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Nosso segundo ano de gestão à frente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da

Universidade de São Paulo (HRAC/USP) não poderia ter sido concluído de maneira mais especial e

gratificante. No ano em que completou 50 anos de trajetória, graças ao trabalho em equipe e ao grande

envolvimento e comprometimento de todo o staff do HRAC/USP, com apoio importante da Faculdade de

Odontologia de Bauru (FOB/USP) e da Reitoria da USP, muitas conquistas foram alcançadas, com

impactos positivos para os serviços prestados aos nossos usuários.

Neste anuário, apresentamos, com transparência, as diversas conquistas, ações e principais

resultados de todo o trabalho realizado pela gestão e pela equipe do HRAC/USP no ano de 2017.

Em julho de 2017, o HRAC/USP foi elemento chave para uma conquista histórica não só para

Bauru, como para o Estado de São Paulo e o Brasil: o curso de Medicina da USP-Bauru. Aprovada pelo

Conselho Universitário da USP, a Medicina USP-Bauru, antes mesmo de iniciar formalmente as

atividades de sua primeira turma, foi o segundo curso mais concorrido de toda USP no vestibular 2018. A

instalação deste curso no campus USP-Bauru irá trazer impactos positivos e profundos e mais

infraestrutura para o HRAC, para o nosso campus, e também para a economia, educação e saúde de

Bauru e região (inclusive a viabilização do funcionamento pleno da Unidade 2 do HRAC/USP, o prédio

azul, graças a uma parceria entre a USP e o Governo do Estado de São Paulo, condição esta que foi alvo

de um compromisso nosso com a comunidade, como gestor público, beneficiando diretamente seus

pacientes).

Com início em fevereiro de 2018, a Medicina USP-Bauru, aliás, já mostra resultados concretos,

como a implantação do Núcleo de Educação e Capacitação em Saúde, alocado dentro do HRAC/USP e

inaugurado em dezembro de 2017. Ele será um elemento importante para a capacitação e formação não

só dos alunos de Medicina como também a graduação em Odontologia e Fonoaudiologia, antes que estes

possam estar com atividades práticas diretamente com pacientes, além de contemplar a capacitação e

treinamento dos profissionais do HRAC/USP, FOB/USP e de saúde da rede pública de Bauru e região, com

diversos cursos de capacitação e treinamento.

O ano de 2017 também foi marcado por importantes avanços no campo acadêmico. O Programa

de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação do HRAC/USP elevou sua nota de 4 para 5 na

Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Essa conquista mostra que estamos no caminho certo para fazer ciência e usufruir de recursos financeiros

de pós-graduação em um momento em que o país passa por grandes limitações, sobretudo na área da

pesquisa.

Outra novidade foi a criação de mais uma residência médica: o Programa de Residência

Médica em Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial, inédito na instituição. O Programa é credenciado pela

50 anos e olhos para o futuro
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Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC), oferece uma vaga e terá duração de um ano, com

início em março de 2018.

Em 2017, pesquisadores de nossa instituição também receberam importantes prêmios

internacionais. Uma doutora pelo Programa de Pós-Graduação do Hospital foi contemplada com uma

bolsa de estudos internacional por trabalho apresentado no International Cleft Congress 2017, realizado

na Índia em fevereiro de 2017. Promovido pela Confederação Internacional de Fissura de Lábio e Palato

e Anomalias Craniofaciais Relacionadas, o evento é o principal congresso científico mundial na área.

Outro estudo, desenvolvido por membros do Programa de Próteses Auditivas Ancoradas no Osso do

Hospital, recebeu o prêmio de excelência de melhor pôster da área Aparelhos Auditivos Implantáveis no

Congresso da Academia Americana de Audiolologia – AudiologyNow! 2017, realizado na cidade de

Indianápolis, Estados Unidos, em abril de 2017.

No âmbito de Bauru, reforçando o reconhecimento e a valorização dos 50 anos de atividades do

HRAC/USP por diferentes segmentos da comunidade, tivemos ainda a honra e satisfação de receber, em

dezembro de 2017, Moção de Aplauso da Câmara Municipal de Bauru, propositura do vereador José

Roberto Martins Segalla, e homenagem especial do tradicional Prêmio da Revista Atenção.

Não poderíamos deixar de agradecer ao apoio e colaboração de todos aqueles que nos ajudam,

diariamente, a trazer soluções e resultados positivos para a sociedade que recebe os nossos serviços: a

Comissão Gestora e toda a equipe do HRAC/USP, FOB/USP, campus USP-Bauru, Reitoria e os órgãos

centrais da Universidade de São Paulo. Os projetos e desafios ainda são muitos, mas nada supera o

trabalho sério e compromissado com o bem público. Com o contínuo apoio de todos, temos tudo para

trilharmos um presente de excelência e pavimentarmos um futuro ainda mais promissor!

Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado
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O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/Centrinho) da
Universidade de São Paulo (USP) é uma instituição pública de prestação de serviços à
sociedade, ensino e pesquisa, mantida com recursos da USP, do Sistema Único de Saúde
(SUS) e de convênios.

Com 50 anos de fundação (24/06/1967), o HRAC é pioneiro em suas áreas de
atuação. O trabalho interdisciplinar de sua equipe, o processo de reabilitação integral e a
humanização no atendimento ao paciente são características que desde a origem
marcaram a atuação do Hospital e se destacam até os dias atuais.

O HRAC é considerado centro de referência no tratamento das anomalias
craniofaciais congênitas – principalmente a fissura labiopalatina (FLP) – aberturas na
região do lábio e/ou palato que incidem em uma a cada 700 crianças nascidas –, síndromes
associadas e deficiências auditivas (DA). A assistência é disponibilizada 100% via SUS. As
atividades hospitalares e ambulatoriais de alta e média complexidade vão desde
procedimentos clínicos e terapêuticos até cirurgias.
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HRAC-USP: assistência
especializada, ensino e pesquisa
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Desde sua fundação até dezembro de 2017, o Hospital teve 111.233 pacientes
matriculados1, provenientes de todos os Estados do país. Desse total, 61.813 estão em
tratamento (sendo 65% do Estado de São Paulo). São 50% em atendimento com FLP e
malformação craniofacial, 41% com deficiência auditiva e 9% da comunidade de Bauru e
região para atendimento na Residência Médica de Otorrinolaringologia e em outros
programas). Somente em 2017, a instituição registrou 4.819 pacientes novos em todos os
programas.

Atualmente, o HRAC conta com uma equipe formada por 606 profissionais de
medicina, odontologia, fonoaudiologia, outras especialidades da saúde e diversas áreas
de apoio.

Reabilitação integral e humanização
Na área das anomalias craniofaciais, o HRAC proporciona assistência desde a

descoberta da FLP, ainda na gestação, com programa de acolhimento e orientação às
famílias. Durante o tratamento, destacam-se as cirurgias plásticas (para reparação do lábio
e palato) e bucomaxilofaciais (para correção do defeito ósseo alveolar e de discrepâncias
maxilomandibulares); diagnóstico com equipe de genética; além de intervenções e
acompanhamento odontológico, fonoaudiológico e com demais áreas de apoio, para uma
completa reabilitação (estética, funcional e psicológica). Uma equipe especializada de
Cirurgia Craniofacial também oferece suporte a casos mais complexos, acometidos por
outras anomalias craniofaciais congênitas e síndromes.

Já na área da saúde auditiva, os destaques são: o implante coclear (dispositivo
eletrônico inserido cirurgicamente para estimulação direta do nervo auditivo); as próteses
auditivas ancoradas no osso e de orelha média cirurgicamente implantáveis (indicadas a
pacientes com otites crônicas ou malformação de orelha); a concessão de aparelhos de
amplificação sonora individual (AASI) e de sistema de frequência modulada pessoal
(Sistema FM); acompanhamento e reabilitação auditiva para todos esses dispositivos;
tratamento otorrinolaringológico; além de programa de suporte fonoaudiológico e
pedagógico para aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e da Língua Portuguesa
escrita. O Programa de Implante Coclear do HRAC é pioneiro no país e, desde 1990 até
dezembro de 2017, já realizou 1.763 cirurgias.

No âmbito do atendimento à população de Bauru e região, a instituição também
oferece serviços médico-hospitalares em áreas de sua expertise e que há carência na rede
pública de saúde locorregional, contribuindo assim com as políticas locais de saúde e
atendendo as necessidades de formação e capacitação qualificada em saúde (como é o

1. Ver explicação na seção A INSTITUIÇÃO, capítulo HRAC em números.

[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • A Instituição « Panorama geral ]
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caso de seu Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia). Por meio de acordo
com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) e agenda gerenciada pelo
Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-6) e Secretaria Municipal de Saúde, são
disponibilizados procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos, exames e avaliações nas áreas
de otorrinolaringologia, radiologia odontológica, genética e fonoaudiologia.

Outro diferencial do HRAC é a atenção em proporcionar tranquilidade e bem-estar
aos pacientes e acompanhantes e em favorecer o processo de recuperação cirúrgica. O
Hospital tem programas de acolhimento e humanização, com foco na qualidade da
permanência do usuário na instituição. São oferecidas atividades educativas, lúdicas e de
entretenimento, como contação de histórias às crianças, teatro, dança e artesanato. Essas
iniciativas propiciam acolhimento e amenizam a tensão natural do ambiente hospitalar.

Formação, inovação e internacionalização
O HRAC é também um importante núcleo gerador de conhecimento, inovações e

recursos humanos especializados na área da saúde. É reconhecido como Hospital de
Ensino pelos Ministérios da Saúde e da Educação desde 2005, mas atua na área de ensino
desde 1995, quando iniciaram seus cursos de especialização em Odontologia.

Atualmente, oferece cursos de pós-graduação stricto sensu, lato sensu e de
extensão, propiciando a formação de profissionais altamente qualificados para o ensino,
pesquisa e assistência em saúde, e favorecendo a busca pela excelência nos tratamentos
realizados, com o uso permanente de novas tecnologias, descobertas e o aprimoramento
de protocolos.

O Hospital ofereceu, em 2017, 18 cursos – mestrado, doutorado, especializações,
residências médica e multiprofissionais, aprimoramento profissional e práticas
profissionalizantes –, todos gratuitos. Em dezembro de 2017, o Hospital possuía 232
alunos matriculados em seus programas de ensino, incluindo Pós-Doutorado (Programa
da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP). Durante o ano, 9 dos alunos matriculados eram
estrangeiros, dos seguintes países da América Latina: Bolívia, Costa Rica, Equador, Peru e
República Dominicana. No total, o HRAC já titulou 1.451 mestres, doutores e especialistas
(69 só em 2017).

Na área da pesquisa, os estudos realizados têm resultado em expressiva produção
cientifica. Só em 2017, foram 325 publicações, entre artigos em periódicos nacionais e
internacionais, livro, capítulos de livros, dissertações e teses, trabalhos de conclusão de
curso e trabalhos apresentados em eventos publicados em periódicos e anais nacionais e
internacionais.

O HRAC mantém ainda convênios de cooperação e mobilidade acadêmica com
instituições de ensino do exterior (o que reforça sua vocação científica e para a

[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • A Instituição « Panorama geral ]
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internacionalização) e diversas ações em telessaúde (o que amplia as possibilidades de
educação, pesquisa e apoio à assistência à distância).

Por todas essas características, o HRAC consolida-se nacional e
internacionalmente como um qualificado centro de reabilitação em saúde, formação
profissional e pesquisa avançada, tendo contribuído, ao longo dos anos, inclusive, com a
implementação de políticas públicas em saúde no país.

Premiações da instituição ou de membros de sua equipe
A excelência do trabalho realizado pelo HRAC já foi reconhecida, historicamente,

por diversos prêmios e certificações, concedidos por órgãos de renome do Brasil e do
exterior, inclusive por meio de avaliações dos próprios pacientes.

Essas premiações são importantes porque apontam a qualidade dos serviços
prestados, o nível do ensino e pesquisa, instalações e infraestrutura, humanização, além
de aspectos como inovação e gestão.

Destacaram-se, no ano de 2017, as seguintes premiações internacionais
concedidas a membros da equipe e alunos do HRAC: bolsa de estudos internacional por
trabalho selecionado no International Cleft Congress 2017, realizado na Índia em fevereiro
de 20172; e prêmio de excelência de melhor pôster da área Aparelhos Auditivos
Implantáveis no Congresso da Academia Americana de Audiolologia – AudiologyNow!
2017, realizado na cidade de Indianápolis, Estados Unidos, em abril de 20173.

Em 2017, outro destaque foi a quantidade de trabalhos sob coordenação de
orientadores, tutores, preceptores e membros da equipe do HRAC premiados em eventos
científicos. Ao todo, foram 21 participações de destaque em importantes congressos
realizados no Brasil e no exterior, e também em encontro sediados no campus da USP em
Bauru. Foram 09 prêmios e 12 menções honrosas (sendo 06 prêmios e 06 menções
honrosas de caráter internacional)4.

2. Ver detalhes na seção ENSINO & PESQUISA, capítulo Mestrado e Doutorado.
3. Ver detalhes na seção ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, capítulo Divisão de Saúde Auditiva.
4. Ver detalhes na seção ENSINO & PESQUISA.
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Principais prêmios e certificações do HRAC nos últimos anos:

• Prêmio Qualidade Hospitalar, pelo Ministério da Saúde, como resultado de pesquisa de satisfação dos
usuários (2000);

• Prêmio da Organização Mundial da Saúde (OMS) em reconhecimento à colaboração do Centrinho-USP para
o desenvolvimento de pesquisas, do tratamento e da prevenção das anomalias craniofaciais (2001, Suécia);

• Certificação como Hospital de Ensino pelos Ministérios da Saúde e da Educação (2005);
• Prêmio Mario Covas - Excelência e Inovação em Gestão Pública, pelo Governo do Estado de São Paulo
(2008);

• Prêmio CAPES de Teses, melhor tese da área Educação Física, grande área Ciências da Saúde (2008);
• Prêmio Melhores Hospitais do Estado / 6º lugar, nota final: 9,330 (2009);
• Prêmio Melhores Hospitais do Estado / 4º lugar, nota final: 9,384 (2010);
• Prêmio Melhores Hospitais do Estado / 8º lugar, nota final: 9,477 (2011);
• Olimpíada USP de Inovação, medalha de ouro em “Tecnologias da Saúde e Biológicas” (2011);
• Prêmio Saúde da Editora Abril, na categoria “Saúde Bucal” (2012);
• Prêmio Melhores Hospitais do Estado / Finalista, ficando entre os três melhores na categoria “Internação
Humanizada – Interior” (2014);

• Prêmio Tese Destaque USP, grande área Multidisciplinar / Menção Honrosa (2015);
• Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS / Menção Honrosa (2016);
• Prêmio Eaono (Academia Europeia de Otologia e Neuro-Otologia) / Melhor trabalho clínico (2016);
• Bolsa de estudos internacional por trabalho selecionado no International Cleft Congress (2017);
• Prêmio de excelência de melhor pôster da área Aparelhos Auditivos Implantáveis no Congresso da Academia

Americana de Audiolologia – AudiologyNow! (2017);
• Prêmio de melhor trabalho da Área Clínica no 16º Congresso Brasileiro do Sono (2017).

[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • A Instituição « Panorama geral ]

premios HRAC

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo (HRAC-USP) 12



A atual equipe de gestão está à frente do HRAC
desde janeiro de 2016, quando Portaria da Reitoria da USP
designou a Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira
Machado, diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru
(FOB-USP) e presidente do Conselho Deliberativo do HRAC,
para responder pelo expediente do Hospital, a partir do dia
13/01/2016.

Em 2017, após processo eleitoral e votação dos membros do Conselho
Deliberativo do HRAC, outra Portaria da Reitoria da USP publicada no Diário Oficial do
Estado (DOE) em 19/05/2017 designou a Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo (HRAC-USP) 13
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Equipe de gestão à frente do
HRAC
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A partir da esquerda: Dra. Maria Irene Bachega, professora Ana Lúcia Pompéia Fraga de Almeida e Dra. Cleide Carrara,
integrantes da Comissão Gestora do HRAC; Nilton José Saggioro, engenheiro do HRAC; Professor Vahan Agopyan, ex-vice-reitor
da USP (mandato 2014-2018) e atual reitor (mandato 2018-2022); Professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado,
superintendente do HRAC (2016-2018) e diretora da FOB (2014-2018); Professor Marco Antonio Zago, ex-reitor da USP
(mandato 2014-2018); Professor Carlos Ferreira dos Santos, diretor da FOB (mandato 2018-2022); Dra. Giovana Rinalde
Brandão, integrante da Comissão Gestora do HRAC; Dr. Helder Fernandes de Aguiar, chefe dos Serviços Médicos do HRAC; e Dr.
Hilton Coimbra Borgo, chefe do Departamento Hospitalar do HRAC

Superintendência
Equipe: 8 servidores (1 docente, 2 de

nível superior, 4 de nível técnico e 1 de

nível básico)
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Machado para exercer a função de Superintendente do HRAC. Já em 2018, após a posse
dos novos reitor e vice-reitor da USP, nova Portaria da Reitoria publicada no DOE em
30/01/2018 designou a Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado para
exercer “pro tempore” a função de Superintendente do HRAC, a contar de 25/01/2018. Por
último, Portaria mais recente da Reitoria, publicada no DOE em 01/03/2018, designa o Prof.
Dr. José Sebastião dos Santos (docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-FMRP
da USP e presidente da Comissão de Implantação do Curso de Medicina do Campus USP
de Bauru) para exercer “pro tempore” a função de superintendente do HRAC, a partir de
13/03/2018.

Quando assumiu a gestão do Hospital em 2016, uma das primeiras ações da nova
superintendente foi a designação (por meio da Portaria SUPE 07/2016, de 20/01/2016) da
Comissão Pro Tempore para Assessoramento da Superintendência, chamada
internamente de Comissão Gestora.

De acordo com a Portaria, considerando “a imperiosa revisão dos trâmites
acadêmicos que perpassam esta instituição; a premência de gestão consentânea com os
fins regimentais e estatutários da USP; a imprescindível reformulação dos protocolos e
rotinas para atendimento de pacientes”, foram incumbidos do auxílio à Superintendência
na gestão das respectivas áreas os seguintes servidores: Dr. Ayrton Marques de Almeida
e Dra. Maria Irene Bachega (área médica hospitalar); Profa. Dra. Ana Lúcia Pompéia Fraga
de Almeida (área acadêmica administrativa); Dra. Cleide Felício de Carvalho Carrara (área
odontológica); e Dra. Giovana Rinalde Brandão (área de fonoaudiologia).

Dentre as ações e esforços da Superintendência e da Comissão Gestora do HRAC
em 2017 que culminaram em conquistas importantes para a instituição, destacaram-se:
a criação e implementação do curso de Medicina da USP-Bauru (com apoio
imprescindível da Faculdade de Odontologia de Bauru/FOB-USP e da Reitoria da USP);
a implantação do Núcleo de Educação e Capacitação em Saúde da USP-Bauru, alocado
dentro do HRAC-USP; a elevação da nota do Programa de Pós-Graduação do HRAC-USP
na Avaliação Quadrienal 2017 da CAPES; a criação do Programa de Residência Médica
em Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial; além de Moção de Aplauso da Câmara Municipal de
Bauru e homenagem especial do tradicional Prêmio da Revista Atenção. Veja os
detalhes a seguir!

[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • A Instituição « Gestão ]



A partir da esquerda: professores Carlos Gilberto Carlotti, então pró-reitor de Pós-Graduação; Raul Machado Neto, então
presidente da Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional (Aucani); Carlos Ferreira dos Santos, então vice-
diretor da FOB e superintendente substituto do HRAC; Vahan Agopyan, então vice-reitor; Maria Ap. Moreira Machado, diretora
da FOB e superintendente do HRAC; José Sebastião dos Santos, atual presidente da Comissão de Implantação da Medicina USP-
Bauru; Marco Antonio Zago, então reitor; e José Roberto Pereira Lauris, prefeito do campus USP-Bauru
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USP lança novo curso de Medicina no
campus de Bauru

Curso foi o segundo mais concorrido de toda USP no vestibular 2018, com 105,9

candidatos por vaga; conquista viabilizará funcionamento pleno da Unidade 2 do

HRAC, com gestão do Estado
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Uma conquista histórica! O Conselho Universitário da Universidade de São Paulo
(USP) aprovou, na reunião do dia 04/07/2017, o tão sonhado curso de Medicina do
campus de Bauru. Do total de 97 votos, foram 67 favoráveis, 18 contrários e 12 abstenções.

O curso, oferecido pela Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) já a partir de
25/02/2018, foi o segundo mais concorrido de toda USP no vestibular 2018, com 105,9
candidatos por vaga. São oferecidas 60 vagas em período integral. Dessas, 42 vagas serão
reservadas para a Fuvest e 18 para a seleção via Sisu, na modalidade destinada a
estudantes que tenham cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas. A
proposta é aumentar gradativamente essa oferta, com 80 vagas em 2020 e 100 vagas a
partir de 2021. No futuro, a tendência é que seja criada uma Faculdade de Medicina no
campus de Bauru.
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“Vamos manter as características reconhecidamente de excelência do Centrinho e,
ao mesmo tempo, expandir o escopo de atuação do Hospital e de formação de novos
profissionais”, destacou o reitor da USP, professor Marco Antonio Zago, na reunião do
Conselho Universitário. Em mensagem gravada à comunidade do campus USP-Bauru, o
reitor salientou: “essa criação só foi possível tendo em vista a semente ali plantada pelo
Centrinho, que agora vai crescer enormemente com o novo curso. Isso não teria sido
possível se não fosse a excelência e a qualidade do trabalho nesses 50 anos. A criação do
curso de Medicina é a ampliação da missão do Centrinho. Somos muito orgulhosos
disso”.

“Viabilizar a Unidade 2 do Centrinho,
o prédio azul, era um compromisso nosso
como gestor público. Enquanto Bauru e região
tem uma demanda reprimida de leitos e há um
hospital parado, somente uma conjunção de
forças políticas (locais e estaduais),
acadêmicas e até mesmo judiciais (porque
também tivemos interlocução com o
Ministério Público), fez com que isso
acontecesse. Eu atribuo a todo esse trabalho
conjunto o sucesso de trazer para Bauru o tão

sonhado curso de Medicina, e com a chancela da Universidade de São Paulo”, ressaltou,
em coletiva à imprensa, a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado,
superintendente do HRAC e diretora da FOB.

“Será o Hospital das Clínicas de Bauru, gerido com a interveniência da
Universidade de São Paulo, em um modelo próximo como acontece nas Faculdades de
Medicina de São Paulo e de Ribeirão Preto. Nesse sentido, quero tranquilizar os servidores
do Centrinho, que permanecerão vinculados à USP. Eventuais e graduais mudanças em
rotinas serão para melhor, para que todos tenham mais tranquilidade de trabalho e mais
infraestrutura hospitalar. Quando se fala em saúde, sabemos que os equipamentos se
atualizam praticamente diariamente. E, para continuarmos a oferecer saúde de qualidade,
como o Centrinho sempre fez, precisamos ter parceiros que possam suprir essas
necessidades”, explica a professora.

