Mollaret e Goudon, que
descreveram 23 pacientes em coma profundo, sem reações e sem atividade de tronco encefálico e cuja
atividade cardíaca se mantinha com suporte respiratório.

1960
- Legalização do aborto no Reino Unido, exceto na Irlanda do Norte.
- 11 DE MAIO
Enovid - a primeira pílula anticoncepcional do mundo é aprovada pela F.D.A. (Food and Drug
Administration), agência reguladora de remédios dos Estados Unidos.
- O conceito de Home Care passou a ser entendido e adotado por Hospitais, que viram como uma
solução para diminuir sua superlotação.

Ambulância dos Anos 60 usada para
prestar atendimento domiciliar
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1960
Conceito de Home Care passa
a ser adotado por Hospitais.

1961
- O cirurgião americano Thomas J. Fogarty usa um cateter de embolectomia por balão para a remoção
de coágulos sanguíneos em um paciente. É a primeira técnica cirúrgica minimamente invasiva.
- Início da produção, no Brasil, da vacina liofilizada contra a varíola em substituição a tradicional, em
forma de linfa, pouco estável.

1963
- O cirurgião cardiovascular americano Dr. Michael DeBakey implanta o primeiro dispositivo de
assistência ventricular esquerda (LVAD), que ajuda na circulação.
DeBakey aos 23 anos, desenvolveu uma “bomba” que 20 anos depois seria fundamental para a criação
de um equipamento chamado “bypass” de coração e pulmão. Foi pioneiro no desenvolvimento de um
coração artificial.

- A vacina Sabin, contra a poliomielite (paralisia infantil), é aprovada oficialmente para uso em massa
nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira vacinação ocorre também em 1961, em Santo André, região
metropolitana de São Paulo.

- Primeiro transplante de fígado é realizado pelo médico e pesquisador americano, Dr. Thomas Starzl,
considerado “o pai dos transplantes de orgãos”. Nos primeiros cinco transplantes, nenhum paciente
sobreviveu mais do que 23 dias. O seu primeiro transplante com sucesso ocorreu em 1967.
Dr. Starzl desenvolveu a “ciclosporina” que combinada com esteróides oferece uma solução para a
rejeição de orgãos.

1962

- O laboratório Roche lança o medicamento Valium (Diazepam), ansiolítico da família dos
benzodiazepínicos. Ainda é uma das medicações mais prescritas no mundo e uma das drogas
essenciais que integram a lista da OMS (Organização Mundial da Saúde).

- Criação, por decreto do governador Laudo Natel, da Faculdade de Medicina, unidade que deu
início à Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
- Instituição da Campanha Nacional contra a Varíola, coordenada pelo Departamento Nacional de
Saúde, com a organização de operações de vacinação em diversos estados, mediante mobilização
de recursos locais.
- O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi concedido a Francis H. Crick e Maurice H. F. Wikins,
da Inglaterra, e James D. Watson, dos Estados Unidos, pelo trabalho sobre as estruturas dos ácidos
nucleicos, a estrutura do DNA. Foi uma das mais significantes descobertas do século XX.
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1963
Dr. Michael De Bakey, pioneiro
no desenvolvimento do coração artificial.
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1964

1967

- 19 DE ABRIL
Primeiro transplante renal com doador cadáver.
Sergio Miranda, 18 anos, que tinha pielonefrite crônica recebeu um rim de uma criança que morreu aos
nove meses de hidrocefalia. Seis cirurgiões realizam o procedimento.

- O cardiologista sul-africano Christiaan Barnard faz o primeiro transplante de coração humano do
mundo no dentista Lewis Washkansky, de 53 anos. A cirurgia acontece no Hospital Groote Schuur, na
Cidade do Cabo, África do Sul. O paciente sobreviveu 18 dias e morreu após processo de rejeição do
novo órgão.

1965

- O médico argentino René Favaloro realiza a primeira cirurgia de ponte de safena, na Cleveland Clinic,
Estados Unidos. Embora haja questionamentos sobre o pioneirismo do uso da técnica, foi o primeiro caso
do mundo publicado em um periódico científico.

- 21 DE JANEIRO
Realizado o primeiro transplante renal
com doador vivo.
- Fachada da Santa Casa da Misericórdia
de Campinas, local de treinamento clínico
e científico dos alunos da faculdade de
ciências médicas da UNICAMP de 1965
a 1985.

1965
Santa Casa da Misericórdia de Campinas.
Imagens - Centro de Memória e Arquivo/FCM/Unicamp

1966
- A GE cria a primeira máquina de mamografia para diagnóstico do câncer de mama, desenvolvida
pelos engenheiros franceses Jean Bens e Emily Gabbay. É um tubo de raios X especiais, cuja radiação de
baixa energia permite visualizar o tecido mamário em detalhes.
- Uma Oficina Experimental em São Paulo constrói um rim artificial.
- 21 DE NOVEMBRO
Criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
- O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi concedido ao patologista Francis Peyton Rous, aos 87
anos, e o fisiologista Charles B. Huggins, pelos trabalhos sobre viroses indutoras de tumor e tratamento
hormonal do câncer prostático.
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1967
Primeiro transplante de coração
humano no mundo.
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Lewis Washkansky, pr

imeiro transplante de

coração humano no
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CIRURGIA DE JATENE
Além das cirurgias coronarianas realizadas em adultos desde 1968, em 1975 o Dr. Adib Jatene idealizou
e desenvolveu um método inovador e revolucionário para o tratamento de cardiopatias congênitas.
A Operação de Jatene foi descrita tendo como base a grande experiência do cirurgião, aliada a
exaustivos estudos sobre anatomia dos bebês e longas discussões com os demais cirurgiões de sua
equipe. A primeira cirurgia foi realizada pelo próprio Dr. Jatene e seus assistentes em 1976.
A Operação de Jatene, conhecida mundialmente como Jatene’s Procedure, incluiu o Brasil no rol dos
países mais avançados na área de cardiologia neonatal e infantil.
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1968
Primeiro transplante
de coração no Brasil.

1968

1969

- No Brasil, o cirurgião cardiovascular Adib Jatene implanta a primeira ponte de safena do país.
- 26 DE MAIO
O cardiologista Euclydes de Jesus Zerbini faz o primeiro transplante de coração no Brasil. O paciente
é João Ferreira da Cunha, o “João Boiadeiro”, que sobrevive 27 dias com o novo coração.
- Realizado em São Paulo o primeiro transplante de intestino delgado no país e no mundo. O paciente
sobreviveu por 10 dias.

- Dr. George Schahin entra para o curso de
Medicina na Faculdade de Ciências Médicas
da UNICAMP e faz parte da sétima turma da
instituição.

- Realizado em São Paulo o primeiro transplante de fígado da América do Sul.
- Richard Hooker escreve o romance “MASH” sobre três médicos militares.
Romance que deu vida a Hawkeye Pierce, John Trapper, Radar O’Reilly e o resto da gangue que fez da
4077th MASH (Hospitais Cirúrgicos do Exército Móvel - Mobile Army Surgical Hospitals, em inglês) uma
unidade como nenhuma outra na Coréia ou na Terra. Os médicos que trabalhavam no MASH durante a
Guerra da Coréia eram bem treinados, mas, como a maioria dos soldados enviados para a guerra, eram
jovens demais para o trabalho.

- 04 DE ABRIL
O primeiro implante de coração artificial em seres humanos é realizado pelo cirurgião Denton Arthur
Cooley em um homem de 47 anos incapaz de sobreviver sem o auxílio de um bypass cardiopulmonar
após aneurismectomia ventricular esquerda. A intenção foi usar o LVAD até que o miocárdio apresentasse
recuperação suficiente.
- O ginecologista e obstetra Patrick Steptoe e o biólogo Robert Edwards anunciam a fertilização do
óvulo humano fora do corpo da mulher, abrindo caminho para a fertilização in vitro. O primeiro bebê
de proveta, Louise Brown, nasce quase uma década depois, em 1978.

Créditos: Acervo do Museu Histórico da FMUSP.

- 20 DE JULHO
O astronauta Neil Armstrong é o primeiro homem a pisar na lua.
- A endoscopia eletrônica nasceu nos Laboratórios Bell da AT&T. Boyle e Smith inventaram o CCD
(charge-coupled semiconductor device).