“[Inclusive com] o fomento a pesquisas. Com os profissionais que trabalham com
pesquisa, temos condições também de captar recursos para o Centrinho. Eu sei o
potencial da nossa maior preciosidade, que são os recursos humanos, o que me deixa
tranquilizada como gestora. Por isso, acredito que contra o trabalho não há crise que
possa vencer”.
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Curso diferenciado
Segundo o pró-reitor

de Graduação da USP,
professor Antonio Carlos
Hernandes, este terceiro curso
irá atender a uma grande
demanda pela Medicina na
Universidade. Atualmente, os
cursos de São Paulo e Ribeirão
Preto somam 350 vagas e
eram, até então, as duas
carreiras mais concorridas da
Fuvest. “Esse curso será
apoiado em metodologias
ativas, ou seja, um projeto
pedagógico centrado no estudante e com o professor como facilitador e mediador do
processo de aprendizagem”, disse Hernandes.

A professora Maria Aparecida destaca que a ideia é um curso com uma dinâmica
atual, com o aluno no serviço desde o primeiro ano. “Vamos propor uma formação
bastante humanística, que é o que precisamos na saúde pública brasileira. O aluno vai ter
a chance, por exemplo, de ver uma mãe chorando em um pronto-socorro porque precisa
internar o filho. Ele terá proximidade com o dia a dia da saúde pública desde o começo”,
revela.

A qualidade do curso será outro diferencial. “Nosso maior patrimônio são as
pessoas que trabalham aqui. Se hoje, em mais um ranking, as três Odontologias da USP
[Bauru, Ribeirão Preto e São Paulo] são a 9ª melhor do mundo, tenho certeza de que, em
um prazo de 10 anos, a nossa Medicina será uma das melhores não só do Brasil, mas de
toda a América Latina, graças ao potencial de trabalho que temos no campus de Bauru, na
FOB e no HRAC”, avalia a professora Maria Aparecida.

Ainda de acordo com a professora, o campus de Bauru já possui estrutura
suficiente para os primeiros anos do curso, com salas de aula e laboratórios. Também já
há docentes de outros campi interessados em lecionar em Bauru. “Nesses primeiros dois
anos, os alunos serão muito bem acolhidos no campus. Temos a infraestrutura para
recebê-los, inclusive de permanência estudantil”.

“Não tenho dúvidas de que, com o mesmo empenho que tivemos para conquistar
o curso de Medicina, alcançaremos o êxito que todos esperam. Bauru será outra, antes e
depois do curso de Medicina”, completa a superintendente do HRAC   e diretora da FOB.

[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • A Instituição « Gestão ]
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Conquista histórica
A união de esforços em várias esferas foi fator decisivo para essa conquista

histórica. Desde sua posse como diretora da FOB, em março de 2014, a professora Maria
Aparecida Moreira Machado, hoje também superintendente do HRAC, está empenhada
em escrever esta história.

“Acredito que podemos sonhar e planejar para que em um futuro próximo o nosso
campus possa incorporar outros cursos de graduação e a Medicina é uma meta. Este é um
anseio que não é só meu, é do Campus USP-Bauru, da nossa cidade, da nossa região.
Portanto, várias forças deverão se unir para transformar este sonho em realidade e não me
furtarei em empreender nisso”, já havia destacado em seu discurso de posse na FOB.

“Várias forças da cidade e até mesmo do Estado nos ajudaram nessa meta, desde
políticos até a imprensa de Bauru. Um agente fundamental foi o nosso reitor, professor
Marco Antonio Zago, que acreditou no potencial de trabalho do campus USP-Bauru, da
FOB e do Centrinho, e nos deu total apoio”, conta a professora. “Além disso, nos últimos
anos, em todos os pleitos do Centrinho que levamos ao reitor, fomos muito bem
atendidos, valorizando nossos servidores, nossos professores e o que fazemos aqui. Ele
foi decisivo para essa conquista, inclusive na defesa durante a reunião do Conselho
Universitário”.

“Faço questão ainda de mencionar a importância do professor José Alberto de
Souza Freitas, o Tio Gastão, que implantou essa semente há muitos anos, com diversas
lideranças da área médica”, pontua a professora.

Solenidade de lançamento
Foi realizada no dia 01/08/2017, no Teatro Universitário da FOB, a cerimônia de

lançamento do curso de Medicina do campus de Bauru da USP.

“No início, muitos se perguntaram como a USP, em meio a uma de suas piores
crises financeiras, decide abrir um novo curso de Medicina? Na verdade, nós estamos
aproveitando uma oportunidade única. Aquilo que muitos chamam de crise, nós
chamamos de oportunidade. Foi o risco da insolvência que nos levou a repensar as
finanças e a governança na Universidade e a reconhecer que nós temos compromissos
muito grandes com a sociedade que nos sustenta. Por isso, o lema da nossa gestão é
derrubar os muros da USP e aproximá-la ainda mais da sociedade”, afirmou o reitor
Marco Antonio Zago.

O governador Geraldo Alckmin elogiou o papel de liderança do reitor: “não é fácil
ir ao Conselho Universitário em um momento de crise e criar uma faculdade nova. O novo
curso é fruto de uma engenharia bem feita, é uma prova da boa política, que é arte e
ciência ao encontro do bem comum. Das 26 mil universidades do mundo, a USP ocupa o
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121º lugar, ou seja, está no 1% das melhores universidades do mundo. É um orgulho para
nós brasileiros, um orgulho que tanto esta instituição como também as suas irmãs, a
Unesp e a Unicamp, sejam as melhores universidades brasileiras”.

Para a diretora da FOB e superintendente do HRAC, Maria Aparecida de Andrade
Moreira Machado, “o sucesso do curso de Medicina de Bauru está relacionado ao conceito
de que equipes vencedoras são formadas por pessoas que não pensam apenas em sua
vitória pessoal, mas sim no todo, vibram pelas conquistas dos colegas e entendem que o
sucesso deles é também seu. Acredito veementemente que este curso nasceu com o
compromisso de fazer a diferença na formação de médicos com um olhar humanístico
sobre seus pacientes, com uma visão de gestores e empreendedores para inovar em todos
os tópicos relacionados à saúde, principalmente na melhoria da qualidade de vida da
nossa população”.

O prefeito de Bauru, Clodoaldo Gazzetta, lembrou da importância simbólica do
lançamento do curso no dia do aniversário de 121 anos da cidade. “Ninguém faz nada
sozinho. Esse curso de Medicina era, há muito tempo, o sonho de todo cidadão bauruense,
e essa conquista é uma construção de vários governos, de várias pessoas que
contribuíram para que esse sonho pudesse se tornar realidade na manhã de hoje. É uma

A partir da esquerda: o prefeito de Bauru, Clodoaldo Gazzetta; professora Maria Aparecida; o secretário estadual da Saúde,
David Everson Uip; o então reitor Zago; o governador Geraldo Alckmin; e o deputado estadual Pedro Tobias
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grande felicidade poder participar desse momento histórico da minha cidade,
compartilhando com a minha população,” afirmou.

“Ganha a USP porque deixa de pagar o custeio do HRAC e se concentra na sua
missão que é a formação de pessoal qualificado. Ganha o governo do Estado que passa a
dispor de mais um hospital de qualidade já construído, com substancial número de
funcionários, para implantação imediata e ampliação do centro de saúde da região, ganha
a população com a instalação de um hospital de alta complexidade em várias
especialidades, ganha toda a população brasileira, com a criação de um curso de medicina
de alto padrão, com o perfil dos cursos da USP. Todos ganhamos, cada um fazendo a sua
função para atender melhor a sociedade”, concluiu o reitor.

Aula inaugural
A solenidade de abertura do ano letivo no campus de Bauru foi marcada pela aula

magna que inaugurou o novo curso de Medicina, e contou com a presença do reitor Vahan
Agopyan, do ex-reitor Marco Antonio Zago e do governador Geraldo Alckmin.

O reitor parabenizou os novos estudantes dos cursos de odontologia,
fonoaudiologia e medicina. “A USP é uma instituição que oferece a melhor formação para
seus alunos e vocês são os melhores entre os melhores, aproveitem isso. A USP é uma
grande universidade de pesquisa, ou seja, o ensino é oferecido em um ambiente de
pesquisa. Vocês vão interagir com o conhecimento que está sendo desenvolvido, seus
professores serão todos pesquisadores e, com isso, vocês terão a oportunidade de receber
uma formação sólida e voltada para o desenvolvimento de suas áreas”, explicou o
dirigente.
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Especialmente para os alunos de medicina, Agopyan lembrou que “cada Unidade
da USP tem um perfil próprio e o novo curso de medicina não será uma cópia dos que já
existem nos campi da Capital e de Ribeirão Preto. Nesse sentido, os alunos desta primeira
turma têm o importante papel de ajudar a forjar essa nova maneira de se formar médicos.
É uma tarefa compartilhada e a Universidade oferecerá as melhores condições para isso”.

Para a diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), Maria Aparecida de
Andrade Moreira Machado, “a USP tem no seu escopo a excelência do ensino, da
pesquisa e da extensão, e nós estamos preparados para formar mais do que profissionais
qualificados para um mercado de trabalho repleto de desafios, mas formar cidadãos
conscientes de seu papel na sociedade. Como dirigentes de uma universidade pública,
temos o compromisso e a obrigação de fazer uma gestão respeitosa do que é nosso e
preservar esse benefício maravilhoso que é a USP, não só para os futuros estudantes, mas
também para toda a sociedade que usufrui de nossos serviços”.

O evento foi prestigiado pelo pró-reitor de Graduação pro tempore, Gerson
Aparecido Yukio Tomanari; pelo secretário geral da USP, Ignácio Maria Poveda Velasco;
pelo superintendente de Espaço Físico, Osvaldo Shigueru Nakao; pelo secretário
municipal de Saúde de Bauru, José Eduardo Fogolin Passos; além de políticos, dirigentes,
docentes, funcionários, alunos e seus familiares.

Inaugurando o curso de Medicina de Bauru, o ex-reitor Marco Antonio Zago
ministrou a aula magna abordando o tema: “Câncer: uma doença mortal, tratável e
curável”. Zago é um dos responsáveis pela criação do novo curso.

O governador Geraldo Alckmin parabenizou “os novos alunos por terem
conseguido passar por um vestibular duríssimo e também por terem escolhido a área da
saúde, pois não há nada mais bonito que dedicar a atividade profissional a consolar
aqueles que precisam, curar patologias e melhorar a vida dos pacientes”. Em seguida,
Alckmin, que também é médico, apresentou uma palestra sobre o papel do Estado na
saúde pública.

(Fontes: Assessoria de Imprensa da Reitoria da USP, Jornal da USP e Jornal da Cidade)

[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • A Instituição « Gestão ]

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo (HRAC-USP) 21



O dia 14/12/2017 foi uma data festiva no campus de Bauru. O reitor Marco Antonio
Zago esteve na cidade para cumprir uma agenda de inaugurações, que incluiu o prédio do
novo Núcleo de Educação e Capacitação em Saúde, as instalações da segunda unidade do
Centro Integrado de Pesquisa (CIP II) e a reforma do prédio da Clínica de Fonoaudiologia.

Na cerimônia de inauguração, a diretora da FOB e superintendente do HRAC,
professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, destacou que 2017
representou um ano de uma grande conquista para o campus: a implantação do novo
curso de Medicina, que será oferecido a partir de 2018 e foi o segundo curso mais
procurado no Vestibular da Fuvest, com 105,88 candidatos por vaga. “Em poucos anos,
o campus de Bauru será reconhecido como uma referência na área de Saúde”, destacou.

O reitor Marco Antonio Zago ressaltou o impacto socioeconômico e seus reflexos
positivos na cidade e na região nos próximos dez anos em decorrência do novo curso.
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Campus de Bauru inaugura nova
infraestrutura 

O então reitor Zago; o primeiro professor do curso de Medicina, Gerson Alves Pereira Júnior (transferido da FMRP); e os
professores José Sebastião, Maria Aparecida e Carlos Ferreira dos Santos (então vice-diretor da FOB)
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Núcleo de Educação e Capacitação em Saúde contemplará estudantes de Medicina,

Odontologia e Fonoaudiologia e profissionais da rede pública de saúde



“Esse é o futuro que podemos antever para a Universidade”, afirmou. O dirigente também
destacou a importância dos novos espaços inaugurados para a vida da Instituição. “O
campus de Bauru é privilegiado, com estrutura imponente e um excelente hospital. Essa
estrutura precisa ser preenchida por estudantes. Esta é a missão da Universidade: formar
lideranças”, considerou.

Novo núcleo
Uma das inaugurações mais esperadas era a do Núcleo de Educação e Capacitação

em Saúde, voltado para a prática dos estudantes, professores e profissionais da rede de
saúde pública municipal e estadual. Para isso, conta com bonecos de última geração que
simulam pacientes, adultos e crianças, nos quais podem ser realizados procedimentos como
massagem cardíaca (foto), técnicas para insuficiência respiratória e até um parto normal.

O Núcleo é coordenado pelo professor de Cirurgia do Aparelho Digestivo da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP) e presidente da Comissão de
Implantação do Curso de Medicina da USP-Bauru, José Sebastião dos Santos.

“O curso começa com a proposta de ser extremamente moderno, em que o
estudante, desde o primeiro dia de aula, vai para a prática médica e para a unidade básica
de saúde, ao mesmo tempo em que começa a estudar os fundamentos para entender a
medicina. É uma evolução no ensino da medicina o que estão fazendo em Bauru”,
comemorou o reitor.

“O Núcleo de Educação e Capacitação em Saúde vem atender não só os alunos de
Medicina como também a graduação em Odontologia e Fonoaudiologia. Além disso, irá
contemplar os profissionais de saúde da rede pública de Bauru e região, com diversos
cursos e atualizações”, destaca a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira
Machado, superintendente do HRAC e diretora da FOB.

Para a professora, essas conquistas são fruto do trabalho desenvolvido pelo
campus da USP-Bauru – FOB, HRAC e a própria Prefeitura do Campus, responsável por
gerenciar as obras – e também da forte parceria junto aos órgãos centrais da USP e à
Reitoria. “São melhorias, tecnologias e mais infraestrutura que beneficiam todo o campus
da USP-Bauru, com reflexos para a sociedade”, assinala a professora.

Já o médico José Sebastião dos Santos, presidente da Comissão de Implantação
do Curso de Medicina do Campus USP de Bauru, informa que o Núcleo de Educação e
Capacitação em Saúde está entre os investimentos esperados no plano de
desenvolvimento locorregional da implantação dos cursos da área da saúde.

“Parte do desenvolvimento dos cursos da área da saúde e, em particular, o de
Medicina, dá-se desde o início na rede de serviços: unidades básicas de saúde, serviços de
atenção domiciliar, unidades de pronto atendimento, hospitais de média e elevada
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complexidade, centrais de regulação, vigilância sanitária e epidemiológica, dentre outros,
que compõem o Sistema Único de Saúde. Nesse contexto de interação constante entre a
Universidade e o SUS, a educação e a capacitação permanente de docentes, estudantes e
profissionais dos serviços são os melhores recursos para diminuir a variabilidade de
práticas e de resultados e, portanto, melhorar a relação custo efetividade da atenção à
saúde”, salienta.

Segundo o professor José Sebastião, os objetivos do Núcleo de Educação e
Capacitação em Saúde do campus USP-Bauru são, portanto, educar os estudantes da área
da saúde e capacitar de forma permanente docentes e profissionais dos serviços.

“O Núcleo foi planejado de forma compartilhada entre Universidade e Sistema
Único de Saúde, e estruturado pela FOB e Comissão de Implantação do Curso de
Medicina. As atividades do Núcleo serão pautadas em função das necessidades dos
cursos, docentes, gestores e servidores da saúde. O curso de Medicina o utilizará desde o
início do ano letivo. O Núcleo de Educação e Capacitação em Saúde é um bem público que
está a serviço das necessidades de formação e aprimoramento profissional daqueles que
estudam e trabalham na Universidade e no SUS”, conclui o professor.

(Das Assessorias de Imprensa da Reitoria da USP e do HRAC / Com informações da Assessoria de Comunicação da PUSP-B)
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O Núcleo de Educação e Capacitação em Saúde é equipado com bonecos de última geração que simulam pacientes,
adultos e crianças, nos quais podem ser realizados procedimentos como massagem cardíaca, técnicas para insuficiência
respiratória e até um parto normal.
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Resultado demonstra melhora qualitativa e quantitativa na pesquisa, produção

científica, formação dos alunos e internacionalização

Programa de Pós-Graduação eleva nota de
avaliação

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação do HRAC elevou sua
nota de 4 para 5 na Avaliação Quadrienal 2017 da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes). Os resultados foram divulgados em 20/09/2017.

Para a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, diretora da FOB
e superintendente do HRAC, é uma conquista muito importante para o campus USP-Bauru
alcançar e manter as notas que representam nível de excelência pela Capes (a nota
máxima é 7).

“Isso mostra que estamos no caminho certo para fazer ciência hoje e usufruir de
recursos financeiros de pós-graduação em um momento em que o país passa por grandes
limitações, sobretudo na área da pesquisa. É um grande êxito. Isso aumenta nossa
visibilidade e também nossa responsabilidade na formação e capacitação de recursos
humanos para a pesquisa e para o ensino”, afirma a superintendente.

Já a professora Ana Paula Fukushiro, presidente da Comissão de Pós-Graduação
do HRAC, ressalta que essa é a primeira avaliação do Programa de Ciências da
Reabilitação na área Interdisciplinar (antes era avaliado na área de Educação Física), e que
o resultado representa um reconhecimento do amadurecimento do programa.



“A elevação da nota mostra que melhoramos nesses
últimos quatro anos avaliados, na formação dos mestrandos e
doutorandos, na produção cientifica, na captação de fomento,
na realização de pesquisa, na qualificação do corpo docente e
na liderança do nosso programa em fissura labiopalatina,
sendo o único no país e no mundo com área de concentração
em Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas”, pontua.

“Essa conquista é fruto do trabalho conjunto de todos
os orientadores, pesquisadores, alunos, da Coordenação do
Programa que nos antecedeu – liderada pela professora
Daniela Garib – e do apoio constante da Superintendência do
HRAC, da Diretoria da FOB e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação
da USP. E esse resultado vem em um momento muito especial,
em que comemoramos os 20 anos do Programa de Ciências da
Reabilitação”.

Na área Interdisciplinar (onde está o Programa de
Ciências da Reabilitação), foram avaliados 335 cursos. A
Avaliação Quadrienal 2017 da Capes foi realizada por 1.550 consultores, que avaliaram os
4.175 programas de todo o país e seus 6.303 cursos, sendo 3.398 de mestrado, 2.202 de
doutorado e 703 de mestrado profissional. As comissões utilizam como base para a
avaliação as informações fornecidas de forma contínua pelos programas durante o
período avaliado, por meio da Plataforma Sucupira.

(Com informações da CCS/CAPES)
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Professoras Maria Aparecida
Moreira Machado (acima) e Ana
Paula Fukushiro

Nova Residência Médica em Cirurgia Crânio-
Maxilo-Facial

Em 2017, foi aprovada uma nova Residência Médica no HRAC, o Programa de

Residência Médica em Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial, inédito na instituição

Credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC), a
Residência oferece uma vaga e tem duração de um ano, com início em 01/03/2018. O pré-
requisito para ingresso é já ter concluído Residência Médica nas áreas de Cirurgia Plástica,
Otorrinolaringologia e/ou Cirurgia de Cabeça e Pescoço.

O Programa tem coordenação do professor Nivaldo Alonso, docente da Disciplina
de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) e desde 2008 na
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coordenação da equipe de Cirurgia Craniofacial do HRAC. “O HRAC é historicamente
reconhecido por sua atuação multi e interdisciplinar e conta com equipe de profissionais
capacitados e com muita experiência no manejo clínico e cirúrgico das anomalias
craniofaciais. É um dos maiores centros do mundo no tratamento integral dessas
anomalias, com um grande número de pacientes. Isso é sem dúvida o grande diferencial
dessa Residência”, destaca o médico Cristiano Tonello, chefe técnico da Seção de Cirurgia
Craniofacial do HRAC e preceptor da nova Residência.

HRAC recebe homenagens pelos 50 anos de
atuação

Fo
to
: A
rq
ui
vo
 H
R
A
C
-U
SP

Professor Carlos Ferreira dos Santos, Roberto Rufino (Jornal da Cidade) e professora Maria Aparecida Moreira Machado

O HRAC recebeu, em dezembro de 2017, duas importantes homenagens em
reconhecimento à importância dos serviços prestados em seus 50 anos de atuação,
completados em 2017.

Na noite de 18/12, foi entregue a homenagem do 34º Prêmio Atenção. A professora
Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, superintendente do HRAC, o professor
Carlos Ferreira dos Santos, superintendente substituto, e membros da direção
representaram o Hospital nesta tradicional premiação. O evento ocorreu no Espaço
Mantovani em Bauru.



Promovido desde 1983 pela Revista Atenção, o Prêmio visa homenagear e
incentivar os profissionais e instituições que se destacam em prol do desenvolvimento
econômico e social de Bauru e região. A premiação é considerada um dos principais
eventos corporativos do interior do Estado de São Paulo, por reunir diversas autoridades
e lideranças locais.

Moção de Aplauso
Já no dia 22/12, o HRAC recebeu

Moção de Aplauso da Câmara Municipal de
Bauru, “pela comemoração do seu Jubileu de
Ouro e pela importância do trabalho
desenvolvido com excelência na saúde
pública”. A Moção é de autoria do vereador
José Roberto Martins Segalla e foi entregue
em evento a toda a equipe realizado no HRAC.

“É com muita honra e satisfação que
recebemos a Moção de Aplauso do Legislativo bauruense e a homenagem do Prêmio da
Revista Atenção. Agradecemos mais uma vez a todos aqueles que já se dedicaram e os
que se dedicam hoje a construir essa trajetória de 50 anos de sucesso. Esses dois
importantes reconhecimentos ao trabalho realizado pela nossa instituição completam de
maneira especial um ano repleto de êxitos”, comemora a professora Maria Aparecida de
Andrade Moreira Machado, superintendente do HRAC e diretora da FOB.

Solenidade comemorativa
Também marcou a comemoração dos 50 anos de fundação do HRAC uma

solenidade comemorativa, realizada em 23/06. O evento ocorreu no Saguão de Entrada da
Unidade 2 da instituição e contou com a participação de dirigentes e comunidade do
campus USP-Bauru, servidores aposentados, pacientes, familiares, autoridades e

convidados. Na solenidade, foram realizadas
homenagens e apresentação da Banda
Sinfônica Municipal de Bauru.