1968
Dr. Zerbini e equipe.

- O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi concedido a Max Delbruck, alemão naturalizado
americano, Alfred D. Hershey, microbiologista e geneticista, e Salvador E. Luria, microbiologista italiano
naturalizado americano, pela pesquisa sobre genética viral e replicação do gene.
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do ultrassom no campo da obstetrícia e
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- 20 de Julho: O astronauta Neil Armstrong é o primeiro homem a pisar
na lua.
- Patrick Steptoe e Robert Edwards
anunciam a fertilização do óvulo
humano fora do corpo da mulher.

1970
- É anunciado um novo método de
cirurgia para tratamento de infarto
que ficaria conhecido como "ponte
de safena".

omputapor uma
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- 21 de Novembro: É criado o Instituto Nacional de Previdência Social
– INPS.

1967
- 3 de Dezembro: Lewis Washkansky,
era submetido ao primeiro transplante de coração humano do
mundo no Hospital Groote Schuur, na
Cidade do Cabo, África do Sul.
- O médico argentino René Favaloro
realiza a primeira cirurgia de ponte
de safena, em Cleveland.

1962
- Criação por decreto do governador Laudo Natel a Faculdade de
Medicina, unidade que deu início à
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

1963
- Dr. Michael DeBakey, foi pioneiro
no desenvolvimento de um coração
artificial. Com sua equipe de cirurgiões foi um dos primeiros a registrar
uma cirurgia em filme.
- Lançado o remédio “Valium”.

1964
- 19 de Abril: Primeiro transplante de
rim é realizado no Brasil.
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- O cirurgião cardíaco sueco Ake Senning
implanta pela primeira vez um marcapasso. O aparelho pesava 60 gramas. Os de
hoje têm no máximo um terço desse peso.

1959
- Os primeiros estudos sobre a morte encefálica foram realizados pelos franceses
Mollaret e Goudon.

1960
- 11 de Maio: A F.D.A. (Food and Drug
Administration), aprovou a primeira pílula
anticoncepcional – Enovid.
- O conceito de Home Care passou a
ser entendido e adotado por hospitais,
que viram como uma solução para diminuir a superlotação.
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1970
- Início da construção do Bloco A do Hospital Santa Paula.

- Os biólogos moleculares naturalizados americanos Peter Duesberg da Alemanha e Peter Vogt da
República Tcheca, descrevem o primeiro gene relacionado ao câncer em um vírus. Foi denominado
oncogene, um gene capaz de causar câncer.
- O geneticista suíço Torbjörn Caspersson e a professora de genética alemã Lore Zech, descobrem uma
forma de colorir cromossomos humanos. Pela primeira vez, consegue-se distinguir bem um cromossomo do
outro.
- O biólogo suíço Jean-François Borel encontra em material escavado em Wisconsin, Estados Unidos, uma
nova variedade de um fungo produtor de uma substância que batizou de ciclosporina. Descobriu-se
que ela tinha surpreendente efeito sobre o sistema imunológico, responsável pela rejeição de órgãos. Em
1983, a droga é aprovada para uso comercial. Graças a ela os transplantes viraram rotina.
- Hamilton Smith isola uma enzima que corta os filamentos do DNA. Essa tesoura molecular permite a
recombinação do DNA.

1971

1972
- 24 DE JULHO
O primeiro computador brasileiro, e da América do Sul, foi construído e inaugurado por uma equipe
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pelo governador de São Paulo Laudo Natel e o
reitor Miguel Reale.

1973
- O geneticista Stanley Cohen, a pesquisadora Annie Chang e o bioquímico Herbert Boyer transferem
com sucesso o DNA de uma forma de vida (vírus) para outra (bactéria), produzindo o primeiro organismo
com DNA recombinado.
- O inventor americano Dean Kamen patenteia a primeira bomba de infusão de insulina portátil.
- Edward Hoffman e Michael E. Phelps desenvolveram o aparelho de PET-CT, na Universidade de
Washington.
- 03 DE ABRIL
Foi realizada a primeira chamada de celular no mundo. O aparelho usado foi o lendário Motorola
DynaTAC 8000x, que 10 anos mais tarde seria o primeiro celular comercializado no mundo.

- Realizado o primeiro transplante de fígado do país.
- Chega ao Brasil o primeiro mamógrafo. O equipamento protagonizou uma das maiores conquistas da
mastologia no país.
- A Tomografia por emissão de pósitrons foi utilizada pela primeira vez em um paciente, e possibilitou a
identificação de tumores.
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1973
Primeira ligação de celular.
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1974
- Dr. George Schahin concluí a Faculdade de Medicina.
- Inauguração do primeiro prédio do Hospital Santa Paula na Avenida Santo Amaro.
- JULHO
O surto de meningite encontra seu ápice e superlota os hospitais no Brasil. Neste ano é criada a Comissão
Nacional de Controle da Meningite, encarregada de traçar a política de vigilância epidemiológica.
O Hospital Santa Paula presta atendimento em massa aos doentes e suspeitos.
Só em São Paulo, 1.629 pessoas morreram.

- Chega ao Brasil a ecocardiografia, que utiliza sinais de ultrasom para receber imagens do coração
em funcionamento.

1974
Dr. Geoge Schahin

1974
Pronto Socorro Santa Paula.

1975
- Dr. George Schahin concluí a pós graduação em Administração pelo Instituto de Pesquisas Hospitalares.
- Dr. George Schahin torna-se Diretor Técnico do Hospital da UNICAMP de 1975 a 1977.
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1978

- 28 DE MAIO
O cirurgião Adib Jatene realiza a primeira cirurgia de transposição
das grandes artérias, que se tornaria mundialmente conhecida
como “Operação de Jatene”. A indicação é para tratar uma
Cardiopatia Congênita que, sem a intervenção, leva à morte mais
de 90% das crianças no primeiro ano de vida.

- São registrados nos Estados Unidos, Haiti e África Central os primeiros casos de uma infecção
desconhecida que só em 1981 seria descrita como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids).
- 25 DE JULHO
Nasce Louise Brown, o primeiro bebê de proveta do mundo, em Bristol, Inglaterra. A fertilização in vitro foi
realizada pelo embriologista Robert Edwards e pelo ginecologista Patrick Steptoe, na Bourn Hall Clinic,
em Cambridge, Inglaterra.

- Bill Gates e Paul Allen fundaram uma pequena empresa chamada
Microsoft que pretendia, a princípio, desenvolver um software em
linguagem BASIC para o computador Altair 8800 da IBM.

1976

Dr. Adib Jatene.

- O virologista Harald zur Hausen alemão, publica na revista “Câncer”, artigo em que levanta a hipótese
de o HPV (papiloma vírus humano) causar câncer cervical. Entre 1983 e 1984, sua equipe identifica os
vírus HPV 16 e o HPV 18 em amostras de câncer cervical. As pesquisas permitem o desenvolvimento de
uma vacina.

- 12 DE SETEMBRO
A ONU (Organização das Nações Unidas) realiza em Alma-Ata, na então União Soviética, reunião
com 134 países que assinam um documento, conhecido como Declaração de Alma-Ata, no qual se
comprometem a desenvolver esforços para proporcionar a todas as pessoas, no ano 2000, no mínimo
atenção primária à saúde.
- A Tomografia por ressonância magnética foi apresentada por Raymond V. Damadian, médico americano,
para distinguir entre o tecido normal e o canceroso.

- Steve Wozniak e Steve Jobs terminam o projeto do micro Apple I, o primeiro microcomputador feito para
ser vendido em grande escala, e fundam a Apple Computer Company.
- Epidemia causada pelo vírus Ébola abala o Sudão e Zaire.

1977
- Dr. George Schahin atua na administração hospitalar como Diretor Técnico do Hospital do Servidor
Público Municipal de 1977 a 1979.

1978
“Jornal da Tarde - O Estado de São Paulo”
anuncia o nascimento de Louise Brow,
primeiro bebê de proveta.

- 03 DE JULHO
Foi realizado o primeiro exame de ressonância magnética em um ser humano, algo que mudaria o
cenário da medicina moderna, embora mal tenha sido notado fora da comunidade de pesquisas
médicas.
As primeiras imagens humanas por ressonância magnética são descritas pelo médico inglês Sir Peter
Mansfield. Primeiro, são feitos exames de mãos e tórax. Depois, de cabeça e abdômen. Em 2003, ele e o
químico Paul Lauterbur dividem o Prêmio Nobel.
34

35

1978
Alma-Ata assinada por 134 países.

1979
- Primeiro transplante de medula óssea bem-sucedido do Brasil realizado na cidade de Curitiba, Paraná.
- Surge o primeiro marcapasso a usar telemetria bidirecional, que transmite dados do aparelho implantado
para o computador do médico e vice-versa. Essa tecnologia, antes aplicada em projetos aeroespaciais,
permitiu que os médicos reprogramassem o aparelho de maneira não invasiva.
CURIOSIDADE...
- Godfrey Newbold Hounsfield engenheiro eletricista britânico desenvolveu, entre outros projetos, o uso de
transistores na computação. Tinha interesse também em áreas relacionadas ao diagnóstico por imagem.
Quando trabalhou na EMI Central Research, no período de 1967 a 1976, apoiado financeiramente
pelos lucros da Empresa britânica com a venda do álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”
dos Beatles, criou o primeiro equipamento de computação tomográfica cerebral e de corpo inteiro, o
“EMI - Scanner”.
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categoria pelo trabalho sobre elementos genéticos.
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aparelho usado foi o lendário Motorola DynaTAC 8000x que, 10 anos
mais tarde, seria o primeiro celular
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- O pesquisador inglês Godfrey
Hounsfield anuncia a primeira tomografia computadorizada, desenvolvida nos Central Research Laboratories EMI. No mesmo ano, o americano
Allan Cormack inventa processo semelhante. Ambos são agraciados
com o Prêmio Nobel em Fisiologia ou
Medicina de 1979.

- 20 de
mstrong
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1999
- Cientistas do Reino Unido, Estados
Unidos e Japão sequenciam o primeiro cromossomo humano, o de
número 22, o segundo menor dos 23
cromossomos existentes.
- Criação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), responsável pelo registro e fiscalização
de medicamentos e alimentos.
- É implantada no Brasil a Política de
Medicamentos Genéricos, mecanismo
de redução do preço de remédios.

1992
- A USP fabrica o primeiro tomógrafo com tecnologia nacional.

1985
- A primeira cirurgia assistida por
um robô, o PUMA 560, foi feita durante uma biópsia no cérebro nos Estados Unidos.

1997
- 22 de Fevereiro: Cientistas britâni-

1986
- Instalação oficial do “Projeto

cos anunciam o nascimento de
Dolly, primeiro mamífero clonado a
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- Engenheiros da Welch Allyn concebem o primeiro Endoscópio Eletrônico.

1984
- Março: Cientistas ingleses lançam

- A equipe do cientista norte-americano Robert Gallo descreve o primeiro dos retrovírus que infectam o
homem, o HTLV (Vírus da Leucemia de
Células T Humano).

1981
- O primeiro transplante de medula
óssea da América Latina.

primeiro alerta sobre o efeito estufa.
- 18 de Abril: nasce em Melbourne,
Austrália, o primeiro bebê a partir
de um embrião congelado.

1983
- Morre o primeiro doente de AIDS no
Brasil.
- Primeira transferência de embrião
humano com sucesso.

1978
- Os primeiros casos a apresentar
os sinais de uma doença desconhecida, que mais tarde seria chamada de AIDS, são descobertos e
registrados nos EUA, Haiti e África
Central.
- 25 de Julho: Ocorre o nascimento
de Louise Brown, o primeiro bebê
de proveta humano, em Bristol, Inglaterra.
- 12 de Setembro: A ONU realizou
a Alma-Ata, na União Soviética, com
o tema "Saúde para Todos no Ano
2000".

1975
- 28 de maio: Operação Jatene.
1976
- É descoberto o Papiloma Vírus
Humano (HPV, na sigla em inglês).
- Steve Wozniak e Steve Jobs terminam o projeto do micro Apple I, o
primeiro microcomputador feito para
ser vendido em grande escala, e
fundam a Apple Computer Company.
- Epidemia causada pelo vírus
Ébola no Sudão e Zaire.

- Patrick
anuncia
humano
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dor brasileiro construído por uma
equipe da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
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1980
NOVA PRESIDÊNCIA - NOVOS PROJETOS
Dr. George Schahin assume a posição de Diretor Presidente
do Hospital Santa Paula.
- Dr. George Schahin assume também a Direção do Sindicato dos Hospitais de São Paulo.
- Investindo na Cardiologia é criado o Serviço de Cardiologia com Cirurgia Cardíaca. Nessa ocasião
a cidade de São Paulo tem apenas 15 serviços de cardiologia.
- O Hospital Santa Paula compra equipamentos de Hemodinâmica e Tomografia.
- Dr. George Schahin, então coordenador da equipe da Secretaria de Higiene e Saúde, elabora o
programa de atendimento a população durante a primeira visita de um Papa ao Brasil, João Paulo II,
que levou uma legião de fiéis às ruas.

- A equipe do cientista americano Robert Gallo faz a primeira descrição de um retrovírus que infecta o
homem, o HTLV (linfotrópico da célula T humana). Ele causa um tipo de leucemia que pode ser mortal ou
paralisar membros inferiores.

DR. GEORGE SCHAHIN
COMEÇA SUA HISTÓRIA
NO HOSPITAL SANTA PAULA
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- O físico-médico escocês John Mallard e sua equipe constroem na Universidade de Aberdern, Escócia,
o primeiro aparelho de ressonância magnética de corpo inteiro para uso clínico. Com ele, consegue
diagnosticar um tumor primário no tórax com metástase no esqueleto.
- A segunda geração de mamógrafos teve início e reduziu significativamente o tempo de exposição e
aumentou a confiança do paciente durante o procedimento.
- 17 DE DEZEMBRO
O Spectrax SX 9701, primeiro marcapasso computadorizado produzido no país, é colocado em um
paciente de 34 anos portador do Mal de Chagas, em São José do Rio Preto, São Paulo.
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1981
- Professor de Ciência de Materiais do MIT, o grego Ioannis Yannas, inspirado pelo médico e professor
americano John Burke, da Harvard Medical School, desenvolve uma membrana que permite a cicatrização
da pele queimada. Até então, as chances de sobrevivência de pessoa com mais de 60% do corpo
queimado eram mínimas. Em 1989, é criado um material ainda mais avançado.
- Primeira mulher negra a atuar como cirurgiã na Universidade da Califórnia, Patricia Era Bath criou a
cirurgia a laser para catarata (LaserPhaco), que foi patenteada em 1988. Antes dessa invenção, faziase um corte (1/3 da circunferência) na lateral da pupila para remover o cristalino.
- Primeiro transplante de medula óssea da América Latina, foi realizado no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal do Paraná.

1982
- A equipe médica da Escola Paulista de Medicina, produz anticorpos capazes de neutralizar o
agente causador do Mal de Chagas. Ativos biologicamente.
- Confirmação dos sete primeiros casos de Aids no Brasil. Os pesquisadores ainda não haviam
chegado a um consenso sobre o nome da doença, que era tratada na imprensa como “Peste Gay”
ou GRID (Gay-Related Immune Deficiency, em inglês). No mesmo ano, casos de Aids são relatados em
14 países ao redor do mundo.

1980
Entrevista do Dr. George Schahin para o Jornal “O Estado de São Paulo”.
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1983

1984

- O Hospital Santa Paula investe em Hemodinâmica e em Cirurgia Cardíaca.

ACOMPANHANDO OS INVESTIMENTOS...
- O Hospital Santa Paula expande seu Corpo Clínico e começa a prestar atendimento para o INAMPS
(Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social).

- Morre o primeiro doente de Aids no Brasil.
- Primeira transferência de embrião humano, realizada com sucesso.
- No Brasil, cirurgiões cardiovasculares implantam ponte de safena com o coração pulsando e sem auxílio
de circulação extracorpórea.