“Celebramos este marco especial com
todos aqueles que fizeram parte dessa história
e os que constroem hoje a trajetória de sucesso
do HRAC”, salientou a superintendente,
professora Maria Aparecida de Andrade
Moreira Machado.
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Suporte à instituição
Áreas estratégicas que dão suporte a todos os setores do HRAC e são ligadas

diretamente à Superintendência são a Assessoria de Imprensa, o Suporte Técnico em
Informática e Audiovisuais e a Seção de Gráfica.

Assessoria de Imprensa
A Assessoria de Imprensa é responsável pela relação direta com veículos de

comunicação (seja atendendo demandas espontâneas, com pedidos de pautas e
intermediação de entrevistas; seja oferecendo sugestões de reportagens) e por ações
estratégicas de divulgação e comunicação com os diversos públicos do Hospital.

Os principais objetivos do trabalho da Assessoria de Imprensa são: tornar público,
por meio de ferramentas de comunicação, o trabalho da instituição, prestando contas à
sociedade; e consolidar a imagem da instituição junto aos seus públicos e a segmentos da
sociedade.

Dentre as atribuições da Assessoria de Imprensa, destacam-se:

- Comunicação interna: divulgação de notícias, comunicados administrativos,
convites de defesas, entre outros assuntos de interesse aos servidores e alunos, por meio
eletrônico;

- Comunicação externa: apuração, elaboração e divulgação de releases aos
veículos de comunicação; levantamento de pautas e encaminhamento de sugestões de
reportagem à imprensa; atendimento de toda demanda da imprensa relacionada ao HRAC
(e também suporte às divulgações relacionadas ao curso de Medicina da USP-Bauru);
acompanhamento e organização do clipping de notícias sobre a instituição e assuntos de
interesse e envio à equipe gestora; mailing (cadastro, organização e atualização das listas
de e-mails e contatos dos veículos de comunicação locais, regionais, nacionais e
segmentados); atualização das notícias do site do HRAC (www.hrac.usp.br) e do portal do
campus USP-Bauru (www.bauru.usp.br); administração do conteúdo da página
institucional no Facebook; além de apuração e análise dos dados dos diversos setores,
elaboração de textos e seleção de fotos para os Relatórios Anuais de Atividades do HRAC.

Destaques na mídia em 2017
O ano de 2017 foi marcado por muitas notícias positivas sobre o HRAC veiculadas

na mídia. Além da grande repercussão dos 50 anos do Hospital e da criação e implantação
do curso de Medicina da USP-Bauru, outro assunto relacionado à instituição se destacou
no noticiário, inclusive nacional e internacional.
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No mês de dezembro de 2017, o trabalho realizado pela equipe de Cirurgia
Craniofacial do HRAC ganhou destaque nos principais portais de notícia do país – como
Veja, Isto É (esta veiculada em janeiro de 2018) e G1 Nacional –, e também em portais do
exterior, como o MSN.com, dos Estados Unidos. As reportagens tiveram como foco o
tratamento realizado no Hospital em pacientes com a Síndrome de Treacher Collins, tema
em evidência mundialmente em virtude do filme “Extraordinário”, lançado no Brasil em
dezembro de 2017 e com a atriz Julia Roberts no elenco.
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Assessoria de Imprensa • Indicadores 2017

Matérias sobre o HRAC (ou que o mencionam) publicadas, por tipo de mídia Total

• Impresso (jornais, revistas) 132
• On-line (portais de notícias, revistas eletrônicas) 217
•  TV e rádio (noticiários, telejornais, programas) 92

Total 441

Produção Total
• Notícias publicadas no site institucional 57
• Informe HRAC-USP, comunicados administrativos e convites de defesas 824
• Releases de divulgação enviados a veículos de comunicação 48
• Cartazes elaborados 12

(Fonte: Assessoria de Imprensa HRAC-USP, jan./2018)

Mídia social • Indicadores 2017

Facebook (Fanpage) Total

• Total de seguidores da página1 22.475  
(6.037 só em 2017)

• Posts publicados 151
• Visualizações da página/perfil (em 1 mês)2 1.800
• Pessoas alcançadas (em 1 mês)3 47.131
• Envolvimentos com a publicação (em 1 mês)4 21.543
• Mensagens de usuários respondidas (em 1 mês)5 69
• Avaliação dos curtidores6 média de 4,8 estrelas 

(965 avaliações no total)

1. Número de pessoas que curtiram a página e são seguidores de nossas publicações, em 31/12/2017.
2. A apuração refere-se ao período aproximado de 1 mês (de 25/12/2017 a 21/01/2018). Visualizações é o

número de vezes que o perfil de uma página foi visualizado.
3. A apuração refere-se ao período aproximado de 1 mês (de 25/12/2017 a 21/01/2018). Alcance é o número

de pessoas que viram qualquer uma das publicações da página.
4. A apuração refere-se ao período aproximado de 1 mês (de 25/12/2017 a 21/01/2018). Envolvimentos é o

número de vezes que as pessoas interagiram com as publicações, por meio de curtidas, comentários,
compartilhamentos, entre outras ações.

5. A apuração refere-se ao período aproximado de 1 mês (de 26/12/2017 a 22/01/2018).
6. A nota máxima de avaliação no Facebook é 5 estrelas.

(Fonte: Assessoria de Imprensa HRAC-USP, jan./2018)



Suporte Técnico em Informática e Audiovisuais
Oferecendo suporte técnico e operacional em Informática e Audiovisuais às

atividades das áreas administrativas, acadêmica e de saúde do HRAC, os técnicos têm por
objetivo garantir o apoio à disseminação de tecnologias de informação e seus mais
diversos usos e aplicações no âmbito da instituição.

Destacam-se as seguintes ações:

- Suporte técnico-operacional às atividades de videoconferências, recurso que tem
sido amplamente utilizado em diversas situações (palestras, eventos, reuniões, bancas de
defesas e qualificações, reuniões científicas) e que está alinhada à política de otimização
de recursos financeiros e de deslocamentos da Universidade, ampliando ainda as agendas
de discussões científicas e de casos clínicos de forma acessível;

- Apoio técnico e operacional às atividades propostas na agenda anual de eventos
científicos, culturais e sociais realizadas no Hospital;

- Gravações, edições e publicações digitais de materiais audiovisuais, por meio de
equipamentos e softwares adequados;

- Pesquisa, testes e aplicação de soluções em novas tecnologias e ferramentas de
hardware ou softwares audiovisuais e de informática geral (escritório, editoração etc.),
para aplicação nas rotinas de trabalho;

- Suporte técnico ao uso e manutenção de equipamentos de informática e
audiovisuais diversos, como computadores, periféricos, scanners, câmeras, gravadores,
microfones, sistema de som etc.;

- Configurações, manutenção, suporte e orientações ao uso de softwares e
sistemas diversos, como editores de documentos, e-mail, sistemas institucionais etc.;

- Apoio técnico às atividades acadêmicas do Hospital, nas Seções de Pós-
Graduação e de Apoio Acadêmico;

- Apoio técnico-operacional eventual às atividades fotográficas da Seção de
Documentação Clínica;

- Suporte técnico-operacional completo às atividades do Núcleo de Telessaúde do
HRAC, como organização de fluxo de contatos e comunicações de profissionais externos
com profissionais do Hospital, videoconferências e afins;

- Desenvolvimento, manutenção e administração completa do novo site oficial do
HRAC (www.hrac.usp.br), sendo realizada, na rotina diária, toda a administração sistêmica
da plataforma de publicação e gerenciamento de conteúdo do site, abrangendo todas as
áreas do Hospital.

[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • A Instituição « Gestão ]

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo (HRAC-USP) 32



A atuação do HRAC ultrapassa suas áreas específicas de assistência (anomalias
craniofaciais, síndromes associadas e saúde auditiva) e de ensino e pesquisa. Um exemplo
é a participação constante de membros da equipe do Hospital em eventos, campanhas e
ações de cidadania, uma extensão direta à comunidade. Nesse sentido, destaca-se
também a organização de eventos para a disseminação de conhecimento e capacitação de
recursos humanos em suas áreas de expertise.

Considerado centro de referência em seus campos de atuação, o HRAC tem como
uma de suas diretrizes institucionais compartilhar seu know-how. De modo sistemático, a
disseminação desse conhecimento se dá por meio de eventos científicos promovidos pela
instituição, como o Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas (ver mais detalhes a
seguir).

Em 2017, iniciativas voltadas aos interessados de todo o país em aprofundar os
conhecimentos sobre as rotinas, protocolos e estudos desenvolvidos no Hospital
totalizaram 1.148 participantes da comunidade externa, em atividades como capacitação,
cursos, encontros, palestras, simpósio e visitas.
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Extensão à comunidade, cidadania
e capacitação profissional

Curso de Anomalias Congênitas
Labiopalatinas traz módulo prático
Em sua 50ª edição, curso foi totalmente remodelado e aconteceu em outubro de 2017

O HRAC promoveu, de 23 a 25/10/2017, a 50ª edição do Curso de Anomalias
Congênitas Labiopalatinas. “Neste ano, o curso foi totalmente remodelado e a novidade
foi a criação de um módulo prático. O participante teve a oportunidade de observar os
atendimentos dos pacientes na sua área específica, com uma imersão na rotina clínica de
sua especialidade de atuação”, informa a coordenadora do Curso, a fonoaudióloga Renata
Paciello Yamashita.

“Além disso, contou com um módulo teórico ministrado pela equipe
multidisciplinar do Hospital, momento em que todos os participantes puderam ter uma
visão geral do tratamento da fissura labiopalatina”.
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O público-alvo é composto por profissionais graduados nas áreas de Medicina,
Odontologia, Fonoaudiologia, Biologia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia,
Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

“O objetivo do Curso é oferecer ao profissional que trabalha com fissura
labiopalatina e anomalias craniofaciais e aos interessados no tema a oportunidade de
aperfeiçoar os seus conhecimentos, convivendo com profissionais experientes nas
diversas especialidades que envolvem o tratamento, o que torna este um dos eventos
mais importantes na área”, salienta a coordenadora.

Telessaúde: difusão do conhecimento e apoio
à assistência

As tecnologias da informação e de telecomunicações têm trazido avanços para
diversos ramos de atividade. E não é diferente na área da saúde. À promoção da saúde por
meio de ferramentas que encurtam as distâncias físicas tem se dado o nome, nos últimos
anos, de Telessaúde.

Conceitualmente, a Telessaúde é constituída por três grandes pilares que se
relacionam entre si: Teleducação, Teleassistência e Parcerias e Pesquisas Multicêntricas
(formação de comunidades de interesse comum). A gama de ações abrangidas por este
recurso, desse modo, ganha amplitude. Vai desde a discussão de caso por telefone entre
dois profissionais de saúde, até o uso de redes de vídeo e webconferências e da robótica.



As possibilidades de uso de ferramentas de telecomunicação, há alguns anos, vêm
alterando paradigmas nas rotinas de assistência, educação e pesquisa em saúde.

Os programas de atenção básica à saúde das comunidades de origem dos
pacientes podem ser favorecidos, por exemplo, com a integração aos centros de cirurgia
e de tratamento especializado (como é o caso do HRAC), por meio de práticas em
Telessaúde como orientação profissional à distância e segunda opinião formativa
(discussão de caso). Para um país de dimensões continentais como o Brasil, o uso
adequado da Telessaúde é fundamental para a disseminação do conhecimento,
dinamização e apoio à assistência, otimização e aproveitamento de recursos e integração
eficiente e valorização dos profissionais envolvidos em atividades de saúde para a
população.

No contexto do HRAC
Um dos requisitos mais importantes para uma instituição estar inserida no cenário

da Telessaúde no Brasil é integrar a Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), iniciativa
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), apoiada pela
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e pela Associação Brasileira de Hospitais
Universitários e de Ensino (Abrahue), e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNP).

O HRAC é integrante da RUTE desde 2010 e as principais práticas na área
desenvolvidas atualmente no Hospital são: participação nos Grupos de Interesses
Especiais (SIGs, sigla em Inglês para Special Interest Groups) da RUTE; transmissões de
atividades da Pós-Graduação (como defesas de teses e dissertações e aulas para outras
unidades de ensino) por meio de videoconferências; utilização de um canal de
comunicação exclusivo para discussão e resolução de casos via site oficial do Hospital; e
programa piloto de teleassistência para intervenção fonoaudiológica à distância.
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Aula de disciplina de Pós-Graduação, transmitida por videoconferência: Teleducação



Instituição do Núcleo de Telessaúde
A Portaria SUPE 03/2017, de 16/01/2017, instituiu o Núcleo de Telessaúde do HRAC,

em substituição à Comissão de Telemedicina e Telessaúde.

As principais práticas em Telessaúde desenvolvidas pelo Núcleo durante o ano de
2017 foram:

- 280 casos avaliados/discutidos/respondidos e orientações/informações prestadas
via e-mail/canal de Telessaúde do site do HRAC (www.hrac.usp.br/telessaude), totalizando
1.398 mensagens movimentadas;

- Todas as áreas participaram efetivamente respondendo via e-mail, através do site
do HRAC, questionamentos enviados de profissionais que atendem pacientes da
instituição, porém em diversas regiões do Brasil. Foram enviados aos profissionais
orientações sobre prevenção e reabilitação das diferentes especialidades oferecidas pelo
HRAC, além de discussões de casos clínicos e envio de listas de referências bibliográficas;

- A Fonoaudiologia apresentou também contribuição via videoconferência e e-mail
no Grupo Fissura São Paulo, com discussões e elaboração de recomendações
Fonoaudiológicas na área de alimentação;

- 64 participações nos seguintes SIGs ativos: SIG Audiologia (23); SIG Deglutição e
Disfagia (05); SIG Sentinela (34); e SIG Teleodontologia (02).
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Solicitações (únicas) de Telessaúde atendidas, por área • Ano 2017

Área Orientações/informações Casos Total
prestadas atendidos

Caso Novo 8 -0- 8
Enfermagem 2 -0- 2
Fonoaudiologia (Fissuras labiopalatinas) 16 43 59
Fonoaudiologia (Audiologia) 4 10 14
Implante coclear 2 23 25
Medicina 5 7 12
Nutrição 2 -0- 2
Odontologia 5 21 26
Ortodontia 2 107 109
Serviço de Prontuário de Paciente (SPP) 23 -0- 23

TOTAL 69 211 280

(Fonte: Suporte Técnico em Informática e Audiovisuais e 
Núcleo de Telessaúde HRAC-USP, mar./2018)



Projeto Amigos do Centrinho
Uma novidade em 2017 foi o estabelecimento do Projeto Amigos do Centrinho,

que tem o objetivo de formar profissionais da saúde para atenderem pacientes do HRAC
em diferentes regiões do país.

Foram estabelecidas as vantagens de ser um “Amigo do Centrinho”:

- Comunicação direta dos profissionais através do e-mail da Telessaúde;

- Possibilidade de realização de vídeo ou webconferências com profissionais do
HRAC, para esclarecimento de dúvidas em relação aos tratamentos;

- Participação em cursos de educação continuada e disponibilização de materiais
complementares, por meio de plataformas de educação à distância (MOODLE);

- Os nomes dos profissionais serão listados no site do HRAC, e esses serão
indicados para os pacientes como aqueles profissionais que poderão atendê-los, caso seja
necessário, na sua cidade de origem.

As etapas de credenciamento para ser “Amigo do Centrinho” são:

- Credenciamento junto à Telessaúde, pelo e-mail telessaudehrac@usp.br;

- Participação no Curso de Anomalias Congênitas Labiopalatinas do HRAC (Núcleo
Comum e Núcleo Específico), em que o profissional deverá ter os requisitos necessários
para cada especialidade;

- Comprovação de que o profissional faz atendimentos regulares de pacientes do
HRAC há pelo menos dois anos, para que seja fidelizado.

No Curso de Anomalias de 2017, houve a participação de 08 profissionais, que
foram convidados por e-mail a partir de contatos anteriores com a Telessaúde.
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O HRAC é um hospital com foco na assistência especializada em saúde, na formação
de recursos humanos e no desenvolvimento de pesquisas. Seus índices de desempenho,
portanto, devem ser analisados considerando suas características específicas.

Um dos diferenciais a ser observado são as áreas de atuação da instituição. O
HRAC é especializado na reabilitação das anomalias craniofaciais, especialmente a fissura
labiopalatina (FLP). Os protocolos de tratamento da FLP preconizam intervenções durante
todo o período de crescimento do indivíduo, demandando atendimentos por
aproximadamente 20 anos contínuos, realizados anualmente.

Outra área de expertise do Hospital é a saúde auditiva, tratamento que igualmente
requer retornos contínuos, e não se encerra na protetização do paciente seja com aparelho
de amplificação sonora individual (AASI), implante coclear ou demais próteses auditivas
implantáveis, sendo necessário o acompanhamento durante toda a vida do paciente.

Desse modo, a quantidade de mais de 111.000 pacientes matriculados na
instituição se refere a quantos prontuários já foram abertos e quantos pacientes já
passaram em algum momento – ou ainda passam – pelo Hospital, incluindo aqueles em
tratamento, aqueles que já tiveram alta, além de desistentes e falecidos. Já com relação
ao total demais de 61.000 em tratamento, é importante destacar que esses pacientes não
passam somente por um atendimento, ou uma internação. A maior parte é atendida
anualmente ou mais de uma vez ao ano, durante cerca de 20 anos ou mais, em várias
especialidades.
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Outro diferencial é que o paciente do HRAC pode ser atendido em mais de um
programa. Cerca de 90% dos pacientes com FLP frequentemente apresentam perda auditiva,
e são encaminhados para atendimento nas áreas pertinentes. Também pode ocorrer de um
paciente com síndrome ter perda auditiva ou fissura labiopalatina. Assim, quando se fala
“pacientes matriculados/em tratamento com malformações craniofaciais” ou “pacientes
matriculados/em tratamento em saúde auditiva”, isso significa que esses pacientes tiveram
seus prontuários abertos naquele determinado programa, mas podem ser atendidos nas
demais áreas. Portanto, como pode ser observado nas tabelas a seguir, o número total de
pacientes matriculados/ em tratamento pode ser divergente do total de pacientes por tipo de
tratamento, pois há situações em que pacientes fazem parte de mais de um programa de
reabilitação. Não há, entretanto, duplicação de prontuário, ele é único para cada paciente.

Há ainda os pacientes matriculados nas áreas de Residência em
Otorrinolaringologia e SADT/DRS (Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico). São
aqueles que não possuem FLP ou deficiência auditiva, da comunidade de Bauru e região,
e foram encaminhados para atendimentos cirúrgicos e ambulatoriais em
Otorrinolaringologia, além de exames como testes vestibulares (otoneurológicos),
ortopantomografias (radiografias odontológicas) e cariótipo, dentro da política do HRAC
de procurar atender demandas locorregionais de saúde.

A análise dos índices do HRAC deve, portanto, observar todas essas
particularidades.

Comissão de Estatística Hospitalar
A atual Comissão de Estatística Hospitalar do HRAC foi designada pela Portaria

Supe 10/2016, de 01/02/2016, e é composta por cinco membros, das áreas de Caso Novo,
Contas Médicas e Convênios, Enfermagem, Estatística e Informática.

De acordo com o presidente da Comissão, Marcos Kenned Magalhães, chefe
técnico do Serviço de Informática Hospitalar, sua finalidade principal é realizar o
levantamento e a padronização dos indicadores hospitalares obtidos das atividades
diárias da instituição. “O foco está relacionado às informações que o HRAC repassa para
a comunidade em geral e a outros órgãos públicos, como, por exemplo, o Anuário
Estatístico da USP, o Sistema de Avaliação de Hospitais de Ensino (SAHE), além deste
próprio Relatório Anual de Atividades do HRAC”, explica.

A Comissão realiza reuniões periódicas e conta com a colaboração efetiva de áreas
como Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão; Assessoria de Imprensa; Contas Médicas e
Convênios; Informática; Lavanderia; Nutrição; Odontologia; entre outras. “O trabalho é
realizado em conjunto com um representante da Superintendência, que dá o suporte
necessário em assuntos relacionados à administração do Hospital”, finaliza Marcos.
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Pacientes Total
• Matriculados 111.233  
• Em tratamento 61.813
• Casos novos 4.819

Produção Total ano Média mensal
• Produção (área médica)1 37.720 3.143
• Produção (área odontológica)1 142.418 11.868
• Produção (áreas complementares)1 89.554 7.463
• Cirurgias (médicas e odontológicas) 8.676 723
• Internações 2.279 190
• Exames complementares e laboratoriais 75.810 6.318
• Diagnóstico por imagens 73.426 6.119
• Próteses auditivas, odontológicas etc. 10.471 873
• Dietas nutricionais e refeições 88.785 7.399

Ensino e pesquisa
• 232 alunos matriculados
• 18 cursos oferecidos, todos gratuitos
• 325 publicações científicas
• 217 projetos de pesquisa em desenvolvimento ou concluídos (44 com fomento)
• 196 estágios, num total de 6.428 horas

1.  Inclui consultas, procedimentos SUS e de atenção básica e procedimentos não SUS.

(Fontes: Comissão de Estatística Hospitalar; Serviço de Nutrição e Dietética;
e Serviço de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão HRAC-USP, jan./2018)

Resumo geral • Indicadores 2017

Programa de Reabilitação Nº de pacientes

Fissura labiopalatina 52.633
Malformação craniofacial 1.394
Saúde auditiva (total) 43.912
- Divisão de Saúde Auditiva (AASI) 41.218
- Seção de Implante Coclear (IC) 2.694

Residência ORL 9.690
Exames e diagnóstico (SADT/DRS) 3.281
Síndromes 1
Gestante 36
Dentisteria 168
Ortognática 2
Prótese extraoral 1
Convênio FOB 32
Outros programas 2.872

Total de pacientes por programa de reabilitação1 114.022
Total de pacientes matriculados2 111.233

1. O total de PACIENTES POR PROGRAMA DE REABILITAÇÃO pode ser divergente do total de PACIENTES
MATRICULADOS, pois há pacientes que estão inclusos em mais de um programa de reabilitação.
2. O total de PACIENTES MATRICULADOS foi considerado como a soma dos prontuários dos pacientes que foram
cadastrados em algum programa de reabilitação. Refere-se ao número de prontuários abertos no HRAC-USP.