- MARÇO
Cientistas ingleses lançam um alerta sobre o efeito estufa. É cada vez mais preocupante o nível de
emissão de dióxido de carbono na atmosfera.
- 18 DE ABRIL
Nasce em Melbourne, na Austrália, o primeiro bebê a partir de um embrião congelado.
- 07 DE OUTUBRO
Nasce em Curitiba, Paraná, a menina Anna Paula Caldeira, o primeiro bebê de proveta da América do
Sul.
- 26 DE OUTUBRO
Baby Fae, o bebê que emocionou o mundo, sobrevive 20 dias com um coração de macaco. O fato
ocorreu nos Estados Unidos e ele foi o primeiro ser humano a passar por um xenotransplante.
- O geneticista britânico Alec Jeffreys desenvolve técnicas de impressão digital genética (exame de
DNA) na Universidade de Leicester, Inglaterra. Entre outras finalidades, a descoberta ajuda a polícia na
resolução de crimes e possibilita exames de paternidade.

1985
- O primeiro transplante de fígado bem-sucedido é realizado em São Paulo.
- Pela primeira vez, um robô é utilizado para manipular agulhas durante uma biópsia de cérebro. O
Puma 560, um braço robótico computadorizado, foi criado pelo inventor chinês Yik San Kwoh, diretor de
radiologia do Long Beach Memorial Medical Center, Estados Unidos, onde o procedimento foi realizado.
Pronto-Socorro Santa Paula.
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Tratamento que bate mais forte que
o coração. Para cuidar da saúde o
Hospital Santa Paula está atento a
todos os sentidos. O Santa Paula sabe
que é de sua obrigação oferecer o
melhor corpo clínico e bem estar a
todos os pacientes. Afinal por trás de
cada paciente existe um ser humano
que merece se sentir em casa.

1985
Puma 560, braço robótico computadorizado.

1986
- Aprovada pela F.D.A. (Agência Norte-Americana Reguladora de Remédios) a primeira droga antiviral, a
azidotimidina ou AZT. O medicamento tem impacto discreto sobre a mortalidade dos infectados pelo HIV.
A verdadeira revolução do tratamento só ocorreria em meados da década de 1990 com a associação
de drogas (coquetel).
- Início das pesquisas oficiais do “Projeto Genoma Humano”.
- Descoberto o gene causador da distrofia muscular (Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA).
- Engenheiros da Welch Allyn concebem o primeiro endoscópio eletrônico. Este aparelho foi apresentado
à comunidade médica mundial durante o Congresso Asiático Pacífico de Endoscopia.
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1987
- Fim da parceria com o INAMPS, por outro lado, o Hospital Santa Paula inicia parcerias com os planos
de saúde.

- O robô Probot, criado no Imperial College London, é usado para fazer uma cirurgia de próstata. No
Brasil, a primeira cirurgia foi realizada em 2008.

1988
- OUTUBRO
A Nova Constituição Brasileira é promulgada, sendo um marco histórico da proteção à saúde. O
artigo 196 reconhece a saúde como direito e dever do Estado, com isso é instituído o SUS (Sistema
Único de Saúde).
- 09 DE DEZEMBRO
Realizado em São Paulo o primeiro transplante de fígado intervivos no mundo. Débora, de 5 anos,
recebe parte do fígado de sua mãe, mas não resiste e morre. Nos Estados Unidos esse tipo de transplante
só seria feito em 26 novembro de 1989 pelo médico Christoph Broelsch, da Universidade de Chicago.

Hospital Santa Paula.
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2003
- A UMMC (University of Maryland
Medical Center) torna-se o primeiro
hospital no mundo a empregar
robôs (TUGs®) para distribuir medicamentos das farmácias satélite para
as unidades de atendimento ao paciente.

2004
- Criado por decreto presidencial o
SAMU (Serviços de Atendimento
Móvel de Urgência), acionado por
telefonia de discagem rápida (192).

2007
- Pesquisadores começam a testar um
implante "biônico" nos olhos em pessoas que ficam cegas por doenças
que destroem as células da retina
responsáveis por interpretar a luz. Em
2013, o olho biônico, que recupera
parcialmente a visão, recebe
aval para ser comercializado.
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- 10 de Abril: Holanda se torna o
primeiro país do mundo a legalizar a
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- 25 de Outubro: A Microsoft lança
o sistema operacional Windows XP.
- 25 de Novembro: A empresa norte-americana Advanced Cell Technology (ACT) anunciou a primeira
clonagem de embriões humanos.

2002
- É criado o Fundo Global para o
Combate a AIDS, Tuberculose e Malária, para controlar as três doenças
que mais matam no mundo.
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- Barbara McClintock, cientista e
citogeneticista americana, é a única
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Medicina não compartilhado nessa
categoria pelo trabalho sobre elementos genéticos.

1999
- Cientistas do Reino Unido, Estados
Unidos e Japão sequenciam o primeiro cromossomo humano, o de
número 22, o segundo menor dos 23
cromossomos existentes.
- Criação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), responsável pelo registro e fiscalização
de medicamentos e alimentos.
- É implantada no Brasil a Política de
Medicamentos Genéricos, mecanismo
de redução do preço de remédios.
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- A USP fabrica o primeiro tomógrafo com tecnologia nacional.
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1991
INÍCIO DE MAIS UMA OBRA NO HOSPITAL
- O Hospital Santa Paula compra um novo terreno para a construção de mais um prédio, o Bloco B.

- Aprovada a primeira vacina contra Hepatite A pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).
Ela passa a integrar lista da OMS (Organização Mundial da Saúde) como uma das medicações mais
efetivas, seguras e necessárias nos sistemas de saúde.
- O médico italiano Gianpiero Palermo desenvolve uma técnica de fertilização assistida para casos de
infertilidade masculina, a ICSI (Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide), por meio da qual se injeta
um único espermatozoide diretamente no óvulo.

INVESTIR PARA CRESCER

1992
- A USP (Universidade de São Paulo) fabrica o primeiro tomógrafo com tecnologia nacional.

1993
- ABRIL
Inaugurado o Bloco B do Hospital Santa
Paula com Unidade Coronariana.
O Hospital tinha nessa ocasião100 leitos.

1993
Anúncio publicado no Jornal “Estadão”
sobre a inauguração do Bloco B.
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- O INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social), criado em 1977 é extinto
e suas competências transferidas às instâncias Federal, Estadual e Municipais gestoras do SUS.
- O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi concedido a Richard Roberts e Philip Sharp pelas
descobertas sobre “split genes” que mudou nossa visão sobre como os genes nos organismos superiores
se desenvolvem durante a evolução. A descoberta também levou à previsão de um novo processo
genético, a saber, o splicing, que é essencial para expressar a informação genética.
A descoberta de genes divididos têm sido de fundamental importância para a pesquisa básica
de hoje em biologia, bem como para pesquisas mais voltadas para a medicina com relação ao
desenvolvimento de câncer e outras doenças.

1997
							SEMPRE INVESTINDO
- Hospital Santa Paula investe em Neurocirurgia com a compra de equipamentos de radiocirurgia.

- O serviço de pesquisas on-line “Google” entra no ar.
- 22 DE FEVEREIRO
Cientistas britânicos anunciam o nascimento de Dolly, primeiro mamífero clonado a partir de célula
não-reprodutiva de um adulto. Clones de embriões ou de células reprodutivas de mamíferos já haviam
sido obtidos duas décadas atrás.

1994
- É criado o Programa Saúde da Família, estratégia de principal intervenção na atenção básica no SUS
e fundamental na redução das mortalidade infantil no país, segundo estudos internacionais.

- O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi concedido a Stanley B. Prusiner por sua descoberta de
Príons um novo princípio biológico de infecção.

1995

Ampliação do Bloco B. Mais um andar
destinado a quartos individuais.

Bloco B - Hospital Santa Paula.

1996
- É criado no Brasil o Sistema Nacional de Transplantes, o maior serviço público de transplantes do
mundo. As cirurgias e os medicamentos necessários para evitar a rejeição do órgão transplantado são
financiados pelo SUS.
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1997
Ovelha Dolly.
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1998
- O Hospital Santa Paula adquire um novo Tomógrafo Helicoidal e novo aparelho de
Ressonância Magnética.

- F.D.A. (Agência Norte-Americana Reguladora de Remédios) aprova o primeiro medicamento contra a
disfunção erétil, o Viagra (Sildenafil). Inicialmente estudada para o tratamento da doenças coronárias e
pulmonares, a substância mostrou nos ensaios clínicos um efeito secundário: induzir a ereção.
- Os pesquisadores americanos James Thompson, da Universidade de Wisconsin, e John Gearhart, da
Universidade Johns Hopkins, isolam as primeiras linhagens de células-tronco embrionárias, permitindo o
desenvolvimento de várias terapias a partir desses estudos.