(Fonte: Comissão de Estatística Hospitalar HRAC-USP, jan./2018)

Total de pacientes matriculados • (em 31/12/217)
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Programa de Reabilitação Nº de pacientes

Fissura labiopalatina 30.857
Malformação craniofacial 890
Saúde auditiva (total) 25.909
- Divisão de Saúde Auditiva (AASI) 23.529
- Seção de Implante Coclear (IC) 2.380

Residência ORL 4.878
Exames e diagnóstico (SADT/DRS) 77
Síndromes 1
Dentisteria 168
Ortognática 1
Convênio FOB 27
Outros programas 675

Total de pacientes por programa de reabilitação1 63.483
Total de pacientes em tratamento2 61.813

1. O total de PACIENTES POR PROGRAMA DE REABILITAÇÃO pode ser divergente do total de PACIENTES EM
TRATAMENTO (prontuários ativos), pois há pacientes que estão inclusos em mais de um programa de reabilitação.
2. O total de PACIENTES EM TRATAMENTO foi considerado como a soma dos prontuários dos pacientes que
foram cadastrados em algum programa de reabilitação.

(Fonte: Comissão de Estatística Hospitalar HRAC-USP, jan./2018)

Total de pacientes em tratamento • (em 31/12/217)

Total de pacientes casos novos em 2017 (prontuários abertos)1: 4.819 (402/mês)

Total ano Média mensal

Novos pacientes por programa2 4.841
• Fissura labiopalatina 381 32
• Malformação craniofacial 43 4
• Saúde auditiva (AASI) 1.339 111
• Saúde auditiva (Implante Coclear) 29 2
• Residência ORL3 1.374 114
• Exames e diagnóstico (SADT/DRS)4 1.638 136
• Gestante 26 2
• Prótese extraoral 1 0
• Convênio FOB 8 1
• Outros programas 2 0

1. O total de PACIENTES CASOS NOVOS foi considerado como a soma dos prontuários dos pacientes que foram
cadastrados em algum programa de reabilitação, com data de início de tratamento dentro do ano de referência
(2017).
2. O total de NOVOS PACIENTES POR PROGRAMA pode ser divergente do total de PACIENTES CASOS NOVOS
(PRONTUÁRIOS ABERTOS), pois há pacientes que estão inclusos em mais de um programa de reabilitação.
3. Pacientes da comunidade de Bauru e região encaminhados pelo DRS-VI para atendimento, dentro do Programa
de Residência Médica em Otorrinolaringologia do HRAC-USP.
4. Pacientes da comunidade de Bauru e região encaminhados pelo DRS-VI para outras avaliações e exames, como
testes vestibulares (otoneurológicos), ortopantomografias (radiografias odontológicas) e cariótipo.

Casos novos: pacientes inseridos nos
programas do HRAC • 2017

(Fonte: Comissão de Estatística Hospitalar HRAC-USP, jan./2018)
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(Fontes: Seções de Pós-Graduação, Apoio Acadêmico 
e Apoio à Pesquisa HRAC-USP, jan./2018)

25 alunos de Mestrado
41 alunos de Doutorado
05 alunos de Pós-Doutorado1
63 alunos de Especialização (lato sensu)
09 alunos de Residência Médica em Otorrinolaringologia
32 alunos de Residência Multiprofissional em Síndromes e Anomalias Craniofaciais
37 alunos de Residência Multiprofissional em Saúde Auditiva
07 alunos do Programa de Aprimoramento Profissional (PAP/SES-SP)
07 alunos de Práticas Profissionalizantes
06 alunos de Atualização em Ortodontia Preventiva e Interceptiva
232 alunos matriculados no total

69 alunos titulados no ano, sendo 11 de Doutorado, 09 de Mestrado, 03 de Residência
Médica em Otorrinolaringologia, 30 de Residências Multiprofissionais, 08 de Programa
de Aprimoramento Profissional e 08 de Práticas Profissionalizantes.

1. Programa da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP

Ensino • Alunos matriculados em 2017

(Fontes: Seções de Pós-Graduação e Apoio Acadêmico HRAC-USP, jan./2018)

02 cursos de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado)
07 Especializações
01 Residência Médica (Otorrinolaringologia)
02 Residências Multiprofissionais (Síndromes e Anomalias Craniofaciais / 
Saúde Auditiva)

04 Práticas Profissionalizantes
01 Aprimoramento Profissional
01 Atualização em Ortodontia Preventiva e Interceptiva

18 cursos oferecidos no total, todos gratuitos

Ensino • Cursos oferecidos em 2017

(Fontes: Bases de dados institucionais “Delfos” e “Thotline” e Seções de Apoio
à Pesquisa e de Documentação e Informação HRAC-USP, jan./2018)

42 artigos em periódicos nacionais e internacionais
01 livro internacional
14 capítulos de livros nacionais e internacionais
17 dissertações de Mestrado e teses de Doutorado
14 trabalhos de conclusão de curso (TCCs)
237 trabalhos em anais e periódicos de eventos nacionais e internacionais
325 publicações no total

217 projetos de pesquisa no total (116 em desenvolvimento e 101 concluídos)
44 projetos de pesquisa com fomento (Capes, Fapesp e Ministério da Saúde)

Pesquisa • Produção científica em 2017
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(Fonte: Seção de Apoio Acadêmico HRAC-USP, jan./2018)

Instituição de origem do aluno Qtde. estágios Horas/estágio

Fac. Medicina Ribeirão Preto (FMRP-USP) 3 216h
Fac. Odontologia Bauru (FOB-USP) 100 3.848h
Universidade Estadual Paulista (Unesp-Bauru) 2 512h
Universidade do Sagrado Coração de Bauru 43 1.180h
Escola Técnica de Bauru (Etec) 48 672h

Total Geral 196 6.428h

Estágios em 2017

(Fonte: Base de Dados Institucional de Convênio / Seção de Apoio
Acadêmico HRAC-USP, jan./2018)

Instituição Área Vigência

Universidade do Sagrado Coração (USC) Terapia Ocupacional 21/03/2017 a 20/03/2022
Centro Estadual de Educação Tecnológica 
“Paula Souza”, por intermédio da Fatec-Bauru Tecnologia Sistemas Biomédicos 29/03/2012 a 28/03/2017
Instituição Toledo de Ensino (ITE) Serviço Social 16/07/2012 a 15/07/2017
Universidade do Sagrado Coração (USC) Enfermagem 18/07/2017 a 17/07/2022
Universidade do Sagrado Coração (USC) Odontologia 13/06/2013 a 12/06/2018
Universidade do Sudoeste da Bahia (UESB) Odontologia 17/10/2013 a 16/10/2018
Centro Estadual de Educação Tecnológica 
“Paula Souza” Enfermagem 15/07/2015 a 14/07/2020
Faculdade Anhanguera Ciências Biológicas 24/07/2015 a 23/07/2020
Universidade Estadual Paulista (UNESP) Ciências Biológicas 13/11/2015 a 12/11/2020
Sistema Gerenciamento Tecnologia Saúde 
(GETS/Unicamp) Tecnologia 15/02/2017 a 14/02/2022
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina Residência Médica em
de Ribeirão Preto (HCFMRP-USP) Cirurgia plástica 05/12/2013 a 04/12/2018
Prefeitura Municipal de Bauru Residência Multiprofissional 01/10/2015 a 01/01/2018
Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar (FAMESP) Residência Médica em Otorrino 04/04/2017 a 03/04/2022

Total:  13 convênios

Convênios • Acadêmicos curriculares e residência médica • Ano 2017
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(Fonte: Base de Dados Institucional de Convênio / CRInt HRAC-USP, jan./2018)

Instituição Tipo Vigência Financ. e/ou 
suporte financeiro

Embryology Institut (França)1 Transferência de Material 07/07/2017
Biológico 06/07/2022

University of Manchester (Inglaterra) Acadêmico Internacional 07/09/2011  NIH2

30/06/2020
University of Manchester (Inglaterra) Consultoria Internacional 07/09/2011  NIH

30/06/2020
Karolinska Institutet (Suécia) Acadêmico Internacional 25/05/2016  

24/05/2021
Bogomolets National Medical Acadêmico Internacional 11/07/2016 Fundação Rotária / 
University (Ucrânia) 10/07/2021 Rotary International
Child’s Clinical Hospital / Crimea State Acadêmico Internacional 10/12/2013  

Medical University (Crimeia)3 09/12/2018
Tokyo Medical and Dental University Acadêmico Internacional 06/09/2016
(Japão) 05/09/2021
University of North Carolina at Acadêmico Internacional 11/11/2015
Chapel Hill (EUA) (FOB) 11/11/2020

East Tennessee State University-ETSU / Acadêmico Internacional 20/03/2012 CAPES4 (Brasil) e

University of Northern Iowa-UNI (EUA) (FOB, HRAC e UFSM) 19/03/2017 FIPSE5 (EUA)
University of Michigan (EUA) Acadêmico Internacional 17/04/2012  

(FOB e HRAC) 16/04/2017
Arizona State University-ASU (EUA) Pesquisa Internacional 25/08/2016  NIH

24/08/2021
Facultad de Estomatología / Universidad Acadêmico Internacional 06/01/2016
Peruana Cayetano Heredia (Peru) (FOB e HRAC) 06/01/2021
Fundación Gantz / Hospital Acadêmico Internacional 18/10/2016
del Niño com Fisura (Chile) 17/10/2021

Total: 13 convênios (5 com financiamento ou suporte financeiro), com instituições de 9 países: França, Inglaterra,
Suécia e Ucrânia (Europa), Crimeia e Japão (Ásia), Estados Unidos (América do Norte), e Chile e Peru (América
do Sul).

1. Convênio novo (celebrado no ano de 2017).
2. NIH (National Institutes of Health).
3. A península da Crimeia pertencia à Ucrânia (país do Leste Europeu) até 2014, quando foi anexada à Rússia, após referendo não reconhecido

pela Assembleia Geral da ONU.
3. CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) - Brasil.
5. FIPSE (Fund for the Improvement of Post Secondary Education) - Estados Unidos da América.

Convênios • Instituições de ensino internacionais • Ano 2017



[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • A Instituição « HRAC em números ]

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo (HRAC-USP) 45

(Fonte: Comissão de Estatística Hospitalar HRAC-USP, jan./2018)

Cirurgias realizadas • Ano 2017

Indicadores hospitalares em 2017

(Fonte: Comissão de Estatística Hospitalar HRAC-USP, jan./2018)

Total/ano

INTERNAÇÕES 2.279
Cirúrgico1 2.064
Clínico adulto2 -0-
Clínico pediátrico3 127
UTI4 88

Internações • Ano 2017

Grupos e códigos de procedimentos SUS extraídos em www.datasus.gov.br / SIGTAP – Sistema de
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.
1. Cirúrgico: Pacientes que possuem AIH (Autorização de Internação Hospitalar) com procedimento

principal do Grupo 4 (Procedimentos Cirúrgicos) da estrutura de procedimentos SUS.
2. Clínico adulto: Pacientes maiores de 14 anos que possuem AIH (Autorização de Internação

Hospitalar) com procedimento principal diferente do Grupo 4 (Procedimentos Cirúrgicos) da
estrutura de procedimentos SUS e não estavam no Setor UTI.

3. Clínico pediátrico: Pacientes com 14 anos ou menos que possuem AIH (Autorização de Internação
Hospitalar) com procedimento principal diferente do Grupo 4 (Procedimentos Cirúrgicos) da
estrutura de procedimentos SUS e não estavam no Setor UTI.

4. UTI: Pacientes internados no Setor UTI.

Total/ano

Cirurgias Odontológicas 4.316
• Ambulatoriais 3.475

Cirurgia Bucomaxilofacial 2.206
Dentística 31
Endodontia 2
Implantodontia 372
Odontopediatria 441
Ortopedia e Ortodontia 26
Periodontia 355
Protesista 42

• Em Centro Cirúrgico 841
Cirurgia Bucomaxilofacial 553
Dentística 24
Enxerto ósseo alveolar 175
Odontopediatria 89

Cirurgias Especialidades Médicas 4.360
Cirurgia Pediátrica 34
Cirurgia Plástica e Neurocirurgia 1.602
Implante Coclear 99
Médico em Medicina Intensiva 2
Oftalmologia 180
Otorrinolaringologia 833
Otorrinolaringologia (remoção cerumen)1 1.610

TOTAL GERAL DE CIRURGIAS 8.676

Grupos e códigos de procedimentos SUS extraídos em www.datasus.gov.br / SIGTAP –
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.
1. Remoção de cerúmen: Procedimento classificado como cirúrgico de acordo com o Grupo

4 (Procedimentos Cirúrgicos) da estrutura de procedimentos SUS.



[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • A Instituição « HRAC em números ]

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo (HRAC-USP) 46

(Fonte: Comissão de Estatística Hospitalar e Divisão de Saúde
Auditiva HRAC-USP, jan./2018)

Total/ano

Diagnóstico por Imagem 73.426
Digitalização 3D de modelo odontológico1 2.293
Ecocardiografia 101
Fotografias2 55.536
Nasofaringoscopia3 791
Radiografia oclusal 27
Radiografia panorâmica 3.394
Radiografia periapical 8.477
Radiologia médica4 458
Telerradiografia 1.685
Tomografia 478
Videofluoroscopia fala/deglutição5 148
Videolaringoscopia 38

Exames Complementares 75.810
Avaliação audiológica 51.708
Determinação de cariótipo em sangue periférico 186
Eletrocardiograma 91
Exames Fisiologia6 2.617
Exames laboratoriais 21.195
Teste rápido para detecção de infecção pelo HIV 13

Próteses 10.471
Aparelho Amplificação Sonora Individual (AASI)
a) Aparelhos adaptados 4.095
b) Molde auricular (reposição) 2.615

Aparelhos ortodônticos 1.460
Implante coclear 90
Manutenção / Adaptação de OPM auditiva 11
Placa de titânio sistema mini/microfragmentos 

(inclui parafusos) 226
Prótese auditiva ancorada no osso /

Prótese aud. orelha média 31
Prótese extraoral (olhos, nariz, orelha) 32
Próteses odontológicas
a) Próteses fixas instaladas 593
b) Próteses removíveis instaladas 255
c) Próteses dentárias sobre implante 334
d) Coroa provisória 683

Sistema de Frequência Modulada Pessoal 68
TOTAL GERAL 159.707

1. Os dados de Digitalização 3D de modelo odontológico foram informados pelo Laboratório de
Apoio Odontológico.

2. Os dados de Fotografias foram extraídos do Sistema Gandhi/CPD.
3. Nasofaringoscopia – Procedimento Não SUS.
4. Radiologia Médica – Somados os Procedimentos SUS e Não SUS.
5. Videofluoroscopia fala/deglutição – Procedimento Não SUS.
6. Exames fisiologia – Procedimento Não SUS.
Os Procedimentos Não SUS contabilizados nesta tabela não estão repetidos na Tabela de Consultas
e Procedimentos.
Grupos e códigos de procedimentos SUS extraídos em www.datasus.gov.br / SIGTAP – Sistema de
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.

Exames e Próteses • Ano 2017
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(Fonte: Comissão de Estatística Hospitalar HRAC-USP, jan./2018)

Produção de Consultas e Procedimentos por CBO • Ano 2017

(Fontes: Serviço de Nutrição e Dietética e Seção de Lavanderia e Rouparia HRAC-USP, jan./2018)

Total/ano
Serviço de Nutrição e Dietética

Refeições – adulto 7.483
Mamadeiras 8.528
Dieta enteral 17.402
Dieta pediátrica 11.140
Dieta especial 10.690
Refeições acompanhantes 33.542
TOTAL 88.785

Lavanderia e Rouparia
Roupas lavadas 99.848 kg

Dados complementares • Ano 2017

CBO Profissional Consultas1 Procedimento Procedimento Procedimento Total

SUS2 PAB3 Não SUS4

Assistente Social 17.605 563 -0- -0- 18.168
Cirurgião-Dentista (Dentística) 7.189 2.053 12.844 3.169 25.255
Cirurgião-Dentista (Endodontista) 1.001 131 248 745 2.125
Cirurgião-Dentista (Implantodontista) 303 117 135 315 870
Cirurgião-Dentista (Odontopediatra) 9.930 7.020 4.988 1.396 23.334
Cirurgião-Dentista 
(Ortopedista e Ortodontista) 2.181 9.112 482 964 12.739
Cirurgião-Dentista (Periodontista) 4.719 21.347 38.310 384 64.760
Cirurgião-Dentista (Protesista) 6.444 797 80 247 7.568
Cirurgião-Dentista (Radiologista) 15 -0- -0- 307 322
Cirurgião-Dentista 
(Traumatologista Bucomaxilofacial) 3.890 -0- -0- 1.555 5.445
Enfermeiro 4.023 -0- 102 -0- 4.125
Fisioterapeuta Geral 1.363 3.425 -0- 3.003 7.791
Fonoaudiólogo 12.558 9.276 -0- 11.741 33.575
Médico Anestesiologista 1.771 -0- -0- -0- 1.771
Médico Cardiologista 12 -0- -0- -0- 12
Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço 581 7 -0- 15 603
Médico Cirurgião Pediátrico 137 -0- -0- -0- 137
Médico Cirurgião Plástico 5.945 1 -0- -0- 5.946
Médico Clínico 1.817 -0- -0- -0- 1.817
Médico em Medicina Intensiva 457 46 -0- -0- 503
Médico Geneticista 1.910 -0- -0- -0- 1.910
Médico Otorrinolaringologista 20.143 9 -0- 41 20.193
Médico Pediatra 3.571 104 -0- 86 3.761
Médico Residente 1.067 -0- -0- -0- 1.067
Nutricionista 9.126 1.667 -0- -0- 10.793
Psicólogo Clínico 7.429 84 -0- -0- 7.513
Psicopedagogo 6.737 272 -0- -0- 7.009
Terapeuta Ocupacional 580 -0- -0- -0- 580

Totais Gerais 132.504 56.031 57.189 23.968          269.692

1. Código do Procedimento SUS - 301010072 Consulta Médica em Atenção Especializada / Código do Procedimento SUS - 301010048
Consulta de Profissionais de Nível Superior na Atenção Especializada (Exceto Médico) / Código do Procedimento SUS - 301010170
Consulta/Avaliação em Paciente Internado.

2. Todos os procedimentos do Grupo 3 (Procedimentos Clínicos) da estrutura de Procedimentos SUS, menos os procedimentos PAB
(Atenção Básica) e os procedimentos da coluna “Consultas”.

3. Todos os procedimentos PAB (Atenção Básica).
4. Procedimentos não SUS (inclusive exames), menos os grupos (Estrutura Não SUS/Procedimento Interno) Radiologia Médica, Fisiologia

e Nasofaringoscopia (já contabilizados na tabela de Exames).
Grupos e códigos de procedimentos SUS extraídos em www.datasus.gov.br / SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.
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Ensino & Pesquisa

• Mestrado e doutorado (p. 49)

• Cultura e extensão (p. 63)

• Internacionalização (p. 67)

• Produção científica e intelectual (p. 73)

• Pesquisa e informação (p. 76)
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Reconhecido como Hospital de Ensino pelos
Ministérios da Saúde e da Educação, o HRAC oferece,
gratuitamente, o Programa de Pós-Graduação em Ciências
da Reabilitação, na área de concentração Fissuras
Orofaciais e Anomalias Relacionadas, com cursos de
mestrado e doutorado (stricto sensu).

Com 20 anos completados em 2017, o Programa
visa formar massa crítica altamente qualificada para a geração e difusão de
conhecimentos e inovações, seja na docência, na pesquisa ou na prática profissional
diferenciada, e que seja capaz de contribuir para o avanço científico, tecnológico e social
na área. Desde sua criação até dezembro de 2017, já foram concedidos 297 títulos, 188 de
mestre e 109 de doutor (20 só no último ano, sendo 09 de mestre e 11 de doutor).

Único no país e no mundo com área de concentração em Fissuras Orofaciais e
Anomalias Relacionadas, o Programa se destaca ainda por propiciar amplas
possibilidades de internacionalização, por meio de convênios firmados com grandes
universidades da América do Sul, Estados Unidos, Europa e Ásia.
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Serviço de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Extensão

Equipe: 16 servidores (1 docente, 3 de

nível superior, 9 de nível técnico e 3 de

nível básico)
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Formação para a docência e a
pesquisa



Os diferenciais dos cursos, com perfis acadêmicos e oferecidos em centro de
referência internacional, também têm atraído diversos alunos estrangeiros nos últimos
anos. Em 2017, 66 alunos estavam matriculados no Programa de Pós-Graduação (25 de
mestrado e 41 de doutorado), sendo que 03 deles eram estrangeiros (01 da Bolívia, 01 do
Equador e 01 da República Dominicana). O Programa já titulou estrangeiros dos seguintes
países: Bolívia, Equador, Paraguai, Peru e República Dominicana.

Aprovado pelo Conselho de Pós-Graduação da USP e pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) – com nota 5 –, o Programa teve,
em 2017, 24 orientadores ativos, 27 disciplinas ministradas (02 em língua inglesa), com 71
créditos no total.
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(Fonte: Seção de Pós-Graduação, jan./2018)

Total
Alunos matriculados

Mestrado 25
Doutorado 41
Pós-Doutorado1 5
Total 71

Defesas
Mestrado 9
Doutorado 11
Total 20

Internacionalização
• Disciplinas ministradas em língua inglesa 2
Nº de participantes 16
Créditos 6

• Teses e dissertações em língua inglesa
Dissertações redigidas em Inglês, 
com defesa em Português: 4

Dados gerais do Programa
Orientadores ativos 24
Disciplinas ministradas 27
Créditos 71

Bolsas de estudo
• Capes
Mestrado 12
Doutorado2 16
Pós-Doutorado 1
Total Capes 29

• CNPq
Mestrado 1
Doutorado 1
Total CNPq 2
Total 31

1. Programa da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP.
2. Sendo 05 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e não Institucional.

Pós-Graduação • Indicadores 2017
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Linhas de pesquisa

LINHA 1 – FORMA E FUNÇÃO
1A – Morfologia oral e craniofacial nas fissuras labiopalatinas e anomalias craniofaciais
1B – Avaliação das funções orofaciais e desordens do sono nas FLP e anomalias craniofaciais
1C – Funções cognitivas e qualidade de vida nas fissuras labiopalatinas e anomalias craniofaciais

LINHA 2 – REABILITAÇÃO
2A – Gerenciamento das funções e disfunções associadas nas FLP e anomalias craniofaciais
2B – Condutas terapêuticas interdisciplinares nas fissuras labiopalatinas e anomalias craniofaciais
2C – Processos educacionais e tecnologia de informação nas FLP e anomalias craniofaciais

LINHA 3 – ETIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA E PREVENÇÃO
3A – Genética nas fissuras labiopalatinas e anomalias craniofaciais
3B – Etiologia e epidemiologia das fissuras labiopalatinas e anomalias craniofaciais

mestrado e doutorado HRAC

(Fonte: Seção de Pós-Graduação, jan./2018)

Pós-Graduação recebe nota 5 da Capes
Resultado demonstra melhora qualitativa e quantitativa na pesquisa, produção

científica, formação dos alunos e internacionalização

O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação do HRAC elevou sua
nota de 4 para 5 na Avaliação Quadrienal 2017 da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes). Os resultados foram divulgados em 20/09/2017.