1999
CRESCER, CRESCER E CRESCER
- Hospital Santa Paula investe na compra de mais dois terrenos para construir o Bloco C do Complexo
Hospitalar. Esta nova ala terá um novo Centro Cirúrgico ultra moderno 20 leitos de UTI e Angiografia
Digital.

- Um grupo de geneticistas sequenciam o primeiro cromossomo humano, o de número 22, o segundo
menor dos 23 cromossomos existentes (só perde para o 21). O feito é publicado na revista “Nature”.
- Criação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), responsável pelo registro e
fiscalização de medicamentos e alimentos.

POLÊMICA OU SOLUÇÃO?
- É implantada no Brasil a Política de Medicamentos Genéricos, internacionalmente reconhecida como
um mecanismo de redução do preço de remédios.
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2015

Pesquisa do Instituto de Tecnologia
a Califórnia permitiu ao tetraplégio, Erik Sorto, controlar um braço
obótico a partir de chips implanados em seu cérebro.

2016
Dezembro: a Zipline, uma startup

mericana, em parceria com o govero de Ruanda, lançam o primeiro
erviço de entrega comercial por
rones do mundo, para o forneciento de sangue, plasma, plaquetas,
acinas e medicamentos emergenais, a 21 hospitais da metade ociental do país.

Brasil vive sua primeira epidemia
ausada pelo vírus da zika, com
ais de 200 mil casos prováveis da
fecção, e o nascimento de mais de
000 crianças com microcefalia, ou
ndrome congênita do vírus. A OMS
ecreta emergência internacional de
aúde pública.
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2013

- O primeiro coração artificial definitivo foi implantado em um paciente com insuficiência cardíaca e que
não poderia se submeter a um transplante.

2014

- Mulher de 22 anos, da Holanda,
tem a parte superior do crânio removida e substituída por um implante impresso em 3D, caracterizando o primeiro transplante de
crânio.
- Passa a valer em todo o Brasil a Lei
Antifumo que proíbe, entre outras
coisas, fumar em ambientes fechados
públicos e privados.

2015

- Janeiro: O menino australiano,
Xavier Hames recebeu, o primeiro
pâncreas artificial.

2009
- Elizabeth Blackburn, Carol Grei-

2003
- A UMMC (University of Maryland

der e Jack Szostak, recebem o
Prêmio Nobel por suas descobertas
sobre os mecanismos de envelhecimento celular e suas aplicações
na luta contra o envelhecimento.

Medical Center) torna-se o primeiro
hospital no mundo a empregar
robôs (TUGs®) para distribuir medicamentos das farmácias satélite para
as unidades de atendimento ao paciente.

2010
- Março: É realizado o primeiro transplante facial total no mundo.
- Julho: O primeiro teste de um tratamento a base de Células-Tronco em
brionárias em seres humanos foi liberado nos Estados Unidos.
- Robert Edwards (Reino Unido), pai
do primeiro bebê de proveta,
recebe o Prêmio Nobel por sua contribuição ao desenvolvimento da fecundação in vitro.

2004
- Criado por decreto presidencial o

2000

A VIRADA DO
SÉCULO

2001
- 10 de Abril: Holanda se torna o
primeiro país do mundo a legalizar a
Eutanásia.

SAMU (Serviços de Atendimento
Móvel de Urgência), acionado por
telefonia de discagem rápida (192).

- 25 de Outubro: A Microsoft lança
o sistema operacional Windows XP.

2007
- Pesquisadores começam a testar um

- 25 de Novembro: A empresa norte-americana Advanced Cell Technology (ACT) anunciou a primeira
clonagem de embriões humanos.

implante "biônico" nos olhos em pessoas que ficam cegas por doenças
que destroem as células da retina
responsáveis por interpretar a luz. Em
2013, o olho biônico, que recupera
parcialmente a visão, recebe
aval para ser comercializado.

2002
- É criado o Fundo Global para o
Combate a AIDS, Tuberculose e Malária, para controlar as três doenças
que mais matam no mundo.

1998
- F.D.A. aprova o primeiro medicamen-

1988
- 09 de Dezembro: É r

to contra a disfunção erétil, o Viagra
(Sildenafil).

Brasil o primeiro tran
fígado intervivos no mund

- Pesquisadores americanos isolam
as primeiras linhagens de células-tronco embrionárias, permitindo o
desenvolvimento de várias terapias a
partir desses estudos.

- James W. Black, Gertru
e George H. Hitchins co
Prêmio Nobel pelo “
Novas Drogas”. Gertrud
mulher a ser agracia
prêmio.

1999
- Cientistas do Reino Unido, Estados
Unidos e Japão sequenciam o primeiro cromossomo humano, o de
número 22, o segundo menor dos 23
cromossomos existentes.
- Criação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), responsável pelo registro e fiscalização
de medicamentos e alimentos.
- É implantada no Brasil a Política de
Medicamentos Genéricos, mecanismo
de redução do preço de remédios.

1992
- A USP fabrica o primei

fo com tecnologia nacio

1997
- 22 de Fevereiro: Cien

cos anunciam o nasc
Dolly, primeiro mamífero
partir de célula não-rep
um adulto.

- O serviço de “Busca
entra no ar.
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“SONHO NÃO SE VENDE”

60

2000
A virada do Século.
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2000
- O Genoma Humano, maior projeto biológico colaborativo do mundo, é lançado com o objetivo de
determinar a sequência de pares de bases nucleotídicas que compõem o DNA humano, e de identificar
e mapear todos os genes de forma física e funcional.
- É criada a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Vinculada ao Ministério da Saúde, a
agência regula o mercado de planos privados de saúde e a relação entre operadoras de saúde e
consumidores.

2001
- Início do funcionamento do Bloco C do Hospital Santa Paula.

Hospital Santa Paula dá início a conquista da Certificação de Qualidade. Passa a ser o primeiro
Hospital do Brasil acreditado pela ONA (Organização Nacional de Acreditação), nível 1.

MUNDO A FORA
- A partir de Nova York, o cirurgião francês Jacques Marescaux realiza uma colecistectomia (retirada
de vesícula) à distância em uma paciente de 68 anos que estava em Estrasburgo, na França. A France
Telecom forneceu as linhas de fibra ótica para otimizar a conectividade, e a Computer Motion o sistema
robótico que permitiu a cirurgia.
- A Holanda se torna o primeiro país do mundo a legalizar a eutanásia. Com 46 votos a favor e 28
contrários, a lei foi aprovada pelo Senado holandês, tornando-se um marco na luta internacional pelo
direito de pacientes terminais de decidirem quando desejam morrer.
- A empresa americana Advanced Cell Technology anuncia a primeira clonagem de embriões humanos
e provoca indignação de cientistas pelo mundo.
- F.D.A. aprova a primeira terapia-alvo oncológica, o Glivec (Imatinibe), para leucemia mielóide crônica.
- 25 DE OUTUBRO
A Microsoft lança o sistema operacional Windows XP.

2002
									ONCOLOGIA
- Criação do Instituto de Oncologia do Hospital Santa Paula (IOSP).

- É criado o Fundo Global para o Combate a Aids, Tuberculose e Malária, por meio do qual passa a
ser possível captar e distribuir recursos a países em desenvolvimento para controlar as três doenças que
mais matam no mundo.

2003
									

2001
Foto aérea do Hospital Santa Paula

A UMMC (University of Maryland Medical Center, nos Estados Unidos) torna- se o primeiro hospital no mundo a
empregar robôs (TUGs®) para distribuir medicamentos das farmácias satélite para as unidades de atendimento
ao paciente. O uso dos TUGs reduziu em 60% o tempo que leva entre o recebimento de um pedido de
medicamento pela farmácia e sua entrega na unidade de enfermagem. Anteriormente, os técnicos de farmácia
precisavam carregar os pedidos preenchidos para as unidades, o que afastava os técnicos de outras tarefas
na farmácia.
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2004

2006

- Criado por decreto presidencial o SAMU (Serviços de Atendimento Móvel de Urgência).
Acionado por telefonia de discagem rápida (192), presta socorro pré-hospitalar às pessoas
em situações de emergência.

- Reforma da Unidade Coronariana da UTI A, UTI B e implantação da UTI C para pacientes em
estado grave.
- Investimento no Hospital Santa Paula para a construção de uma nova ala de internação com o
conceito estético de “hotéis boutique”.

2005
- Edson Bueno entra para nossa história, iniciando uma nova sociedade e uma nova era para o
Hospital Santa Paula.
- O Hospital Santa Paula é acreditado pela ONA Nível 2.

- 25 DE JULHO
O Hospital Santa Paula inaugura 12 novos leitos de UTI.

- A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprova a primeira vacina quadrivalente contra
HPV. A partir de 2014, ela passa a integrar o Calendário Nacional de Imunização e estar disponível na
rede pública.
- Os cientistas Colin McGucklin e Nico Forraz desenvolveram um fígado artificial cultivado a partir de
células-tronco.
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2005
Dr. George Schahin e Edson Bueno.

2006
Nova ala com conceito estético de “hotéis boutique”.
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2007
- A busca pela melhor qualidade de vida abrange fatores que podem modificar a condição de
vida de qualquer pessoa. Uma melhoria na qualidade de vida envolve boa educação, bem-estar
e alimentação além de outros fatores que aumentam a expectativa de vida e transformam a prática
de novos hábitos em mais prazerosos.
Mas para a melhor aplicação desses novos hábitos e reeducação do modelo de qualidade de vida,
percebe-se também a importância do relacionamento médico e paciente, neste relacionamento
a confiança, segurança na informação e orientação fornecida é de extrema importância.

2009
- O Hospital Santa Paula inicia seus projetos e estudos sobre os caminhos da desospitalização.

- O Brasil experimenta um acelerado processo de envelhecimento populacional. Em 2030, o país terá
mais idosos do que crianças pela primeira vez na história e isso já representa um dos principais desafios
para o sistema de saúde.
- O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi concedido a Elizabeth Blackburn, bioquímica, Carol
Greider e Jack Szostak, por suas descobertas sobre os mecanismos da vida e suas aplicações na luta
contra o envelhecimento.

Nesse contexto o Hospital Santa Paula criou o “Cuide-se, Viva a Vida Melhor” com a proposta
de quebrar os paradigmas quanto aos hábitos e costumes para uma melhor qualidade de vida,
através de campanhas, parcerias e eventos com orientações sobre os cuidados necessários para
a saúde física e mental a todos os seus colaboradores e comunidade vizinha.

- Pesquisadores nos Estados Unidos começam a testar um implante “biônico” nos olhos em pessoas que
ficam cegas por doenças que destroem as células da retina responsáveis por interpretar a luz. Em 2013,
o olho biônico, que recupera parcialmente a visão, recebe aval para ser comercializado.

2008
- Hospital Santa Paula recebe o Nível 3 na ONA.

- É inaugurada a primeira fábrica estatal de preservativos do Brasil e a primeira do mundo a utilizar o
látex de seringal nativo no Acre.
2009
Prêmio Nobel concedido a Jack Szostak.

- O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi concedido a Harald zur Hausen, Alemanha, Françoise
Barré-Sinoussi e Luc Montagnier, França, por seus trabalhos sobre o câncer e a Aids.
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2017

- Cientistas desenvolvem um útero
artificial e conseguem gerar um feto
de cordeiro. Trata-se de uma bolsa
preenchida por um fluido que simula
a placenta, onde os animais conseguiram se desenvolver normalmente. A
proposta é ajudar bebês prematuros.
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2018
- Foi apresentado na reunião anual
da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO, em iglês), a
pesquisa TAILORx, que concluiu que
70% das mulheres em estágio inicial
de câncer de mama poderão ser
poupadas da quimioterapia, pois
apresentam as mesmas chances de
sobrevivência.

Fontes: - acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos
- www.nobelprize.org
- acervo.folha.com.br/index.do
- www.usp.br/espacoaberto/?materia=os-cem-anos-da-faculdade-de-medicina

2015

- Pesquisa do Instituto de Tecnologia
da Califórnia permitiu ao tetraplégico, Erik Sorto, controlar um braço
robótico a partir de chips implantados em seu cérebro.

2016
- Dezembro: a Zipline, uma startup
americana, em parceria com o governo de Ruanda, lançam o primeiro
serviço de entrega comercial por
drones do mundo, para o fornecimento de sangue, plasma, plaquetas,
vacinas e medicamentos emergenciais, a 21 hospitais da metade ocidental do país.
- Brasil vive sua primeira epidemia
causada pelo vírus da zika, com
mais de 200 mil casos prováveis da
infecção, e o nascimento de mais de
3.000 crianças com microcefalia, ou
síndrome congênita do vírus. A OMS
decreta emergência internacional de
saúde pública.

2013

- O primeiro coração artificial definitivo foi implantado em um paciente com insuficiência cardíaca e que
não poderia se submeter a um transplante.

2014

- Mulher de 22 anos, da Holanda,
tem a parte superior do crânio removida e substituída por um implante impresso em 3D, caracterizando o primeiro transplante de
crânio.
- Passa a valer em todo o Brasil a Lei
Antifumo que proíbe, entre outras
coisas, fumar em ambientes fechados
públicos e privados.

2015

- Janeiro: O menino australiano,
Xavier Hames recebeu, o primeiro
pâncreas artificial.
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Medical Center) torna-se o primeiro
hospital no mundo a empregar
robôs (TUGs®) para distribuir medicamentos das farmácias satélite para
as unidades de atendimento ao paciente.

2010
- Março: É realizado o primeiro transplante facial total no mundo.
- Julho: O primeiro teste de um tratamento a base de Células-Tronco em
brionárias em seres humanos foi liberado nos Estados Unidos.
- Robert Edwards (Reino Unido), pai
do primeiro bebê de proveta,
recebe o Prêmio Nobel por sua contribuição ao desenvolvimento da fecundação in vitro.
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Imagens meramente ilustrativas
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2010
									SALTO GRANDE
- Hospital Santa Paula compra mais um terreno, onde será construído o prédio para o Instituto de
Oncologia do Hospital Santa Paula (IOSP).

VOANDO ALTO

- Reforma da enfermaria do Hospital Santa Paula.
- Ampliação do Pronto Atendimento do Hospital.

- Conquista da Acreditação Canadense.
- Inauguração do PET-CT (equipamento para diagnóstico metástases em tumores malignos).

- É realizado em Barcelona, Espanha, o primeiro transplante facial total no mundo. A cirurgia dura mais
de 15 horas e substitui nariz, lábios, pele, músculos e nervos faciais de Dallas Wiens, desfigurado em um
acidente elétrico dois anos antes.
- Liberado nos Estados Unidos o primeiro teste de um tratamento com células-tronco embrionárias em
seres humanos. É desenvolvido pela empresa Geron Corporation e pela Universidade da Califórnia para
pacientes com lesão medular.
- O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi concedido a Robert Edwards, Reino Unido, pai do
primeiro bebê de proveta, por sua contribuição ao desenvolvimento da fecundação in vitro.
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2010
Inauguração do PET-CT.
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2011
								
- O Hospital Santa Paula dá início a parceria com o Hospital Sírio-Libanês(HSL). A
responsabilidade pela gestão técnica do Instituto de Oncologia Santa Paula é do Centro de
Oncologia do HSL. Nessa parceria, todos os atendimentos médicos oncológicos são realizados
por profissionais do Sírio-Libanês, que seguem os mesmos protocolos de tratamento adotados
nas unidades do Centro de Oncologia HSL.

SUSTENTABILIDADE
- O Hospital Santa Paula fez uma análise criteriosa das fontes de emissão de carbono e do consumo
de energia elétrica e de gás, além do destino dado aos resíduos. O estudo apontou que a totalidade
de gases emitidos pelo Santa Paula durante um ano (2011) foi de aproximadamente 400 toneladas.
Para compensar parte desta emissão, o Hospital plantou mais de 1000 árvores de mais de 50 espécies
diferentes originárias da Mata Atlântica.
Térreo
Recepção

O objetivo é minimizar o CO2 emitido a cada ano de funcionamento do Hospital. Assim, o Santa Paula
pretende diminuir continuamente a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa nos próximos anos.
O Santa Paula é o primeiro hospital privado brasileiro, e uma das principais empresas do Brasil, a manter
uma iniciativa deste tipo, capaz de beneficiar não só os colaboradores como toda a população.