Para a professora Ana Paula Fukushiro, presidente da Comissão de Pós-Graduação
do HRAC, essa é a primeira avaliação do Programa de Ciências
da Reabilitação na área Interdisciplinar (antes era avaliado na
área de Educação Física), e que o resultado representa um
reconhecimento do amadurecimento do programa.

“A elevação da nota mostra que melhoramos nesses
últimos quatro anos avaliados, na formação dos mestrandos e
doutorandos, na produção cientifica, na captação de fomento,
na realização de pesquisa, na qualificação do corpo docente e
na liderança do nosso programa em fissura labiopalatina,
sendo o único no país e no mundo com área de concentração
em Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas”, pontua.
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Professora Ana Paula Fukushiro,
presidente da Comissão de Pós-
Graduação do HRAC



“Essa conquista é fruto do trabalho conjunto de todos os orientadores,
pesquisadores, alunos, da Coordenação do Programa que nos antecedeu – liderada pela
professora Daniela Garib – e do apoio constante da Superintendência do HRAC, da
Diretoria da FOB e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP. E esse resultado vem em um
momento muito especial, em que comemoramos os 20 anos do Programa de Ciências da
Reabilitação”.

Ver mais detalhes na seção A INSTITUIÇÃO, capítulo Gestão.
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Simpósio internacional discute avanços no
diagnóstico e tratamento

Nos dias 10 e 11 de novembro, o
HRAC realizou, no Teatro Universitário da
USP-Bauru, o 5º Simpósio Internacional de
Fissuras Orofaciais e Anomalias
Relacionadas. Com o tema “Passado,
presente e futuro da reabilitação das
anomalias craniofaciais”, o Simpósio
discutiu os avanços no diagnóstico e
tratamento interdisciplinar.

O evento reuniu renomados especialistas nacionais e internacionais. Entre os
conferencistas esteve o biólogo Francis Smith, autor do prefácio da nova edição do livro
“Extraordinário”, lançado no Brasil como filme no mês de dezembro e estrelado pela atriz
Julia Roberts.

O pró-reitor de Pós-Graduação da USP, professor Carlos Gilberto Carlotti Jr,
ministrou a conferência magna “A Pós-Graduação no Brasil e na USP”. “Nesta edição, o
Simpósio fez parte das comemorações dos 50 anos do HRAC e celebrou, ainda, os 20 anos
do Programa de Pós-Graduação do Hospital, que já formou aproximadamente 300 mestres
e doutores, atuantes em instituições e clínicas públicas e privadas por todo o país”,
destaca a professora Ana Paula Fukushiro, presidente da Comissão de Pós-Graduação do
HRAC e coordenadora geral do evento.

A professora ressalta ainda que o evento contou com “palestrantes internacionais
de duas instituições americanas e uma europeia de destaque na reabilitação das
anomalias craniofaciais, apresentando seus protocolos de tratamento, seus resultados
cirúrgicos e de fala, dividindo experiências de sucesso e humanização”. Os conferencistas
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Pesquisadores do HRAC lançaram, no mês de novembro, o e-book (livro
eletrônico) “Craniofacial Disorders: Orofacial Features and Peculiarities in Dental
Treatment” – “Anomalias Craniofaciais: Características Orofaciais e Peculiaridades no
Tratamento Odontológico”, em Português.

Organizada por Gisele
da Silva Dalben, chefe da
Seção de Odontopediatria e
Saúde Coletiva do HRAC, e
Marcia Ribeiro Gomide,
odontopediatra aposentada do
Hospital, a obra está publicada
em língua inglesa.

“O objetivo do livro é
servir como um recurso que o
profissional clínico possa
consultar com facilidade,
quando for realizar

nacionais abordaram temas como cirurgia craniofacial, cirurgia plástica, genética e
ortodontia nas fissuras labiopalatinas e anomalias craniofaciais, e indicadores de
resultados da reabilitação.

O público também pode apreciar a apresentação de trabalhos científicos (de
pesquisa, relatos clínicos e relatos de experiência), sendo premiados os três melhores
trabalhos apresentados na comunicação oral e recebendo menção honrosa os cinco
melhores e-pôsteres.

“A discussão a respeito do futuro da reabilitação das fissuras labiopalatinas é
fundamental para o desenvolvimento e aprimoramento do tratamento oferecido em
centros craniofaciais do Brasil. Neste sentido, foram apresentadas algumas inovações
tecnológicas utilizadas no diagnóstico, no contexto da pesquisa, bem como resultados de
práticas clínicas e estudos atuais”, conclui a professora.
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Pesquisadores lançam livro sobre anomalias
craniofaciais

Obra de pesquisadores do HRAC aborda todas as especialidades odontológicas e

tem informações úteis para outras áreas da saúde; objetivo é servir como recurso

de consulta para o profissional clínico
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Parte dos autores durante o lançamento oficial do livro. A partir da esquerda:
Nivaldo Alonso, Melissa Zattoni Antoneli, Lucimara Teixeira das Neves, Marcia
Ribeiro Gomide, Gisele da Silva Dalben, Cleide Felício de Carvalho Carrara,
Adriano Porto Peixoto e Cristiano Tonello



atendimento a pacientes com anomalias craniofaciais, melhorando assim o acesso ao
tratamento odontológico para estes pacientes, em abrangência e em qualidade”, explica
Gisele. “O livro aborda todas as especialidades odontológicas, e também tem informações
úteis para outras áreas da saúde, porque apresenta um resumo das características clínicas
de diversas síndromes e alterações”.

De acordo com Gisele, o livro nasceu dentro do Programa de Pós-Graduação do
HRAC-USP (que completou 20 anos em 2017). Em 2002, as organizadoras do livro, Gisele e
Marcia, eram, respectivamente, mestranda e orientadora, e estavam trabalhando na
dissertação de mestrado sobre aspectos odontológicos de algumas síndromes craniofaciais.

Durante a busca de literatura sobre o assunto, notaram que havia muito material
disponível sobre a área de genética, algumas especialidades médicas, mas havia falta de
informação organizada sobre o tratamento odontológico para indivíduos com as diversas
anomalias craniofaciais. Realizaram então uma extensa revisão de literatura e decidiram
escrever um manual sobre o assunto, disponibilizando-o, em 2003, no acervo bibliográfico
do HRAC e em formato digital.

“Com o passar dos anos, percebemos que o manual era extensamente consultado
por diversos profissionais, sendo frequentemente utilizado como referência. Por se tratar
de um material bibliográfico informal, decidimos expandir a informação e organizá-la no
formato do presente livro. A organização em capítulos foi amplamente baseada no livro
clássico ‘Syndromes of the head and neck’ (Gorlin, 1990), que consideramos uma obra
fundamental, mas é bastante extenso para utilização rotineira por clínicos”, relata Gisele.

A obra conta com capítulos de autoria de profissionais, ex-profissionais,
pesquisadores, alunos e ex-alunos do HRAC, e de pesquisadora de universidade norte-
americana. São eles: Adriano Porto Peixoto, Ana Lúcia Pompéia Fraga de Almeida, Beatriz
Costa, Cleide Felício de Carvalho Carrara, Gisele da Silva Dalben, Lucimara Teixeira das
Neves, Marcia Ribeiro Gomide e Vivian de Agostino Biella Passos (Odontologia); Cristiano
Tonello, Maurício Mitsuru Yoshida, Michele Madeira Brandão e Nivaldo Alonso (Cirurgia
Craniofacial); Melissa Zattoni Antoneli (Fonoaudiologia); além de Kathleen K. Sulik
(Embriologia), da University of North Carolina at Chapel Hill School of Medicine.

Prefaciaram o livro o professor José Alberto de Souza Freitas (Tio Gastão), um dos
fundadores e ex-superintendente do HRAC, aposentado em 2012, e Terumi Okada Ozawa,
ortodontista do Hospital.

Os interessados podem adquirir o livro, em versão digital ou impressa, no site da
editora Bentham Science: www.ebooks.benthamscience.com/book/9781681085166. Em
formato digital, também é possível adquirir capítulos individuais.

O lançamento oficial da obra ocorreu no Teatro Universitário da USP-Bauru, no dia
10 de novembro, durante o 5º Simpósio Internacional de Fissuras Orofaciais e Anomalias
Relacionadas.  
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Três artigos científicos de
pesquisadores do Programa de Pós-
Graduação do HRAC estão entre os
dez mais lidos de suas áreas, no ano
de 2017, na revista The Cleft Palate-
Craniofacial Journal (CPCJ), um dos
principais periódicos da área de
anomalias craniofaciais do mundo.

O artigo “Rapid Maxillary
Expansion after Alveolar Bone
Grafting with rhBMP-2 in UCLP

Evaluated by Means of CBCT” (“Expansão rápida da maxila após enxerto ósseo alveolar
com rhBMP-2 em FLPU avaliado por meio de CBCT”), de autoria de Daniela Garib (FOB-
USP e HRAC-USP), Felicia Miranda (FOB-USP), Renata Sathler (HRAC-USP), Anne Marie
Kuijpers-Jagtman (Radboud University, Holanda) e Carlos Alberto Aiello (HRAC-USP),
ficou em 6º lugar em Ortodontia.

Outro artigo, “Tooth Abnormalities and Occlusal Disorders in Individuals with
Frontonasal Dysplasia” (“Anormalidades dentárias e distúrbios oclusais em indivíduos
com displasia frontonasal”), de autoria de Vanessa Benetello Dainezi (Unicamp), Lucimara
Teixeira das Neves (FOB-USP e HRAC-USP), Gisele da Silva Dalben (HRAC-USP) e Marcia
Ribeiro Gomide (HRAC-USP), ficou na 10ª posição da mesma área. A relação completa de
Ortodontia está disponível no endereço http://journals.sagepub.com/page/cpc/special-
collection-orthodontics.

Já o artigo “Size of Velopharyngeal Structures after Primary Palatoplasty”
(“Tamanho das estruturas velofaríngeas após a palatoplastia primária”) foi destaque
na área de Fonoaudiologia e Audiologia. De autoria de Flávia Rodrigues da Silva
(HRAC-USP), Jeniffer de Cássia Rillo Dutka (FOB-USP e HRAC-USP), Adna Maressa
Pereira Amaral (HRAC-USP), Maíra de Souza Périco (FOB-USP) e Maria Inês Pegoraro-
Krook (FOB-USP e HRAC-USP), o artigo ficou na 7ª posição em sua área
(http://journals.sagepub.com/page/cpc/special-collection-speech-pathology).
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Artigos científicos do HRAC são destaque em
publicação internacional
Equipe tem três artigos entre os top 10 de suas especialidades em um dos principais

periódicos da área de anomalias craniofaciais do mundo
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A cirurgiã-dentista Cristiane Lucas de Farias Luz, doutora pelo HRAC, foi
contemplada com uma bolsa de estudos internacional pelo trabalho “Avaliação da relação
interarcos em pacientes com fissura transforame incisivo bilateral por meio do índice
oclusal bilateral”, apresentado no International Cleft Congress 2017, realizado na Índia no
mês de fevereiro.

“Este é mais um importante reconhecimento do trabalho realizado na instituição e
do nosso Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, que completou 20
anos e em 2017 também teve sua nota de avaliação da Capes [Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] elevada para 5”, ressalta a professora Ana
Paula Fukushiro, presidente da Comissão de Pós-Graduação do HRAC-USP.

“Essas conquistas mostram a excelência do Programa na realização de pesquisas,
na produção cientifica, na qualificação do corpo docente e em sua liderança, sendo o único
no país e no mundo com área de concentração em Fissuras Orofaciais e Anomalias
Relacionadas”, pontua.
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Doutora do HRAC recebe bolsa de estudo
internacional

reconhecimento 1
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Trabalho foi um dos 11 selecionados no International Cleft Congress 2017, principal

congresso científico mundial na área da fissura labiopalatina



O trabalho foi um dos 11 selecionados no evento, promovido pela Confederação
Internacional de Fissura de Lábio e Palato e Anomalias Craniofaciais Relacionadas, e
principal congresso científico mundial na área.

O estudo contemplado é a tese de doutorado de Cristiane Luz, defendida em 2016,
no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação do HRAC, sob orientação da
ortodontista Terumi Okada Ozawa, da Divisão de Odontologia e da Pós-Graduação do
Hospital.

Os achados da pesquisa apontam que o índice oclusal bilateral (um instrumento
para avaliação clínica da relação entre as arcadas dentárias de pacientes com fissura
labiopalatina bilateral, desenvolvido a partir de um trabalho multicêntrico de cooperação
internacional conduzido pela Dra. Terumi Okada Ozawa em 2011) é aplicável a modelos
virtuais tridimensionais, apresentando satisfatória reprodutibilidade.

“O estudo inovou ao comprovar a aplicabilidade desse índice a modelos virtuais
3D, o que corrobora a possibilidade de uso dessa tecnologia para o compartilhamento
eletrônico de informações entre os diversos centros de tratamento de anomalias
craniofaciais espalhados pelo mundo”, explica a autora Cristiane Luz.
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Trabalho premiado no Congresso Brasileiro
do Sono

reconhecimento 2

Estudo avaliou o sono de pacientes com fissura labiopalatina e foi o melhor

trabalho na área clínica

Um estudo realizado por pesquisadores do Laboratório de Fisiologia do HRAC em
parceria com a University of North Carolina (UNC), de Chapel Hill, nos Estados Unidos, foi
premiado no 16º Congresso Brasileiro do Sono, realizado em novembro em Joinville (SC),
e promovido pela Associação Brasileira do Sono.

Intitulado “Pharyngeal Dimensions and Obstructive Sleep Apnea in Individuals
with Cleft Lip/Palate and Class III Malocclusion” (“Dimensões Faríngeas e Apneia
Obstrutiva do Sono em Indivíduos com Fissura Labiopalatina e Má Oclusão de Classe III”),
o estudo recebeu o prêmio de melhor trabalho na área clínica.

Os autores são: Leticia Dominguez Campos, doutora em Ciências da Reabilitação
pelo HRAC; professora Inge Elly Kiemle Trindade, do Departamento de Ciências Biológicas
da FOB e da Pós-Graduação do HRAC; Marilia Yatabe Ioshida, que foi pós-doutoranda no
HRAC; Sérgio Henrique Kiemle Trindade, médico otorrinolaringologista e pós-doutor em



Medicina do Sono; professora Ivy Kiemle Trindade-Suedam, do Departamento de Ciências
Biológicas da FOB e da Pós-Graduação do HRAC; e Luiz André Pimenta, Julia Kimbell,
Amelia Drake, da UNC.

O objetivo do estudo foi avaliar tridimensionalmente a via aérea superior de
indivíduos com fissura labiopalatina e má oclusão de Classe III e correlacionar os achados
com a ocorrência de apneia obstrutiva do sono. Os resultados mostraram que os
indivíduos com fissura, má oclusão e apneia têm uma via aérea superior
significativamente menor do que indivíduos sem apneia, especialmente na região da
orofaringe.

“Essa premiação foi um dos mais importantes reconhecimentos da qualidade das
nossas pesquisas no Laboratório de Fisiologia”, comemora a professora Ivy Suedam,
orientadora do doutorado de Leticia Campos juntamente com a professora Inge Trindade.

De acordo com a professora Ivy Suedam, o estudo premiado é parte de um projeto
maior, que tem apoio da Fapesp e da Capes. “Esse projeto avalia as vias aéreas e o sono
dos pacientes com fissura labiopalatina, por meio de polissonografia e tomografia
computadorizada. E o Laboratório de Fisiologia, além de dar suporte à atuação clínica do
Hospital, também investiga através de pesquisa essas alterações que são comuns em
pacientes com fissura labiopalatina”, explica.

“Outro destaque é o caráter internacional desse projeto, pois é desenvolvido em
conjunto com o Centro Craniofacial e as Faculdades de Medicina e de Odontologia da
UNC”, salienta a professora Ivy Suedam. 

[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • Ensino & Pesquisa « Mestrado e Doutorado ]

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo (HRAC-USP) 58

Livro ‘Ortodontia Prática’ é lançado
nacionalmente

  A obra produzida por professores da FOB e HRAC une conceitos básicos e

avanços científicos da área

Professores da FOB e HRAC lançaram, nacionalmente, o livro “Ortodontia
Prática”. A obra leva aos leitores os conceitos clássicos da Ortodontia sem deixar de lado
os avanços deste segmento da Odontologia em que o Brasil detém uma das maiores
expertises mundiais.

Em sua essência, o livro apresenta o conhecimento básico na prática clínica da
Ortodontia. “É a primeira camada do saber sobre a qual será construída a formação
profissional”, informa uma das autoras, a professora Daniela Garib, da FOB e HRAC.



O leitor vai encontrar uma vasta ilustração com o passo-a-passo de como fazer os
procedimentos clínicos. E para ajudar no aprendizado agrega um inovador diferencial. “É
um clássico que inovou com o avanço tecnológico. Cada capítulo traz um ‘QR code’ e o
leitor pode imediatamente acessar vídeos de seu celular com a demonstração de como
fazer um procedimento de maneira detalhada e didática”, explica Garib.

A obra é destinada a todos os interessados em saber mais sobre o tema, embora
seu público original sejam os pesquisadores e pós-graduandos. Por unir os conceitos
básicos e o avançado estágio da Ortodontia brasileira é leitura indispensável também para
estudantes, profissionais e especialistas.

Juntamente com a professora Daniela G. Garib são autores os professores Omar
Gabriel da Silva Filho, ortodontista do HRAC-USP; Arthur César de Medeiros Alves,
professor da UFRN e Tulio Silva Lara, oficial dentista da Força Aérea Brasileira (FAB).

O livro contou com a colaboração dos profissionais e professores Adriano Porto
Peixoto, Araci Malagodi de Almeida, Carlos Alberto Aiello, Terumi Okada Ozawa e Tiago
Turri de Castro Ribeiro (HRAC-USP), Flavio Mauro Ferrari Junior, Celeste Hiromi Okada e
Vanessa Silva Grossi (Curso de Ortodontia Preventiva e Interceptiva “Professor Omar
Gabriel da Silva Filho”), Guilherme Janson (FOB-USP) e Rita de Cássia M. Carvalho Lauris
(HRAC-USP).

O livro “Ortodontia Prática”, editado pela editora DentalPress, teve seu lançamento
oficial ocorrido durante o 12º Encontro Internacional de Ortodontia realizado na USP-
Bauru, em agosto. Em setembro, foi lançado em Campo Grande (MS); em outubro, em
Belém (PA); e em novembro em Belo Horizonte (MG).

(Reportagem: Luís Victorelli, Assessoria de Comunicação da PUSP-B)
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Foi lançado no mês de agosto, em São Paulo, o
livro As Fissuradas – Guia de Informações sobre Fissura
Labiopalatina, organizado por Luiza Pannunzio, artista
plástica, ilustradora e criadora da Rede As Fissuradas, e
pela fonoaudióloga Daniela Aparecida Barbosa, professora
universitária, colaboradora da Rede As Fissuradas e
mestre em Ciências da Reabilitação pelo HRAC.

O livro tem capítulos de autoria de profissionais,
ex-profissionais, pesquisadores, alunos e ex-alunos de

diversas áreas do HRAC: Beatriz Costa, Cleide Felício de Carvalho Carrara, Gisele da Silva
Dalben e Márcia Ribeiro Gomide (Odontologia); Ana Paula Fukushiro e Renata Paciello
Yamashita (Fonoaudiologia); Bruna Tozzeti Alves, Francine Ramos Santos, Homero
Carneiro Aferri, Maria Daniela Borro Pinto e Melina Evangelista Whitaker (Prótese de
Palato); Márcia Regina Ferro e Maria de Lourdes Merighi Tabaquim (Psicologia). O prefácio
é do professor José Alberto de Souza Freitas (Tio Gastão), um dos fundadores e ex-
superintendente do HRAC, aposentado em 2012.

De acordo com as organizadoras, a proposta do livro é ser um guia de informações
sobre fissura labiopalatina, apresentadas de forma clara e com linguagem simples – sem
termos técnicos ou figuras de difícil compreensão –, para que todos possam ter a certeza
de suas escolhas e evolução neste longo e importante tratamento.

“A fissura labiopalatina, apesar de estar presente em um a cada 650 bebês
brasileiros, ainda é pouco conhecida por grande parte da população. A maioria das
informações sobre o tema é de revistas e livros científicos, cuja redação técnica torna a
compreensão mais difícil. Temos aqui um rico material de consulta não só para as famílias,
mas também para estudantes e
profissionais da saúde”, destaca, na
apresentação, a fonoaudióloga
Daniela Aparecida Barbosa.

Os 14 capítulos do livro
abordam temas como amamentação
do bebê com fissura, tratamento
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Livro tem capítulos de autoria de diversos profissionais,

pesquisadores e alunos do HRAC
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Sobre o livro
Título: As Fissuradas – Guia de Informações sobre Fissuras
Labiopalatinas
Editora: Book Toy
Organizadores: Daniela Aparecida Barbosa e Luiza Pannunzio
Aquisição disponível em www.booktoy.com.br e
www.facebook.com/asfissuradas

as fissuradas guia

Rede As Fissuradas lança Guia de
Informações sobre Fissura



cirúrgico, odontopediatria e saúde bucal, fala e terapia fonoaudiológica, prótese de palato,
genética, medos e angústias diante da fissura, além de relatos de pessoas reabilitadas que
já receberam alta do tratamento.

A rede
As Fissuradas é uma rede de apoio para as famílias com filhos que nasceram com

fissura labiopalatina e outras anomalias craniofaciais. Além da troca de conhecimento e
experiências, um dos objetivos é mostrar que a fissura tem tratamento, que há completa
reabilitação e que nenhuma família precisa se sentir sozinha nessa caminhada. Saiba
mais: www.asfissuradas.com e www.facebook.com/asfissuradas.
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ADRIANO PORTO PEIXOTO • Prêmio (melhor trabalho, categoria   Especial): “Crescimento maxilo-mandibular de
pacientes com a Síndrome de Van der Woude” (30º Congresso Odontológico de Bauru-COB, FOB-USP)

ANA LÚCIA POMPÉIA FRAGA DE ALMEIDA • Menção Honrosa (área de Implantodontia, categoria Graduação): “Taxa
de sobrevivência de implantes osseointegráveis em área de fissura. Estudo retrospectivo” (39ª Jornada Odontológica de
Ribeirão Preto-JORP, FORP-USP, Ribeirão Preto-SP)

ANA LÚCIA POMPÉIA FRAGA DE ALMEIDA e GISELE DA SILVA DALBEN • Menção Honrosa (área de
Odontopediatria, categoria Graduação/Pesquisa): “Aproveitamento do incisivo lateral superior na reabilitação odontológica de
indivíduos com fissuras labiopalatinas” (30º Congresso Odontológico de Bauru-COB, FOB-USP)

ANA PAULA FUKUSHIRO • Menção Honrosa (categoria Poster): “Hanhart’s Syndrome: Clinical report on
anatomofuncional aspects” (V Simpósio Internacional de Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas, HRAC-USP)

ANA PAULA FUKUSHIRO, CRISTIANO TONELLO e NIVALDO ALONSO • Menção Honrosa (categoria Poster):
“Three dimensional morphometric analysis in Robin Sequence patient underwent to mandibular osteogenesis distraction” (V
Simpósio Internacional de Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas, HRAC-USP)

ANA PAULA FUKUSHIRO e INGE ELLY KIEMLE TRINDADE • Prêmio (melhor trabalho, categoria Oral): “Influence of
respiratory pauses during the speech in the assessment of velopharyngeal function: Pilot study” (V Simpósio Internacional de
Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas, HRAC-USP)

ANTONIO RICHIERI DA COSTA, ROSELI M. ZECHI CEIDE e NANCY M. K. NAKATA • Prêmio (melhor trabalho,
categoria Oral): “Atypical phenotype of Opitz GBBB Syndrome caused by a novel MID1 variation” (V Simpósio
Internacional de Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas, HRAC-USP)

CELSO KENJI NISHIYAMA • Menção Honrosa (área de Endodontia, categoria Pós-Graduação): “Pulpotomia em molar
permanente associada à necropulpectomia do canal distal: Relato de caso” (39ª Jornada Odontológica de Ribeirão Preto-
JORP, FORP-USP, Ribeirão Preto-SP)

DANIELA GAMBA GARIB CARREIRA • Prêmio (melhor trabalho, categoria Oral): “Outcomes of alveolar bone graft
with autogenous bone of symphysis in complete cleft lip and palate” (V Simpósio Internacional de Fissuras Orofaciais e
Anomalias Relacionadas, HRAC-USP)

GISELE DA SILVA DALBEN • Menção Honrosa (área de Saúde Coletiva, categoria Pós-Graduação/Caso Clínico e Revisão
de Literatura) “Higienização bucal em pacientes com síndromes e anomalias craniofaciais” (30º Congresso Odontológico
de Bauru-COB, FOB-USP)

IVY KIEMLE TRINDADE-SUEDAM e INGE ELLY KIEMLE TRINDADE • Prêmio (trabalho científico destaque, área
de Motricidade Orofacial, categoria Pós-Graduação): “Apneia obstrutiva do sono em adultos jovens com retalho faríngeo”
(XXIV Congresso Fonoaudiológico de Bauru-Cofab, FOB-USP)

JENIFFER DE CÁSSIA RILLO DUTKA • Menção Honrosa (categoria Poster): “Normative nasalance scores for middle aged
and elderly brazilian portuguese speakers” (V Simpósio Internacional de Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas,
HRAC-USP)

Prêmios e menções honrosas • 2017

Trabalhos premiados em eventos científicos, sob coordenação de orientadores, tutores, preceptores
e membros da equipe do HRAC-USP
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(Fontes: Seção de Pós-Graduação e Departamento/Divisões HRAC-USP, jan./2018)

Prêmios e menções honrosas • 2017 (continuação)

JENIFFER DE CÁSSIA RILLO DUTKA e MARIA INÊS PEGORARO-KROOK  • Prêmio (trabalho
científico destaque, área de Motricidade Orofacial, categoria Pós-Graduação): “Fonoterapia intensiva nas
alterações da disfunção velofaríngea” (XXIV Congresso Fonoaudiológico de Bauru-Cofab, FOB-USP). •
Menção Honrosa (categoria Poster): “References samples of speech nasality and their influence on perceptual-auditory
evaluation in cleft lip and palate” (V Simpósio Internacional de Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas, HRAC-USP). •
Menção Honrosa (categoria Poster): “Effectiveness of a speech bulb combined with intensive speech therapy in hypernasal
speakers with cleft Palate” (V Simpósio Internacional de Fissuras Orofaciais e Anomalias Relacionadas, HRAC-USP)

JÚLIA S. ZABEU, REGINA TANGERINO S. JACOB e ADRIANE L. MORTARI MORET • Prêmio (melhor trabalho,
área de Audiologia, categoria Pós-Graduação): “Estudo do vocabulário de crianças pré-escolares com o implante coclear”
(XXIV Congresso Fonoaudiológico de Bauru-Cofab, FOB-USP)

LEANDRA T. DO NASCIMENTO SILVA e ADRIANE L. MORTARI MORET (coorientadoras) • Prêmio (terceiro lugar):
“Proposal of a curriculum to improve picture naming (tacts) using sentences in children with cochlear implants”, de autoria
de Anderson Jonas das Neves, da Universidade Federal de São Carlos-Ufscar (Verbal Behavior Special Interest Group-VB-
SIG/ABAI Student Grant Competition, Estados Unidos)

LUCIMARA TEIXEIRA DAS NEVES • Menção Honrosa (área de Endodontia, categoria Pós-Graduação/Caso Clínico e
Revisão de Literatura): “Abordagem multidisciplinar no tratamento de reabsorção cervical externa avançada em indivíduo
com fissura labiopalatina” (30º Congresso Odontológico de Bauru-COB, FOB-USP)

MARIA DE LOURDES MERIGHI TABAQUIM • Menção Honrosa: Tributo Especial Pessoa de Expressão 2017, categoria
Melhor Prática em Educação (Brain Connection – II Congresso Internacional de Neurociências e Aprendizagem da Infância
e Adolescência, Belo Horizonte-MG)

RENATO YASSUTAKA FARIA YAEDÚ • Menção Honrosa (área Especial, categoria Pós-Graduação/Caso Clínico e Revisão
de Literatura): “Complicação respiratória no pós-operatório de cirurgia ortognática: Relato de caso clínico” (30º Congresso
Odontológico de Bauru-COB, FOB-USP)

RUBENS BRITO NETO, EDUARDO B. OLIVEIRA, TYUANA SASSI e VALDEIA V. OLIVEIRA • Prêmio de Excelência
(melhor pôster, área Aparelhos Auditivos Implantáveis): “Bonebridge in patients with cleft palate and chronic otitis media”
(Congresso da Academia Americana de Audiolologia – AudiologyNow! 2017, Estados Unidos)    

TOTAL GERAL: 21 participações de destaque em eventos científicos (09 prêmios e 12 menções honrosas, sendo
06 prêmios e 06 menções honrosas de caráter internacional)

+ Destaques e inovações | 2017
• Treinamento oferecido aos orientadores do Programa de Pós-Graduação do HRAC, por meio da FOB, sobre
o Programa Turnitin, que trata da identificação de plágio em trabalhos científicos;

• Concessão de bolsa para estágio de 6 meses no exterior pelo Programa Doutorado Sanduíche no Exterior
(PDSE/CAPES), para aluna de doutorado Maria Natália Leite de Medeiros, primeira aluna da Pós-
Graduação do HRAC contemplada com a bolsa. O estágio de doutorado foi realizado de 03/04 a
29/10/2017, na East Carolina University, em Greenville, Estados Unidos, sob a supervisão da Dra. Jamie
Lyn Perry;

• Aluna de doutorado Michele Alves Garcia contemplada no Edital Mobilidade Santander/PRPG 03/2017.
Realizou estágio nos meses setembro e outubro de 2017 na University of North Carolina, em Chapel Hill,
Estados Unidos.

pós-graduação

(Fonte: Serviço de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão HRAC-USP, jan./2018)



Uma forte característica da atuação do HRAC em ensino é a formação constante de
recursos humanos especializados em saúde, para atuação profissional em todas as
regiões do país e também em países da América Latina, nas áreas de anomalias
craniofaciais, síndromes associadas e saúde auditiva. Os programas de ensino da
instituição iniciaram em 1995, com cursos de Especialização lato sensu em Odontologia.

Além dos cursos stricto sensu (mestrado e doutorado), o Hospital oferece cursos
de Especialização lato sensu e de extensão. Em 2017, esses cursos tinham 161 alunos
matriculados (o que corresponde a 69% dos alunos da instituição). As vagas são
disponibilizadas anual ou bianualmente, de acordo com o curso.

São Especializações, Práticas Profissionalizantes, Curso de Atualização,
Residências Médicas (em Otorrinolaringologia e em Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial) e
Residências Multiprofissionais (em Síndromes e Anomalias Craniofaciais e em Saúde
Auditiva), todos com certificação pela USP. Há ainda o Aprimoramento Profissional,
programa da Secretária de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Todos os cursos são
gratuitos, e alguns oferecem bolsa!
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Especialistas para a assistência
em saúde

Fo
to
: T
ia
go
 R
od
el
la
, H
R
A
C
-U
SP



Os cursos são voltados às profissões da saúde e afins, e recebem alunos com
graduação em Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição,
Odontologia, Pedagogia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Ao todo, 1.154 especialistas já foram titulados nesses programas lato sensu e de
extensão (49 só em 2017). Dos alunos matriculados em 2017, 06 eram de países da
América Latina (Bolívia, Costa Rica, Equador e Peru).

Esses cursos têm extensa carga horária prática, e propiciam aos alunos
oportunidades de aprofundar os conhecimentos específicos e desenvolver habilidades e
técnicas. Com relação ao conteúdo acadêmico, em 2017 foram contabilizadas 677 aulas
teóricas ministradas, com carga horária de 2.304h45m.

O HRAC abre espaço ainda para estágios de alunos de graduação e pós-graduação
de outras instituições de ensino. No ano de 2017, foram recebidos 196 estagiários, que
totalizaram 6.428h de estágio na instituição (ver quadro na seção A INSTITUIÇÃO, capítulo
HRAC em números).
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(Fonte: Seção de Apoio Acadêmico HRAC-USP, jan./2018)

Cultura e extensão • Alunos matriculados por curso • 2017

Curso Carga horária Alunos matriculados

Especializações 63
Dentística 2.184 10
Endodontia 1.832 9
Odontopediatria 3.188 7
Ortodontia 3.744 10
Periodontia 2.192 8
Prótese Dentária 3.744 12
Radiologia e Imaginologia Odontológica 2.556 7

Residências 78
Médica em Otorrinolaringologia 8.640 9
Multiprofissional em Síndrome e Anom. Cran. 5.760 32
Multiprofissional em Saúde Auditiva 5.760 37

Programa de Aprimoramento Profissional (SES-SP) 7
Reabilitação em Anomalias Craniofaciais 1.800 7

Práticas Profissionalizantes 13
Cirurgia Craniofacial p/ Trat. Def. Cong. Face 1.438 1
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 1.800 3
Implante Coclear e Prót. Auditivas Implantáveis 1.656 2
Ortodontia Preventiva e Interceptiva 1.816 6
Rinologia (Cir. Endoscópica, Plástica e Craniof.) 2.208 1

TOTAL GERAL 161
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(Fonte: Seção de Apoio Acadêmico HRAC-USP, jan./2018)

Cultura e extensão • Títulos concedidos em 2017

Curso Títulos concedidos

Prática Profissionalizante em Implante Coclear e 
Próteses Auditivas Implantáveis 3

Prática Profissionalizante em Ortodontia 
Preventiva e Interceptiva 5

Programa de Aprimoramento Profissional (SES-SP) 8
Residência Médica em Otorrinolaringologia 3
Residência Multiprofissional em Síndromes e 
Anomalias Craniofaciais 12

Residência Multiprofissional em Saúde Auditiva 18
Total geral 49

Nova Residência Médica em Cirurgia Crânio-
Maxilo-Facial

Em 2017, foi aprovada uma nova
Residência Médica no HRAC, o Programa de
Residência Médica em Cirurgia Crânio-Maxilo-
Facial, inédito na instituição. Credenciada pela
Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM/MEC), a Residência oferece uma vaga e
tem duração de um ano, com início em 01/03/2018.

“O HRAC é historicamente reconhecido
por sua atuação multi e interdisciplinar e conta
com equipe de profissionais capacitados e com
muita experiência no manejo clínico e cirúrgico
das anomalias craniofaciais. É um dos maiores
centros do mundo no tratamento integral dessas
anomalias, com um grande número de pacientes.
Isso é sem dúvida o grande diferencial dessa

Residência”, destaca o médico Cristiano Tonello, chefe técnico da Seção de Cirurgia
Craniofacial do HRAC e preceptor da nova Residência. Ver mais detalhes na seção A
INSTITUIÇÃO, capítulo Gestão.
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As alunas do Programa de Aprimoramento Profissional do HRAC promoveram,
nos meses de setembro e outubro, a campanha beneficente anual em prol da Profis-Bauru.
A ação é arrecadou alimentos (leite, chocolate em pó e bolachas) para contribuir com o
café da manhã dos usuários da entidade. Neste ano, a campanha contou com apoio do
Grupo de Trabalho de Humanização e Educação Permanente (GTH) do HRAC.

Criada em 1975, a Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio-Palatal
(Profis-Bauru) é uma entidade filantrópica que presta assistência e suporte social aos
pacientes em tratamento no HRAC e familiares. Os principais benefícios e serviços
oferecidos são: alimentação, hospedagem, alojamento para pacientes e acompanhantes,
refeitório, berçário, lactário, brinquedoteca para as crianças, guarda-volumes, sala de
descanso, informações sobre transporte, hotéis e pensões, entre outros.
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Aprimorandas realizam campanha anual em
prol da Profis

+ Destaques e inovações | 2017
• Novos convênios acadêmicos nacionais:

1) Instituição parceira: Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp). Área:
Otorrinolaringologia. Vigência: 04/04/2017 a 03/04/2022. Objetivo: viabilizar o exercício de atividades
dos médicos residentes em Otorrinolaringologia do HRAC junto às unidades administradas pela Famesp
(Hospital Estadual de Bauru e Hospital de Base de Bauru);

2) Instituição parceira: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Área: Engenharia. Vigência:
15/02/2017 a 14/02/2022. Objetivo: estabelecer as condições de implantação, definição de estrutura
operacional, procedimentos e capacitação de pessoal para efetiva utilização da tecnologia GETS,
licenciada pela Unicamp, visando à implantação do Núcleo de Engenharia Clínica do HRAC. Trata-se de
um sistema informatizado para gestão de tecnologia para saúde, englobando: inventário padronizado de
equipamentos odonto-médico-hospitalares; fluxos de manutenções e ciclo de vida dos equipamentos;
bem como processos de aquisição de equipamentos, peças, serviços, contratos e outros fluxos afins, com
histórico e acompanhamento em tempo real, além de indicadores clássicos e novos de engenharia clínica.

• Aprovação das normativas para receber visitas técnicas nacionais. As visitas técnicas destinam-se a
estudantes e profissionais da área de saúde, tendo como objetivo fornecer uma rápida visão sobre os
aspectos operacionais, funcionais e de instalações físicas do HRAC-USP.

cultura e extensão

(Fonte: Serviço de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão HRAC-USP, jan./2018)
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Cooperação internacional e
mobilidade acadêmica
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Um valioso instrumento para a constante atualização do saber científico e para a
excelência é o intercâmbio de conhecimento. Em um mundo cada vez mais globalizado,
essa busca, naturalmente, ultrapassa fronteiras. Assim, a internacionalização nas áreas de
ensino e pesquisa tem sido, ao longo dos anos, uma das principais diretrizes das grandes
universidades, ocupando lugar estratégico na USP. O órgão na Universidade responsável
por apoiar o estabelecimento de projetos com instituições do exterior e o fortalecimento
dos já existentes é a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional
(Aucani).

A “cultura de internacionalização” no HRAC tem origem no início da década de
1980, por meio de parcerias com renomados pesquisadores estrangeiros. As iniciativas de
internacionalização no Hospital vieram a se consolidar, entretanto, a partir da década de
1990, com um projeto desenvolvido em parceria com a University of Florida (UF). A
pesquisa teve financiamento de um dos principais órgãos de fomento do mundo – o
National Institutes of Health (NIH), dos Estados Unidos – e resultou em avanços nos
protocolos de tratamento adotados no HRAC e no Craniofacial Center da UF (como a
antecipação da idade para cirurgia primária de palato de 18 para 12 meses e a
padronização na documentação clínica).

Mais do que investimentos, os projetos internacionais com participação do HRAC
têm propiciado o desenvolvimento da ciência e a constante elevação no padrão de



excelência da instituição, nas áreas de ensino, pesquisa e assistência ao paciente.
Contribuem, ainda, no contexto da Universidade, tanto com a visibilidade da USP no
cenário mundial como no seu desempenho em rankings internacionais.

Nos últimos anos, o HRAC tem intensificado suas ações nessa área estratégica da
internacionalização. Em 2017, inclusive, um novo convênio internacional foi firmado, com
o Embryology Institut, da França, para pesquisa na área de Sindromologia. O Hospital
tinha, no ano de 2017, 13 convênios internacionais ativos, 05 deles com financiamento ou
suporte financeiro de órgãos de fomento do exterior (ver quadro na seção A
INSTITUIÇÃO, capítulo HRAC em números). Essas parcerias viabilizam mobilidade
acadêmica (com intercâmbio de estudantes, orientadores e servidores técnico-
administrativos de nível superior), além do desenvolvimento de pesquisas em conjunto e
a troca de conhecimentos.

Reconhecido mundialmente como centro de excelência em seus campos de
atuação, o HRAC também atrai um expressivo número de alunos do exterior. Em 2017,
havia 09 estrangeiros matriculados nos seus programas de ensino (03 nos cursos de
mestrado e doutorado e 06 nos cursos lato sensu e de extensão), dos seguintes países da
América Latina: Bolívia, Costa Rica, Equador, Peru e República Dominicana (ver quadro
neste capítulo).

O know-how clínico e científico do HRAC também motivou, no último ano, a visita
de dezenas de pesquisadores do exterior interessados no trabalho da instituição. Em 2017,
o Hospital recebeu 37 pesquisadores estrangeiros, para visitas e intercâmbios de curta
duração, com o objetivo de observar in loco a dinâmica e os protocolos da instituição.
Foram pesquisadores de 10 países: Inglaterra, Portugal, Suécia e Ucrânia (Europa); Canadá
e Estados Unidos (América do Norte); e Argentina, Chile, Equador e Peru (América do Sul).
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(Fontes: Superintendência, CRInt e Departamento/Divisões HRAC-USP, jan./2018)

Internacionalização • Participações em atividades e eventos
técnico-científicos no exterior em 2017

Evento País

• AAO-HNSF Annual Meeting & OTO Experience Estados Unidos
• XVI Congreso Nacional de Labio y Paladar Hendido y 
Anomalías Craneofaciales México

• IFOS Ent World Congress 2017 França
• 13th European Symposium Pediatric Cochlear Implant Portugal
• Encontro científico de especialistas em implantes Auditivos Austrália
• 49th Reunión Anual Del ECLAMC Argentina
• II Advisory Board for Latin America e GICCA 2017 Chile
• Seminario de evaluación e interv. fonoaudiológica em 
población infantil com AC Chile
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(Fonte: Seção de Apoio Acadêmico HRAC-USP, jan./2018)

Internacionalização • Visitas e intercâmbios internacionais em 2017

Instituição País Tipo Nº de 
participantes

UCL Great Ormond Street Institute of Child Health Inglaterra Professor visitante 1
Portugal Intercâmbio intern. 2

Karolinska Institutet Suécia Intercâmbio intern. 2
Bogomolets National Medical University Ucrânia Delegação visitante 6
National Pedagogical Dragomanov University Ucrânia Intercâmbio intern. 2
University of Alberta Canadá Professor visitante 1
University of Central Florida Estados Unidos Intercâmbio intern. 5
University of Colorado Denver Estados Unidos Professor visitante 1
University of North Carolina at Chapel Hill Estados Unidos Professor visitante 2
Universidad Nacional de Cuyo/ Fac. De Odontología Argentina Professor visitante 1
Fundación Gantz Chile Delegação visitante 3

Equador Visita institucional 9
Universidad Inca Garcilaso de la Veja Peru Intercâmbio intern. 1
Universidad Nacional Mayor de San Marco Peru Intercâmbio intern. 1

Total geral 37

(Fontes: Seções de Pós-Graduação e de Apoio Acadêmico HRAC-USP, jan./2018)

Internacionalização • Alunos estrangeiros no HRAC em 2017

Curso Nº de alunos País(es)

Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) 3 Bolívia, Equador e 
República Dominicana

Especialização Endodontia 2 Peru
Especialização Odontopediatria 1 Equador
Especialização Ortodontia 1 Bolívia
Especialização Radiologia e 
Imaginologia Odontológica 1 Costa Rica
Residência Multiprofissional - Síndromes e 
Anomalias Craniofaciais 1 Peru
Total geral 9 alunos 5 países

Comissão de Relações Internacionais
O HRAC tem, desde 2010, uma Comissão de Relações Internacionais (CRInt). A Portaria SUPE
36/2017, de 11/08/2017, estabeleceu nova composição da Comissão, presidida pela
fonoaudióloga Renata Paciello Yamashita.
De acordo com a Portaria, os objetivos da CRInt são: firmar convênios e acordos internacionais
entre a USP/HRAC e instituições internacionais interessadas; recepcionar visitas internacionais
no HRAC; e manter o controle das estatísticas internacionais da instituição.

internacionalização 
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+ Destaques e inovações | 2017
• Novo convênio acadêmico internacional. Instituição parceira: Embryology Institut (França). Área:
Sindromologia. Vigência: 07/07/2017 a 06/07/2022. Objetivo: Pesquisa que visa identificar os mecanismos
genéticos e embriológicos inerentes às anomalias craniofaciais, para aperfeiçoamento do manejo médico e
tratamento cirúrgico dos pacientes, e oferta de opções de aconselhamento genéticos às famílias de pessoas
com anomalias craniofaciais no Brasil;

• Estágios de duas alunas de doutorado do HRAC no exterior, em universidades dos Estados Unidos, ambas
contempladas com bolsas de estudo (ver mais detalhes na seção ENSINO & PESQUISA, capítulo Mestrado
e doutorado);

• Participação de fonoaudiólogas na Conferência de Fonoaudiólogos para avaliação de fala dos pacientes do
Projeto TOPS – “Timing Of Primary Surgery for Cleft Palate”, realizada em Manchester, Inglaterra, de 04 a
12/03/2017;

• Participação como ministrante no “Seminario de evaluación e intervención fonoaudiológica em población
infantil con alteraciones craneofaciales”, realizado nos dias 23 e 24/03/2017 pela Universidad San
Sebastián (Chile);

• Renovação de contrato da Profa. Dra. Ivy Kiemle Trindade-Suedam no Centro Craniofacial da Faculdade de
Odontologia da Universidade da Carolina do Norte (UNC), Estados Unidos, como professora associada
adjunta;

• Visita do Dr. Brian Sommerlad, cirurgião plástico do Great Ormond Street Hospital (Inglaterra), em
março/2017;

• Visita do pós-doutorando Francis Smith, da Universidade do Colorado, de 03 a 23/11/2017 (também
realizou projeto de pesquisa para avaliação 3D tomográfica das vias aéreas superiores em indivíduos com
Síndrome de Treacher Collins, sob supervisão da Profa. Dra. Ivy Kiemle Trindade-Suedam;

• O cirurgião-dentista Homero Carneiro Aferri ministrou o curso “Contribuiciones odontológicas em la
rehabilitación de pacientes fissurados com disfunción velofaríngea – próteses de paladar”, promovido pela
Faculdade de Odontologia da Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Também ministrou curso de
capacitação para dentistas e fonoaudiólogos para atuarem na área de prótese de palato e obturadores
faríngeos no Hospital das Clínicas da Universidad Nacional de Cuyo;

• Cirurgião plástico Eudes Soares de Sá Nóbrega e fonoaudióloga Giovana Rinalde Brandão ministraram aulas
e participaram de formação profissional na Bogomolets National Medical University, pelo projeto “Smile
Ukraine”, de 25/05 a 10/06/2017, em Kiev, na Ucrânia;

• Projeto internacional em desenvolvimento desde agosto de 2013, junto à Arizona State University, intitulado
“Assessing delivery of an early speech intervention for children with clefts in Brazil”, com apoio financeiro
do National Institutes of Health (NIH) / National Institute of Communication and Hearing Disorders
(NICDH);

• Projeto multicêntrico internacional TOPS – “Timing of Primary Surgery for Cleft Palate” em
desenvolvimento, com a participação de 23 centros craniofaciais do Reino Unido, Dinamarca, Suécia,
Noruega e Brasil, com apoio financeiro do National Institutes of Health (NIH).

internacionalização

(Fontes: CRInt e Departamento/Divisões HRAC-USP, jan./2018)



O HRAC recebeu
novamente a visita de
delegação de pesquisadores
da Ucrânia, para intercâmbio
de duas semanas.