Localização de fácil acesso, agilidade na chegada e
encaminhamento para tratamento. E conforto para eventuais
esperas.
12345-

Recepção
Lounge
Espera
Praça
Elevadores

Para divulgar a iniciativa, o Hospital elaborou material informativo tanto para a população como para
os colaboradores do Hospital.

- 31 DE OUTUBRO
O mundo supera os 7 bilhões de habitantes. Nesta data ocorreu o nascimento de um bebê nas Filipinas
escolhido para celebrar simbolicamente o marco.
- O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi concedido ao americano Bruce Beutler, ao luxemburguês,
Jules Hoffmann e ao canadense, Ralph Steinman por seus trabalhos sobre o sistema imunológico, que
permitem ao organismo humano defender-se das infecções, abrindo novos caminhos na luta contra o
câncer e outras doenças.
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2011
Construção do IOSP.
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Bosque Sustentável
Santa Paula
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2011
Parceria entre o Hospital Santa Paula e o Hospital Sírio-Libanês.
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2012
O Hospital Santa Paula recebe a acreditação no Joint Commission International (JCI).

- O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi concedido a Shinya Yamanaka, Japão e John Gurdon,
Reino Unido, por suas investigações sobre a reversibilidade das células-tronco, que permite criar todo
tipo de tecido do corpo humano.

2013
- JULHO
Em parceria com o Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Santa Paula inaugurou
o Instituto de Oncologia do Hospital Santa Paula (IOSP), espaço dedicado ao tratamento de
pacientes oncológicos.

Sino localizado no IOSP.

- O Instituto de Oncologia do Hospital Santa Paula (IOSP) instala seu Sino “Um som alto que toca a
alma” as três badaladas que representam o paciente oncológico e o início de uma nova jornada.

Os badalos do Sino foram ouvidos pela primeira vez em 11 de Junho, precisamente às 16
horas e 40 minutos, representando a conclusão positiva do tratamento pelo paciente.

- O Hospital Santa Paula investe na compra de um acelerador nuclear.

- OUTUBRO
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2013
Inauguração IOSP.

Outubro Rosa – Campanha de conscientização sobre do câncer de mama.
Primeiro Hospital da cidade de São Paulo a iluminar o prédio de rosa!
79

- O primeiro coração artificial definitivo é implantado em Paris, França, em um paciente de 75 anos com
insuficiência cardíaca e que não poderia se submeter a um transplante. Até então, os aparelhos tinham
apenas uma função provisória, usados durante a espera por um transplante.

2014
- Expansão do Centro Cirúrgico do Hospital, de 8 para 10 salas, sendo que 2 salas são “inteligentes”.
- O Hospital Santa Paula conquista o certificado Joint Commission Internacional (JCI) para o seu
programa de cuidados com os pacientes acometidos por acidente vascular cerebral isquêmico
(AVCi). É o terceiro Hospital a conquistar esse certificado na América Latina.
- 21 DE OUTUBRO
Lançamento do “Coneccte”, rede digital desenvolvida pelo Hospital Santa Paula para prover a troca
de experiências e de conexões entre pacientes oncológicos.
O Coneccte foi premiado pela Associação Brasileira de Marketing em 2015 como destaque na
Categoria Marketing Digital.

2014
Parte superior do crânio em 3D.

- Uma mulher de 22 anos da Holanda tem
a parte superior do crânio removida e
substituída por um implante impresso
em 3D, caracterizando o primeiro
transplante de crânio. A operação, que
durou 23 horas, foi feita por uma equipe
de neurocirurgiões no Centro Médico
da Universidade de Utrecht. A doença
óssea havia aumentado a espessura do
crânio e podia levá-la à morte.

- Passa a valer em todo o Brasil a chamada Lei Antifumo que proíbe fumar em ambientes fechados
públicos e privados.
- O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina foi concedido a John O’Keefe e May-Britt e Edvard Moser
por suas investigações sobre o “GPS interno” do cérebro, que permite avanços no conhecimento do
Alzheimer.

2015

2014
Lançamento Coneccte.

2015
Lenços Que Unem na capa do jornal “Folha de S.Paulo”.
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- O Banco de Lenços criado pelo Hospital Santa Paula chama-se Lenços Que Unem e traz consigo a
força de um projeto de solidariedade além da beleza estética. A ideia é promover a conectividade
entre mulheres que carregam consigo o poder da superação, devolvendo a autoestima e a confiança
através da troca de experiências e sentimentos.
A simbologia do lenço carrega consigo o sentimento de carinho, solidariedade, amor, que além de
presentear, apoia e fortalece a mulher estabelecendo uma relação madura e real com sua beleza.

VOCÊ SABIA?

O Lenços Que Unem, com apoio da “Rede Coneccte”, sob a forma de lenços e bonés, envia
solidariedade, apoio e carinho às mulheres e homens nas mais diversas localidades do Brasil e do
Mundo. O Banco recebeu ao longo dos anos mais de 20.000 lenços, tanto de pessoas físicas, como
de empresas de diversos segmentos, como advocacia, escola, consultoria, órgãos sem fins lucrativos,
indústrias automobilísticas, têxteis, entre outras.

- Zipline, uma startup americana,
em parceria com o governo
de Ruanda, lançam o primeiro
serviço de entrega comercial
por drones do mundo, para
o fornecimento de sangue,
plasma, plaquetas, vacinas e
medicamentos
emergenciais,
a 21 Hospitais da metade
ocidental do país. Já foram
entregues mais de 7 mil unidades
de produtos, sendo um terço
das situações, emergenciais e
para salvamento de vidas.

- Pesquisa do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Estados Unidos, permite ao tetraplégico Erik Sorto
controlar um braço robótico a partir de chips implantados em seu cérebro.
- Xavier Hames, um australiano de 4 anos, é a primeira pessoa do mundo a receber um pâncreas
artificial, em cirurgia ocorrida no Hospital Infantil Princesa Margaret, em Perth, Austrália. O pâncreas
artificial reproduz a função do órgão, prevê baixos níveis de glicose e evita crises de hipoglicemia. Está
ligado ao corpo do garotinho através de vários tubos enxertados sob sua pele.

2016
- Brasil vive sua primeira epidemia causada pelo vírus da zika, com mais de 200 mil casos prováveis
da infecção, e o nascimento de uma geração de mais de 3.000 crianças com microcefalia, ou síndrome
congênita do vírus da zika. A OMS (Organização Mundial de Saúde) decreta emergência internacional
de saúde pública.
- A Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO, na sigla em inglês) elege a imunoterapia como
o tratamento mais promissor do ano. Trata-se de um grupo de drogas, que em vez de mirar o câncer,
ajuda as nossas defesas a detectá-lo e agredi-lo.
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2016
Zipline faz entregas por drone em Ruanda.

2017

- Hospital Amigo do Idoso
A estimativa de vida cresceu! Estima-se que nos próximos 35 anos a população mais velha do planeta
continuará a ser maior que a mais novas e os idosos irão quadruplicar nos países considerados jovens,
entre eles o Brasil. Pensando em tudo isso o Hospital Santa Paula se preparou para receber esta
população conquistando assim o Selo Hospital Amigo do Idoso .

Imagem meramente ilustrativa.

E foi em conversas com essas pessoas que desejam fazer pedidos e doações que surgiu a ideia do
Banco de Bonés. Os pedidos foram surgindo para maridos, filhos e amigos mostrando a importância
também para o homem na relação com sua beleza.

ASAS NA SAÚDE

- FEVEREIRO
O Hospital Santa Paula recebeu da Fundação Vanzolini a certificação AQUA-HQE, Alta Qualidade
Ambiental, por sua operação e uso sustentável. Depois de um ano de ajustes em processos e
investimentos em tecnologias sustentáveis, é o primeiro Hospital do Brasil a possuir, em todos os seus
edifícios, o Certificado de Operação e Uso Sustentável.

“Ao receber esta premiação nós temos a afirmação que oferecemos - além das melhores
tecnologias e equipe médica - instalações sustentáveis que proporcionam um melhor ambiente
para o atendimento e cuidado ao paciente”, afirma Dr. George Schahin, presidente do Hospital
Santa Paula.