Dessa vez, veio
conhecer os protocolos de
tratamento e rotina do
Hospital uma equipe de seis profissionais, formada por médicos cirurgiões, dentistas e
fonoaudióloga da Bogomolets National Medical University (NMU), de Kiev. Eles
permaneceram em Bauru de 18 de novembro a 02 de dezembro de 2017.

A USP e a NMU firmaram convênio em julho de 2016. A parceria visa a cooperação
acadêmica nas áreas de Odontologia, Fonoaudiologia e Medicina, com intercâmbio de
docentes, pesquisadores, profissionais e alunos de graduação e pós-graduação, e
participação em atividades de ensino e pesquisa.

Durante a visita da delegação, o médico Eudes Soares de Sá Nóbrega, chefe
técnico da Seção de Cirurgia Plástica do HRAC recebeu certificado por sua atuação de
destaque junto ao Projeto Smile Ukraine, que inclui aulas e cirurgias demonstrativas em
Kiev. O projeto tem financiamento do Rotary International.

Fonoaudiólogas
No mês de maio de 2017, o HRAC

recebeu também duas fonoaudiólogas da
National Pedagogical Dragomanov University,
de Kiev (Ucrânia), para intercâmbio de dez dias.
Uma docente e uma terapeuta de fala
acompanharam as rotinas de reabilitação no
Hospital e realizaram treinamento para
atendimento de pacientes com anomalias
craniofaciais em seu país.
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HRAC recebe delegação de pesquisadores da
Ucrânia
Seis profissionais entre médicos cirurgiões, dentistas e fonoaudióloga da Bogomolets

National Medical University participaram de intercâmbio
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Duas alunas do último ano de graduação em Fonoaudiologia do Karolinska
Institutet, de Estocolmo, na Suécia, realizaram um intercâmbio de cinco semanas no
HRAC, de 03 de novembro a 08 de dezembro de 2017.

As estudantes da Noor Botros e Isabelle Pano atuaram no Laboratório de Fisiologia
do Hospital, participaram de disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Reabilitação e realizaram observação supervisionada em setores de interesse.

O intercâmbio ocorreu por meio de convênio de cooperação acadêmica
internacional firmado em 2016 entre USP e Karolinska Institutet. Segundo a coordenadora
do convênio, Inge Elly Kiemle Trindade, professora titular da Faculdade de Odontologia de
Bauru (FOB) e da Pós-Graduação do HRAC, o Karolinska Institutet tem um grupo de
docentes que atua na reabilitação das fissuras labiopalatinas, mas não oferece um
treinamento e uma experiência similar sobre os protocolos, formas e etapas do
tratamento, com uma visão global das diferentes áreas profissionais.

A parceria prevê o intercâmbio de estudantes, docentes, pesquisadores e
membros da equipe técnico-administrativa das duas instituições. Os campos de estudo
estabelecidos são patologia da fala e linguagem, e fisiologia e patologia da fala aplicadas
às fissuras orofaciais e anomalias relacionadas.

O Karolinska Institutet está entre as principais universidades da área médica do
mundo. É uma comissão desse instituto que indica os laureados com o Prêmio Nobel de
Fisiologia ou Medicina.
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Alunas de Fonoaudiologia da Suécia fazem
intercâmbio no HRAC

As estudantes são do Karolinska Institutet, uma das principais universidades da

área médica do mundo
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Na foto, a partir da esquerda: Noor
Botros e Isabelle Pano (Karolinska
Institutet); professora Inge Trindade
(USP-Bauru); a fonoaudióloga Renata
Paciello Yamashita, do Laboratório de
Fisiologia do HRAC; e a professora Ana
Paula Fukushiro, chefe do Laboratório
de Fisiologia e presidente da Comissão
de Pós-Graduação do HRAC.



No HRAC, os docentes, servidores, alunos e pesquisadores contribuem com a
literatura científica em níveis nacional e internacional. A produção científica é disseminada
em livros, capítulos, artigos científicos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de
curso, trabalhos em eventos científicos.

Os indicadores utilizados para confirmar a qualidade da produção científica do
HRAC são verificados por meio do fator de impacto dos periódicos, indexação nas bases
de dados e o número de citações dos trabalhos.

Em 2017, foram publicados 325 trabalhos. O HRAC registrou ainda 217 projetos de
pesquisas no total (sendo 116 em desenvolvimento e 101 concluídos), 44 deles com
fomento.

A relação completa da produção científica e intelectual do Hospital, com títulos,
autores e tipos de publicações são disponibilizados no site www.hrac.usp.br (menu
Pesquisa, Produção Científica & Intelectual).

A seguir, apresentamos o panorama da publicação científica do HRAC na base de
dados Institucional Thotline e Scopus.
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Publicações e disseminação do
saber científico
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(Fonte: Base de dados Institucional “Thotline” / Seções de Apoio à Pesquisa e
Documentação e Informação HRAC-USP, jan./2018)

Produção intelectual • 2017

Nacionais   Internacionais   Total

Artigos em periódicos 18 24 42
Capítulo de Livros 6 8 14
Livros -0- 1 1
Trabalhos apresentados em  eventos
publicados em periódicos 92 -0- 92
Trabalhos apresentados em eventos
– Anais 26 119 145

Dissertações 8
Teses 9
Trabalhos de 
Conclusão 
de Curso (TCC) 14

TOTAL GERAL: 325 publicações

(Fontes: Scopus e JCR, 02/01/2018 / Seções de Apoio à Pesquisa  e 
Documentação e Informação HRAC-USP, jan./2018)

Indexação e impacto • 2017

JCR Nº de artigos

Artigos de periódicos indexados na base Scopus1 37 
Distribuição p/ Fator Impacto JCR2 / 
Publicação Indexada no Scopus Menor que 1 2

Entre 1 e 2 17
Entre 2 e 5 8
Sem classificação 10

1. Scopus é a maior base de dados de citações e resumo de literatura revisada por pares: revistas científicas, livros e
conferências. O Scopus oferece ferramentas inteligentes para rastrear, analisar e visualizar a pesquisa, fornecendo uma
visão abrangente da produção mundial de pesquisa nas áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais e artes e
humanidades.
2. A base estatística Journal Citation Reports (JCR) da editora Thomson Reuters é um recurso que permite avaliar e
comparar publicações científicas utilizando dados de citações extraídos de revistas acadêmicas e técnicas e o impacto destas
na comunidade científica indexadas pela coleção principal da Web of Science. Por meio da JCR é possível verificar os
periódicos mais citados em uma determinada área e a relevância da publicação para a comunidade científica por meio do
Fator de Impacto. Avalia revistas de 3.300 editores, cerca de 200 disciplinas, e 60 países. É possível verificar estatística de
citações desde 2001 até o presente. O acesso a este conteúdo pode ser realizado a partir da opção BUSCAR BASE.

(Fontes: Scopus, 02/01/2018  / Seções de Apoio à Pesquisa e 
Documentação e Informação HRAC-USP, jan./2018)

Tipos de documentos publicados indexados no Scopus • 2017
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(Fontes: Scopus, JCR, 02/01/2018) / Seções de Apoio à Pesquisa e 
de Documentação e Informação HRAC-USP, jan./2018)

Artigos de periódicos indexados na base Scopus e 
Fator de impacto no JCR • 2017

Título do periódico Nº artigos JCR

Cleft Palate Craniofacial Journal 6 1.13
American Journal of Medical Genetics 5 3.65
Codas 4 —
Journal of Adhesion Science and Technology 3 1.07
Brazilian Oral Research 2 1.33
Clinical Oral Investigations 2 2.30
Journal of Applied Oral Science 2 1.34
Journal of Craniofacial Surgery 2 0.78
Acta Comportamentalia 1 —
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 1 1.47
Angle Orthodontist 1 1.36
Case Reports in Dentistry 1 —
Dental Press Journal of Orthodontics 1 —
Human Molecular Genetics 1 5.34
International Archives of Otorhinolaryngology 1 —
International Dental Journal 1 1.36
Orthodontics And Craniofacial Research 1 1.11
Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada 1 —
Revista Brasileira de Terapia Intensiva 1 —

(Fontes: Scopus, 02/01/2018 / Seções de Apoio à Pesquisa e
Doc. e Informação HRAC-USP, jan./2018)

Países coparticipantes na publicação de artigos de
periódicos • Scopus • 2017

Países coparticipantes Nº de artigos

Brasil 37
Estados Unidos 6
Argentina 3
Hong Kong 3
Índia 3
Malásia 3
Nigéria 3
Ruanda 3
Sri Lanka 3
Tailândia 3
França 2

Países coparticipantes Nº de artigos

Gana 1
Granada 1
Marrocos 1
Holanda 1
Paraguai 1
Peru 1
Singapura 1
África do Sul 1
Espanha 1
Taiwan 1
Uganda 1
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Apoio, auxílio e incentivo à
pesquisa
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O HRAC tem por norma que projetos de pesquisa que envolvam seres humanos –
diretamente ou indiretamente (com uso de fontes secundárias de dados) – e os que não
envolvam seres humanos, para serem desenvolvidos na instituição, devem seguir
trâmites de registro na Seção de Apoio à Pesquisa.

Caso envolvam seres humanos, deve, também, ser apreciado e aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do HRAC. Isso faz com que se
mantenha a qualidade e o respeito aos princípios éticos em pesquisa.

Seção de Apoio à Pesquisa
A Seção de Apoio à Pesquisa é responsável por apoiar as ações do HRAC no

campo da pesquisa, assessorando a Superintendência e os órgãos colegiados junto ao
CEP e Comissão de Pesquisa (CPq).

Mantém a Base de Dados Institucional (“Delfos”), para controle interno, com
acesso às informações de todos os projetos de pesquisa cadastrados, em
desenvolvimento e concluídos, visando à elaboração dos relatórios institucionais com
dados específicos para órgãos de saúde, educação e fomento.

A seguir, estão apresentados os principais indicadores de 2017.
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(Fontes: Base de dados Institucional “Delfos” / Seções de Apoio à Pesquisa
e de Documentação e Informação HRAC-USP, jan./2018)

Projetos de pesquisa • 2017
Projetos de pesquisa em desenvolvimento
Áreas1 Total

Ciências Biológicas 3
Ciências da Saúde 102
Ciências Humanas 6
Ciências Sociais Aplicadas 5
Total 116

Projetos de pesquisa concluídos
Áreas1 Total

Ciências Biológicas 7
Ciências da Saúde 74
Ciências Humanas 12
Ciências Sociais Aplicadas 7
Linguística, Letras e Artes 1
Total 101

TOTAL GERAL: 217 projetos

1. CNPq: Tabelas do Conhecimento

(Fontes: Base de dados Institucional “Delfos” / Seções de Apoio à Pesquisa
e de Documentação e Informação HRAC-USP, jan./2018)

Projetos de pesquisa com fomento (por agênica e área) • 2017
Agência de Fomento Nº de projetos

CAPES 7
Ministério da Saúde 36
FAPESP 1
Total Geral 44

Áreas1 Nº de projetos

Ciências Biológicas 1
Genética Clínica 1

Ciências Humanas 6
Psicologia 5
Neuropsicologia 1

Ciências Sociais 6
Serviço Social 6

Áreas1 (cont) Nº de projetos

Ciências da Saúde 31
Audiologia 2
Enfermagem 5
Fonoaudiologia 15
Medicina 2
Otorrinolaringologia 2

Odontologia 7
Cirurgia Ortognática 1
Odontopediatria 4
Saúde Coletiva 1
Prótese de Palato 1

Total Geral 44

1. CNPq: Tabelas do Conhecimento

(continua)

(Fonte: Seção de Apoio à Pesquisa HRAC-USP, jan./2018)

Seção de Apoio à Pesquisa • Indicadores 2017
Atividades realizadas

Assistência aos usuários, local e remoto, na orientação da elaboração de
protocolos de pesquisas, e acessos aos Programas da Pró-Reitoria de
Pesquisa da USP aos usuários do HRAC e de instituições externas
Serviço de atenção ao pesquisador externo
Cadastro na Base de Dados Delfos

Total

1.776
16
126
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Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP)
O CEP do HRAC faz parte do sistema CEP/Conep, sendo hierarquicamente vinculado

à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) do Ministério da Saúde. É um colegiado
interdisciplinar e independente, com “múnus público” (de relevância pública), de caráter
consultivo, deliberativo e educativo, vinculado ao HRAC. Constituído nos termos da
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), é responsável por analisar e
acompanhar as pesquisas em seres humanos no âmbito do HRAC, preservando os
aspectos éticos primariamente em defesa da integridade e da dignidade. O CEP também
desempenha papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética na
pesquisa entre os docentes, discentes, funcionários e participantes da pesquisa.

Com objetivo de discutir informações e normas com referência à ética em pesquisa
em seres humanos e, principalmente, debater a proteção dos participantes de pesquisa e
assegurar que as pesquisas sejam realizadas com ética no Brasil, os CEPs do HRAC e da
FOB organizaram e promoveram o 6º Encontro dos Comitês de Ética em Pesquisa, em 11
de agosto de 2017, no Teatro Universitário da USP-Bauru.

6º Encontro dos Comitês de Ética em
Pesquisa da USP-Bauru
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Coordenadores durante homenagem pelos 20 anos do CEP do HRAC. A partir da esquerda: fonoaudióloga Renata Paciello
Yamashita, cirurgiã-dentista Silvia Maria Graziadei, Camila Gomide (representando a cirurgiã-dentista Marcia Ribeiro Gomide),
professores Alceu Sérgio Trindade Junior, Roberto Loureiro Maringoni, Maria Teresa Atta (representando o professor Antônio
Gabriel Atta), e cirurgiã-dentista Izabel Maria Marchi de Carvalho.



Participaram 260 ouvintes, entre membros de CEPs, diretores e profissionais de
diferentes áreas hospitalares, alunos de graduação e pós-graduação do campus USP-
Bauru. O evento constituiu-se de quatro palestras, seguidas de debates distribuídos
durante os períodos da manhã e da tarde.

Neste ano, o Encontro comemorou os 20 anos de existência do CEP do HRAC, com
uma sessão de homenagem aos coordenadores anteriores, como reconhecimento por
suas atuações e pela história que com dedicação ajudaram a construir.
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(Fonte: CEP HRAC-USP, jan./2018)

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos • Indicadores 2017
Pareceres emitidos Projetos de pesquisa Relatório final e parcial / Total

pelo CEP e emendas Outras notificações

Aprovado 180 105 285
Pendente 95 -0- 95
Não aprovado 2 17 19
Retirado 1 -0- 1
Total 278 122 400

Atividades realizadas Total

Reuniões ordinárias 12
Capacitações individuais (pesquisador e coordenador do CEP) 37
Acompanhamento do desenvolvimento dos projetos de pesquisa:
• Correspondências enviadas 861
• Recepção e validação documental 400

Comissão de Pesquisa (CPq)
A Comissão de Pesquisa (CPq) coordena as ações do HRAC no campo da pesquisa,

segundo diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e Superintendência
do HRAC. Também coordena e acompanha os programas de Pré-Iniciação Cientifica (Pré-
IC) e Iniciação Científica (IC) e administra os programas de Pós-Doutorado realizados no
HRAC.

Realiza, ainda, a divulgação de Editais da Pró-Reitoria de Pesquisa e demais
informações de interesse dos pesquisadores. Anualmente, organiza e participa, em
colaboração com congêneres de outras unidades da USP, do Simpósio Internacional de
Iniciação Científica da USP, na grande Área de Ciências Biológicas e Saúde.

Em 2017, foram realizadas 05 reuniões ordinárias da CPq, e o colegiado também
passou por renovação de um terço de seus membros, e substituições de membros que
solicitaram desligamento.

A seguir, os principais indicadores das atividades da CPq.
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(Fonte: CPq HRAC-USP, jan./2018)

Comissão de Pesquisa (CPq) • Indicadores 2017

PROGRAMAS E BOLSAS CONCEDIDOS COM COTAS INSTITUCIONAIS

Fomento   Quantidade

Bolsas Iniciação Científica/USP (IC) CNPq 4
Pré-Iniciação Científica/USP (Pré-IC) CNPq 4

Sem bolsa 2
Programa Pós-Doutorado/USP (Pós-Doc) CAPES 1

Sem bolsa 3
Sem bolsa (prorrogação) 1

Total Geral 15

Graduando compartilha experiência com
alunos de Pré-Iniciação Científica

1. Vigência da bolsa: 14/08/2017 a 31/07/2018. Fomento: CNPq.
2. Vigência da bolsa: 01/08/2017 a 31/07/2018. Fomento: CNPq.
3. 01 projeto com bolsa. Vigência: 05/05/2017 a 05/05/2019. Fomento: CAPES

PROJETOS POR PROGRAMA

Programa Projetos Alunos Orientadores/
supervisores USP

Pré-Iniciação (Pré-IC)1 3 4 4
Iniciação Científica (IC)2 4 4 4
Pós-Doutorado (Pós-DOC)3 5 5 4

EVENTO/AULAS/TREINAMENTOS MINISTRADOS

Programa de Pré-Iniciação Científica Quantidade

Aula de abertura 1
Aula de encerramento, exposição das experiências e avaliação final 1
Aula sobre Ética em Pesquisa 1
Aula sobre Segurança e Sustentabilidade 1

TOTAL 4

Egresso do Programa no HRAC relata que experiência ajudou a consolidar

escolha da carreira

A Comissão de Pesquisa do HRAC promoveu, em novembro de 2017, um ciclo de
palestras para os alunos do Programa de Pré-Iniciação Científica (Pré-IC) no Hospital. O
evento contou com a apresentação de Maycon Lázaro Pinheiro, egresso do Programa e
graduando de Odontologia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), que
compartilhou sua experiência com os novos alunos de Pré-IC.

Maycon foi bolsista do Programa no HRAC entre 2011 e 2012, com o projeto
“Assistência nas atividades técnico-científicas realizadas na Seção de Fonoaudiologia”.



[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • Ensino & Pesquisa « Pesquisa e informação ]

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo (HRAC-USP) 81

“A experiência foi ótima! Conheci pessoas maravilhosas, como a minha
orientadora do projeto, a fonoaudióloga Cristina Guedes, e muitas fonoaudiólogas e
funcionários do setor. Acompanhar a rotina destes profissionais e auxiliar em suas
atividades foi muito interessante. Na época, eu já estava com a noção de que queria seguir
alguma carreira na área da saúde. Participar deste Programa no HRAC só ajudou a
consolidar esta ideia”, relata Maycon. “Ter um contato mais próximo com profissionais e
pacientes me ajudou a definir que aquilo era o que eu realmente queria. Sinto muita
gratidão pelo Programa e é muito satisfatório ver sua continuidade. Ver os novos alunos
buscando algo extracurricular e ter este contato acadêmico já cedo é uma grande alegria”.

Já no segundo ano da graduação, Maycon procurou a professora Ivy Trindade-
Suedam (FOB e HRAC), no Laboratório de Fisiologia do Hospital, para realizar um projeto
de Iniciação Científica, intitulado “Reconstrução tridimensional da faringe de indivíduos
com fissuras labiopalatina: Comparação da acurácia da imagem de 3 softwares”. “Finalizei
o projeto este ano, sob a orientação magnífica da Marília Yatabe Ioshida [que foi pós-
doutoranda no HRAC, orientada pela professora Ivy], com artigo já aceito na Journal of
Applied Oral Science [revista científica da FOB] e pronto para publicação”, conta Maycon.

“Outro fato interessante é que tive o contato com alguns livros sobre fissura
labiopalatina da professora Ivy durante a minha Pré-Iniciação, e depois tive a chance de
trabalhar junto com ela”, relembra. 

Maycon já tem planejado os próximos passos após o término da graduação.
“Pretendo seguir a área de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, carreira clínica. Vou
prestar prática profissionalizante no HRAC e residência em hospitais após a graduação”,
conclui.

Sobre a Pré-IC
O Programa de Pré-

Iniciação Científica da USP
visa despertar vocação
científica e incentivar talentos
potenciais entre estudantes
do ensino médio e
profissional da rede pública,
mediante sua participação em atividades de pesquisa científica ou tecnológica, orientadas
por pesquisador qualificado, em laboratórios e grupos de pesquisa da Universidade.

Além das atividades específicas, os alunos participam de simpósios, ciclos de
debates e seminários, periodicamente, onde apresentam os resultados de suas atividades.

Maycon (terceiro à esquerda) com orientadores e alunos de Pré-IC no HRAC, membros
da equipe e representante da Superintendência do HRAC, durante o ciclo de palestras.
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A aluna Caroline Chepernate Vieira dos
Santos teve seu trabalho de iniciação científica
premiado na 39ª Jornada Odontológica de Ribeirão
Preto (JORP 2017), realizada em outubro de 2017
na USP-Ribeirão Preto. Intitulado “Taxa de
sobrevivência de implantes osseointegráveis em
área de fissura. Estudo retrospectivo”, o trabalho
desenvolvido no HRAC recebeu menção honrosa
na categoria Graduação, área de Implantodontia.

Caroline é aluna do último ano de
graduação em Odontologia da Universidade do Sagrado Coração (USC). Seu trabalho de
iniciação científica realizado no Hospital teve bolsa Fapesp e foi orientado pela professora Ana
Lucia Pompeia Fraga de Almeida, chefe técnica do Serviço de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão do HRAC.