- Cientistas dos Estados Unidos desenvolvem um útero artificial e conseguem gerar um feto de cordeiro.
Trata-se de uma bolsa preenchida por um fluido que simula a placenta, onde os animais conseguiram se
desenvolver normalmente. A proposta é ajudar bebês prematuros.
- A imunoterapia dá um salto ainda mais importante, com a chegada das CAR-T Cells. O método,
autorizado nos Estados Unidos para o tratamento de um tipo de leucemia, reprograma as células de
defesa da própria pessoa para atacar o câncer. Os anticorpos são retirados, levados para o laboratório
e, uma vez lá, “treinados” para reconhecer e atacar os tumores.
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Complexo Santa Paula.
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2017

- Cientistas desenvolvem um útero
artificial e conseguem gerar um feto
de cordeiro. Trata-se de uma bolsa
preenchida por um fluido que simula
a placenta, onde os animais conseguiram se desenvolver normalmente. A
proposta é ajudar bebês prematuros.
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2018
- Foi apresentado na reunião anual
da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO, em iglês), a
pesquisa TAILORx, que concluiu que
70% das mulheres em estágio inicial
de câncer de mama poderão ser
poupadas da quimioterapia, pois
apresentam as mesmas chances de
sobrevivência.

Fontes: - acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos
- www.nobelprize.org
- acervo.folha.com.br/index.do
- www.usp.br/espacoaberto/?materia=os-cem-anos-da-faculdade-de-medicina

2015

- Pesquisa do Instituto de Tecnologia
da Califórnia permitiu ao tetraplégico, Erik Sorto, controlar um braço
robótico a partir de chips implantados em seu cérebro.

2016
- Dezembro: a Zipline, uma startup
americana, em parceria com o governo de Ruanda, lançam o primeiro
serviço de entrega comercial por
drones do mundo, para o fornecimento de sangue, plasma, plaquetas,
vacinas e medicamentos emergenciais, a 21 hospitais da metade ocidental do país.
- Brasil vive sua primeira epidemia
causada pelo vírus da zika, com
mais de 200 mil casos prováveis da
infecção, e o nascimento de mais de
3.000 crianças com microcefalia, ou
síndrome congênita do vírus. A OMS
decreta emergência internacional de
saúde pública.

2013

20
- Eliza

- O primeiro coração artificial definitivo foi implantado em um paciente com insuficiência cardíaca e que
não poderia se submeter a um transplante.

der e
Prêmio
sobre
cimen
na luta

2014

20
- Mar

- Mulher de 22 anos, da Holanda,
tem a parte superior do crânio removida e substituída por um implante impresso em 3D, caracterizando o primeiro transplante de
crânio.

plante

- Julho
mento
brioná
rado n

- Passa a valer em todo o Brasil a Lei
Antifumo que proíbe, entre outras
coisas, fumar em ambientes fechados
públicos e privados.

- Rob
do p
receb
tribuiç
cunda

2015

- Janeiro: O menino australiano,
Xavier Hames recebeu, o primeiro
pâncreas artificial.

Imagens meramente ilustrativas
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2018
- O ano em que o Santa Paula completa 60 anos nos fez refletir sobre o tempo e nos trouxe memórias
sobre nossa existência, pessoas que por nós passaram, as que ficaram, tudo que vivemos. A velhice ficou jovem
com as novas descobertas e muito ainda vem por aí.
O século XXI será uma jornada e tanto, estamos vivendo em um século cheio de incertezas, complexo e
carregado de mudanças. Entretanto, as mudanças nos faz lembrar oportunidades que passaram e fantasiar as
que estão por vir, portanto, nada de esmorecer, bravejar ou dar de ombros, por que o mundo é uma constante
metamorfose incontrolável, então se adapte e mantenha seu propósito de vida.
O Propósito é o que nos guia, nos direciona como uma bússola, e aponta o caminho para seguir nessa
longa jornada, chamada VIDA.

Assumimos o compromisso de
voar sempre longe por você.
O Santa Paula queria ter e tem,
o Santa Paula queria ser e é!
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À medida que a tecnologia avança, o diagnóstico e os tratamentos médicos ficarão cada vez mais
a cargo dos computadores, dispositivos e robôs. A inteligência artificial proporcionará às máquinas
cada vez mais a capacidade de aprender, raciocinar e entender casos clínicos de forma mais rápida
e sem erros.
Aplicativos móveis que se conectam à dispositivos diversos, como relógios inteligentes, para obter e
relacionar dados sobre o nosso corpo, se tornarão ferramentas imprescindíveis no monitoramento de
doentes crônicos. A telemedicina encurtará distâncias, permitindo que os cuidados médicos cheguem
às áreas carentes de profissionais e recursos financeiros.
Os bisturis inteligentes que permitem retiradas mais precisas de um tumor e exames de sangue obtidos
a partir de uma única gota de sangue também estão prestes a surgir no universo das tecnologias
médicas. Alguns apostam que vamos chegar a um ponto em que as pessoas serão capazes de fazer
diagnósticos mais simples em sua própria casa.

E O QUE VEM PELA FRENTE?

O desenvolvimento da pesquisa com células-tronco deve auxiliar na regeneração de tecidos, algo
que pode levar à cura de paraplégicos e tetraplégicos e à produção de órgãos artificiais imunes à
rejeição.
Impressoras 3D que hoje já fabricam equipamentos médicos e próteses irão desempenhar um papel
vital na medicina regenerativa para criar tecidos com vasos sanguíneos, ossos, válvulas cardíacas,
cartilagem da orelha, pele sintética e até mesmo órgãos.
Trajes inteligentes também podem, em breve, se tornar uma realidade. Exoesqueletos equipados com
sensores que detectam os movimentos dos músculos irão permitir as pessoas com pernas parcialmente
paralisadas andar novamente.
A farmacogenômica ajudará na resposta mais precisa aos tratamentos indicados. A grande promessa
é que, a partir da análise dos genes do paciente, chegaremos a uma dosagem mais apropriada
do medicamento. Alguns podem ser ingeridos a cada duas semanas ou injetados debaixo da pele,
por meio de um chip, técnica já praticada com hormônios. Os efeitos colaterais serão reduzidos, e o
tratamento será mais eficaz.
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Com tantas promessas há quem pense que logo os robôs e computadores substituirão os médicos.
Mas não. Funções são aprimoradas pela inovação, mas a medicina, com as qualidades praticadas e
desenvolvidas por séculos, não desaparece.
Quem está doente ou quer se prevenir de males futuros, busca acolhida humana, com empatia,
disponibilidade e competência. Procura alguém que ouça, entenda, comunique com clareza as
respostas, dúvidas e os caminhos possíveis. Os que simplesmente aplicam a tecnologia poderão ser
substituídos. Mas os que a utilizam para cuidar de pessoas, esses seguirão tendo muito a fazer.
Cláudia Collucci
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GEORGE SCHAHIN
Um visionário estudante de medicina com paixão e determinação desenhou uma história de
coragem. Enfrentou desafios e destruiu barreiras, transformou seus sonhos em realidade.
Entrou para a Faculdade de Medicina UNICAMP, em 1969, dando início ao seu grande
futuro.
Se formou em Medicina em 1974, em 1975 torna-se Diretor da UNICAMP e em 1977 Diretor
Técnico do Servidor Público.
Em 2018 Dr. George Schahin completou 38 anos na história do Hospital Santa Paula.

“Tirem tudo de mim mas me deixem a minha
equipe que eu construo tudo de volta.”
George Schahin
Diretor Presidente
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JOSÉ PAULO CIVIDANES
Visando que qualidade foi e sempre será uma condição sin qua non no nosso negócio o
Santa Paula entra para a era das acreditações regidas pelo nosso grande maestro, sábio e
experiente Dr. José Paulo Cividanes.

ACREDITAÇÕES
2001 - ONA nível 1
2008 - ONA nível 3

2010 - Acreditação Canadense
2012 - Joint Commission International (JCI)
2014 - Joint Commission International - AVC (JCI)

“Nada é tão bom que não possa ser melhorado.
O Santa Paula ganhou prestígio no cenário da
assistência médica brasileira que hoje é bem
cuidado pelos antigos colaboradores e será a
tarefa dos que acabaram de chegar.”
Dr. José Paulo Cividanes
Diretor da Qualidade
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