Para Caroline, essa experiência no Hospital foi muito gratificante. “Tive a oportunidade
de aprender e aprofundar meus conhecimentos sobre pacientes que normalmente não temos
muitas informações e contato durante a graduação. Sou muito grata à professora Ana Lucia
Pompeia, que prontamente aceitou me orientar e compartilhou comigo seus conhecimentos,
com muita paciência e dedicação”, afirma. “Fico muito feliz com essa menção honrosa, pois
mostra o reconhecimento de outros profissionais por todo o trabalho desenvolvido e, para mim,
simboliza o fechamento de um ciclo com chave de ouro”, comemora.

Após a graduação, Caroline pretende continuar fazendo pesquisas e atuar na área de
implantodontia. “Pretendo fazer mestrado e, no último mês, saiu o resultado da prova de
mestrado em implantodontia da Unesp de Araçatuba, na qual fui aprovada”, revela.

Um dado curioso é que essas conquistas de Caroline têm forte influência de casa. O pai
dela, Seir Vieira dos Santos, trabalha há anos como vigia no HRAC, pela empresa terceirizada.
“O fato do meu pai trabalhar no HRAC influenciou-me positivamente. A partir dele, tive mais
curiosidade em conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição. O Centrinho ajudou a
despertar em mim a vontade de cursar Odontologia e, posteriormente, quando já estava
fazendo meu curso de graduação na USC, a vontade de fazer uma iniciação científica”, relata.

“Foi uma honra e um privilégio ter a oportunidade de desenvolver uma pesquisa de
iniciação científica em uma instituição tão renomada e que tem como objetivo ajudar tantas
pessoas, pela qual tenho uma imensa admiração”, conclui Caroline.
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Trabalho recebeu menção honrosa na Jornada

Odontológica de Ribeirão Preto (JORP 2017)

Fo
to
: A
rq
ui
vo
 p
es
so
al
, C
ar
ol
in
e 
Sa
nt
os

Aluna de iniciação científica premiada



Seção de Referência Especializada em Malformações
Congênitas Craniofaciais

A Seção de Referência Especializada em Malformações Congênitas Craniofaciais
(SRE), subordinada ao Serviço de Biblioteca e Documentação da Faculdade de
Odontologia de Bauru (FOB-USP), desenvolve suas atividades em conjunto com as
Seções de Documentação e Informação e de Apoio à Pesquisa, ligadas ao Serviço de
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do HRAC.

As Seções buscam atender às necessidades dos usuários do campus USP-Bauru,
instituições congêneres e demais interessados propiciando o acesso à informação e à
documentação técnico-científica, e a disponibilização da informação e documentação
clínica. São responsáveis por coordenar as ações do HRAC no campo do acesso à
informação, segundo diretrizes estabelecidas pelo Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi-
USP).
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Acesso à informação e ao conhecimento
científico
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Promovem o acesso à documentação clínica do paciente (fotografias em slides e
exames médicos por imagem) para a equipe do HRAC e pesquisadores com projetos
aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP). Também dão
suporte informacional ao desenvolvimento da pesquisa e da prática clínica no HRAC.

Em outubro de 2017, houve a centralização do acervo bibliográfico e transferência
das atividades da SRE para o prédio do Serviço de Biblioteca e Documentação da FOB.

ACERVO

A SRE possui acervo especializado na área das Anomalias Craniofaciais,
Odontologia, Fonoaudiologia e áreas da saúde correlatas. A coleção reúne 5.104 livros;
periódicos eletrônicos; 154 títulos e 13.154 fascículos de periódicos impressos; 2.687 teses
defendidas no HRAC e em outras instituições; obras de referência; materiais especiais
(multimídias); 534 separatas de artigos; 303 folhetos e 300 relatórios de pesquisa.

As informações do acervo da SRE podem ser consultadas no DEDALUS – Banco de
Dados Bibliográficos da USP (http://www.dedalus.usp.br) e no Portal de Busca Integrada
(http://www.sibi.usp.br).

Oferece ainda acesso às principais bases de dados, nas diferentes áreas do
conhecimento, com acesso gratuito ou regulamentado (CAPES ou USP). Além das bases
de dados relacionadas em http://www.sibi,usp.br, na SRE encontram-se disponíveis as
seguintes bases em CD-ROM: London Neurogenetics Database, London Dysmorphology
Database. 

FOTOCÓPIAS

Fornecimento de fotocópias do material bibliográfico permitido, existente no
campus USP-Bauru, para usuários internos e externos, respeitando a Lei de Direitos
Autorais (Lei 9.610, de 19/02/1998).
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(Fonte: SRE HRAC-USP, jan./2018)

Fotocópias e cópias digitalizadas • 2017
Total

Produção mensal de cópias impressas
Internas/serviços 11.636
Externas/usuários 7.485
Produção total 19.121

Cópias digitalizadas 
Biblioteca FOB (Comutação) 244
Protocolo de pesquisa 6.941
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Seção de Referência Especializada em Malformações Congênitas
Craniofaciais (SRE) • Indicadores 2017

(Fonte: SRE e Seção de Documentação e Informação HRAC-USP, jan./2018)

Atividades realizadas

Atendimento ao Usuário
Assistência aos usuários - local e remoto-, orientação aos catálogos
Consultas ao acervo
Empréstimos de materiais bibliográficos
Comutação bibliográfica
Frequência média - usuários/dia 
(controle via catraca de acesso e uso das Seções e Laboratório)

Referência e Disseminação 
Assistência aos usuários - local e remoto
Orientação técnica especializada (Bibliotecária): Capacitação no uso
de recursos informacionais, visitas orientadas, orientação técnica
a projetos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses

Pesquisa bibliográfica

Normalização técnica
• Documento como um Todo
• Folha de Rosto e ficha catalográfica
• Referências

Inscrição e atualização de registro de autor no ORCID e ORCID
Consulta à indicadores de qualidade Qualis e Impacto
Consulta à índice H e citações de autores
Solicitação de registros de obras ISBN e ISSN
Disseminação seletiva da Informação
Comutação bibliográfica solicitada (Comut grupo / Comut / Bireme)

Empréstimo entre bibliotecas

Divulgação e Publicação Científica 
Trabalhos Cadastrados
• Thotline
• Dedalus

Documentação do paciente
Assistência aos usuários  - local e remoto
Separação de materiais
Digitalização e disponibilização de imagens na base institucional
Gandhi

Imagens médicas incorporadas ao acervo
Memória do HRAC
Verificação e controle documental (unidade)
Digitalização de documentos

Produto Informacional
Manual
E-book
Relatórios
Outros

Aquisição e Tratamento da Informação 
Materiais bibliográficos incorporados ao acervo
Obras cadastradas no Banco de Dados Bibliográficos da USP (Dedalus)

Laboratório de Informática
Cadastro de senha para uso dos computadores
Aulas agendadas

Total

1.367
254
195
81 pedidos locais

47

309

63
222 buscas
75 usuários atendidos

14
75
1.071
11
12
2
-0-
231 sumários enviados
8 pedidos solicitados
5 pedidos recebidos
11 pedidos solicitados
8 pedidos recebidos

86
31

91
122 radiografias médicas
2.593 slides digitalizados
55.780 imagens (fotos)   
495

369
31

23
2
1
53

256
160

12
5



Serviço de Estatística
O Serviço de Estatística é responsável pela assistência à equipe de reabilitação,

docentes e alunos da Pós-Graduação stricto e lato sensu do HRAC para utilização das
ferramentas de estatística descritiva e inferencial, para auxiliar na análise e interpretação
de dados proporcionar sua aplicação nas pesquisas desenvolvidas na instituição.

Tem como objetivo prover orientação e apoio a pesquisadores, profissionais e
alunos envolvidos com atividades de pesquisa, para utilização da metodologia estatística.
No primeiro encontro, o profissional explica o conjunto de dados e os objetivos da
pesquisa. Dependendo da complexidade da estatística envolvida, são agendados os
encontros seguintes.

Em 2017, foram realizados 164 atendimentos, ao longo dos meses.

[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • Ensino & Pesquisa « Pesquisa e informação ]

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo (HRAC-USP) 86

+ Destaques e inovações | 2017
A reestruturação interna das Seções de Documentação e Informação, de Apoio à Pesquisa e de Referência
Especializada em Malformações Congênitas Craniofaciais (SRE) possibilitaram:

• Reorganização do acervo de exames médicos por imagem, com o objetivo de otimizar espaço e facilitar
o seu manuseio. Nesta etapa está sendo realizada a revisão de acervo;

• Otimização do uso da máquina fotocopiadora com a integração das áreas Financeira e de Protocolo;
• Migração dos dados do antigo blog para o site institucional (www.hrac.usp.br), e publicação das
informações e orientações de interesse aos pesquisadores;

• Eliminação dos fluxos de papel no gerenciamento, disseminação e acesso às informações e orientações
para o desenvolvimento de pesquisa na instituição, por meio da utilização da Plataforma Brasil e
Sistemas USP (alterações de processos resultaram, em 2017, na economia de aproximadamente 25
resmas de papel/12.500 folhas);

• Utilização do serviço de digitalização continuamente tanto para as atividades internas, como para
atendimento aos usuários;

• Digitalização retrospectiva do acervo de slides de pacientes e disponibilização para acesso via Sistema
Gandhi;

• Gestão e controle do projeto de organização dos arquivos de exames médicos por imagem;
• Digitalização de slides solicitados por pacientes, por meio da Ouvidoria, ou por pesquisadores, por meio
de projetos aprovados pelo CEP.

apoio a pesquisa

(Fonte: Serviço de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão HRAC-USP, jan./2018)
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Assistência em Saúde

• Departamento Hospitalar (p. 88)

• Divisão de Odontologia (p. 99)

• Divisão de Sindromologia (p. 103)

• Divisão de Saúde Auditiva (p. 106)

• Divisão de Apoio Hospitalar (p. 109)
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Uma das principais estruturas na rotina de
atendimento do HRAC, o Departamento Hospitalar reúne
Serviços Médicos, Complementares, de Enfermagem e de
Assistência Hospitalar. Esses Serviços agregam as áreas de:
Cirurgia Plástica, Cirurgia Craniofacial, Anestesiologia,
Clínica Médica Geral, Pediatria, Otorrinolaringologia,
Implante Coclear, Enfermagem (Ambulatório, Centro
Cirúrgico, Internação, UTI e Semi-UTI e Esterilização de Materiais), Fonoaudiologia,
Fisioterapia, Psicologia, Farmácia, Fisiologia, Laboratório de Análises Clínicas, Diagnóstico
de Imagem e Gerenciamento de Materiais Hospitalares. A atenção especial na
humanização e na qualificação do cuidado com o paciente é marca da atuação do
Departamento, assim como de outras Divisões da instituição.

Com equipe interdisciplinar e multiprofissional, o Departamento Hospitalar presta
assistência global ao paciente, em todas as etapas dos tratamentos das anomalias
craniofaciais, síndromes associadas e deficiências auditivas (aquelas em que são
indicadas cirurgias de implante coclear ou de outras próteses auditivas implantáveis). O
Departamento desempenha, assim, papel fundamental no trânsito e integração de suas
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Departamento Hospitalar
Equipe: 190 servidores (1 docente, 94 de

nível superior, 88 de nível técnico e 7 de

nível básico)

Assistência em todas as etapas
do tratamento
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equipes da área de saúde, além de realizar a ligação necessária com as outras Divisões,
que, juntas, são responsáveis pela reabilitação integral do paciente.

A atuação da equipe médica abrange práticas clínicas e cirúrgicas, e conta com o
suporte imprescindível de outros profissionais da saúde. A Fonoaudiologia é essencial
tanto aos pacientes com fissura labiopalatina, como para aqueles com deficiência auditiva,
seja no desenvolvimento da linguagem oral e escrita, na correção de possíveis erros
articulatórios e hipernasalidade (“voz fanhosa”), na contribuição para o processo de
alimentação, ou na reabilitação da audição. A assistência de Enfermagem, por sua vez,
começa antes mesmo do nascimento do bebê (por meio de programa de apoio a gestantes
de crianças que nascerão com fissura labiopalatina); atua ainda nas orientações sobre
técnicas para alimentação adequada do bebê e higienização da região fissurada, na
assistência pré-cirúrgica e na recuperação pós-operatória, e até mesmo no processamento
dos materiais hospitalares, com lavagem, desinfecção e esterilização; o suporte
psicológico também é fundamental no processo de reabilitação e no fortalecimento da
autoestima do paciente.

Profissionais especializados oferecem ainda assistência a casos mais complexos,
acometidos de outras anomalias craniofaciais e comprometimentos. É o caso das equipes
de Cirurgia Craniofacial e de atendimento a pacientes com Sequência de Pierre Robin
(malformação que ocasiona dificuldade respiratória e alimentar para o recém-nascido;
técnica desenvolvida no HRAC, inclusive, reduziu a zero os óbitos nesses casos, enquanto
na literatura internacional essa taxa de mortalidade varia entre 2,5% a 30%).

No ano de 2017, o Departamento Hospitalar foi responsável por 2.279 internações,
1.602 cirurgias plásticas e neurocirurgias, 1.049 cirurgias otorrinolaringológicas5,
pediátricas, oftalmológicas e em medicina intensiva, e 99 de implante coclear.

5. Não está incluído na soma o procedimento “Remoção de cerúmen” – classificado como cirúrgico de acordo com o Grupo 4 (Procedimentos
Cirúrgicos) da estrutura SUS de procedimentos –, totalizado em 1.610 no ano de 2017 no HRAC.



“Ele gosta muito
de brincar, nadar, ir para
o sítio e andar a cavalo,
assistir desenhos.
Estuda, faz aulas de
taekwondo e inglês.
Nos finais de semana
participa do Clube de
Aventureiros, onde
aprende sobre o amor a
Jesus e o respeito ao
próximo e também faz
atividades como
acampamentos. Para o
futuro, já pensou em ser médico, bombeiro, e agora quer ser médico veterinário”, conta
Andréia Strinta S. Elias, mãe do pequeno Gabriel, de 8 anos.

Até aí, um relato do dia a dia comum de um garoto de sua idade. Nada de
extraordinário, certo? Mas, para aqueles que conhecem um pouco mais da história de
Gabriel Amadeu Strinta dos Santos Elias, de Céu Azul (PR) – município localizado a cerca
de 800 quilômetros de Bauru –, essa afirmação não poderia estar mais errada!

Gabriel e sua irmã gêmea Marina nasceram prematuros, com 32 semanas – ele
com a Síndrome de Treacher Collins. Mas a família só veio saber disso quase dois meses
depois, quando chegou ao HRAC, em Bauru, um dos poucos centros no Brasil e no mundo
especializados no tratamento desse tipo de síndrome rara.

“Foi uma gestação cercada de amor e cuidados. Durante os exames, nunca
diagnosticaram nenhuma alteração no Gabriel. Assim que nasceram, foram para a UTI
neonatal e após 20 dias a Marina recebeu alta. Mas os médicos não sabiam explicar o que
acontecia com o Gabriel, que não conseguia respirar sozinho e nem sugar. Os dias foram
passando e, quando ele vomitou pelo nariz e pela boca, viram a fissura no palato (céu da
boca)”, relata a mãe. “Foi aí que, com orientação de uma fonoaudióloga, procuramos a
transferência do Gabriel para o Centrinho. Até então, este era um universo que não
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‘Extraordinário’: filme retrata síndrome rara
tratada no HRAC

HRAC é um dos poucos centros no mundo especializados no tratamento da

Síndrome de Treacher Collins
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conhecíamos. Centrinho, fissura, palato... Era tudo novo e assustador. Mas estávamos
dispostos a fazer de tudo pela vida do nosso pequeno”.

Gabriel nasceu no dia 20 de dezembro de 2008 e, em 7 de fevereiro de 2009, foi
transferido de UTI móvel de Cascavel (PR), cidade onde estava internado, para Bauru, no
HRAC. “Ainda me lembro da entrada na UTI, eu só chorava. A equipe nos orientou e
explicou sobre a Síndrome. Então me senti acolhida e respeitada, senti que estávamos no
lugar certo. Sentimos insegurança quanto ao futuro, mas ao mesmo tempo sentimos
esperança, pois sabíamos qual era o problema do nosso filho e estávamos ali dispostos a
lutar”, relembra Andréia.

No primeiro ano de vida, Gabriel enfrentou muitas dificuldades com relação à
saúde. De acordo com a mãe, a dificuldade respiratória resultou na traqueostomia – no
terceiro mês de vida – e a dificuldade de deglutição, na gastrostomia, após vários meses
de tentativas e utilização de sonda nasogástrica. “Passamos praticamente 6 meses com o
Gabriel hospitalizado no Centrinho. Foram várias idas e vindas para a UTI e, nesse
período, aprendemos a cuidar dele e nos preparávamos para como seria em casa”.

Durante esses anos, Gabriel já realizou 21 cirurgias. “A cada etapa do tratamento,
nosso filho evoluiu, melhorou a condição respiratória e também da deglutição”,
comemora Andréia. Em 2015, grandes vitórias para o pequeno, então com 6 anos: as
cirurgias para retirada da traqueostomia e da gastrostomia. “A traqueostomia salvou a
vida dele. Aprendemos a cuidar com extremo zelo, seguindo as orientações do hospital.
Mas foram anos difíceis. E hoje, sem ela, nos sentimos ‘livres para respirar’”.

“Somos gratos a Deus porque tivemos a oportunidade de chegar até o Centrinho.
Por nosso filho ter acesso a esse tratamento excelente. Hoje o Gabriel tem uma ótima
saúde, se alimenta normalmente e tem a deficiência auditiva amenizada pelo uso do
aparelho. Acreditamos que o nosso comprometimento, aliado ao tratamento correto
efetuado por uma equipe como a do Centrinho e também por profissionais que nos
atendem no Paraná – todos com muito amor, respeito e dedicação –, só faz melhorar ainda
mais o desenvolvimento dele”, salienta Andréia.

Na tela do cinema
A Síndrome de Treacher Collins esteve em evidência mundialmente com o

lançamento do filme “Extraordinário”, em dezembro de 2017, exibido nos cinemas de
todo o país e do exterior e com a atriz Julia Roberts no elenco.

No mês de novembro de 2017, o HRAC recebeu o biólogo norte-americano Francis
Smith, nascido com a síndrome e autor do prefácio da nova edição do livro que originou
o filme. A obra, de R.J. Palacio, conta a história de August Pullman, o Auggie, uma criança
nascida com Síndrome de Treacher Collins que passou por diversas cirurgias e
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complicações médicas na infância.
Educado em casa até os 10 anos, pela
primeira vez, ele irá frequentar uma
escola regular, e precisará se esforçar
para conseguir se encaixar em sua nova
realidade.

Francis é pós-doutorando da
University of Colorado School of Dental
Medicine, dos Estados Unidos, com
especial interesse em anomalias
craniofaciais. Ele realiza análises do
genoma de tecidos embrionários e do
formato da face utilizando técnicas
especializadas.

Em Bauru, foi um dos palestrantes do 5º Simpósio Internacional de Fissuras
Orofaciais e Anomalias Relacionadas, promovido pelo HRAC. Relatou suas experiências
de vida com a Síndrome de Treacher Collins e apresentou suas pesquisas sobre as origens
das anomalias craniofaciais em embriões. Também deu aula para alunos do Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação do HRAC.

“Nessa visita ao Centrinho, finalmente conheci novos colegas de pesquisa na área
de anomalias craniofaciais (professoras Ivy Suedam e Inge Trindade), assim como colegas
na área de cirurgia craniofacial, odontologia e outras especialidades. Gostei muito de
auxiliar a professora Ivy em sua pesquisa na qual medimos as vias aéreas superiores de
pacientes com Síndrome de Treacher Collins”, afirma Francis.

“A primeira vez que ouvi sobre o Centrinho foi de um colega da University of
Dundee, na Escócia (professor Peter Mossey, membro do Centro Colaborador da
Organização Mundial da Saúde-OMS para Anomalias Craniofaciais). Ele me falou sobre
esse hospital único dedicado à pesquisa e reabilitação das anomalias craniofaciais e me
encorajou a fazer uma visita”, revela.

A síndrome e o processo de reabilitação
“A Síndrome de Treacher Collins é uma condição congênita rara, de causa

genética, que acomete 1 a cada 50 a 70 mil nascidos vivos. Caracteriza-se principalmente
pelo comprometimento dos ossos da face. Os achados clínicos mais frequentemente
observados são: mandíbula pequena ou com malformação e orelhas malformadas ou
muitas vezes ausentes. Além disso, a maioria dos pacientes apresenta olhos inclinados
devido às malformações no esqueleto ósseo e, outras vezes, fissuras palatinas estão
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Francis Smith em palestra no HRAC



associadas”, explica o médico Cristiano Tonello, chefe técnico da Seção de Cirurgia
Craniofacial do HRAC e doutor em Clínica Cirúrgica pela FMUSP.

Segundo o médico, as alterações faciais comprometem, além da estética, funções
vitais, e que, se não tratadas no momento e de maneira adequada, podem trazer
consequências severas aos pacientes. “As alterações na configuração anatômica da
mandíbula podem levar ao desconforto respiratório desde o momento do nascimento até
a idade adulta. Cirurgias que incluem o alongamento do osso da mandíbula ou mesmo a
traqueostomia (abertura cirúrgica no pescoço para permitir a respiração) são necessárias
para que o comprometimento da respiração possa ser resolvido. A dificuldade respiratória
associada às malformações faciais podem causar também a dificuldade de alimentação. A
necessidade de acompanhamento com pediatras e fonoaudiólogos é imprescindível para
que a criança possa mamar e comer”, afirma.

Ainda de acordo com o especialista, o comprometimento da face também é
acompanhado em grande parte das vezes por alteração na posição dos dentes e na
condição oral desses pacientes. Assim, a atuação do cirurgião-dentista – em especial do
odontopediatra e do ortodontista – é fundamental na reabilitação integral desses
pacientes.

“A atenção à perda auditiva decorrente das malformações ou ausência das orelhas
é outra preocupação comum aos familiares e à equipe que assiste essas crianças.
Enquanto que a cirurgia para reconstrução estética da orelha ocorre somente por volta dos
10 anos, o diagnóstico e manejo da perda auditiva deve acontecer nos primeiros meses de
vida. A adaptação de aparelhos auditivos ou mesmo a cirurgia para colocação de próteses
auditivas semi-implantadas, realizada em alguns casos em idade mais tardia, permitem
que o sentido da audição seja restabelecido, além da adequada alfabetização e
desenvolvimento da linguagem. Da mesma forma, a correção cirúrgica da fissura palatina
naqueles casos em que a criança nasce com o palato aberto é fundamental para que, em
conjunto com as terapias fonoaudiológicas, a fala desenvolva-se apropriadamente”,
pontua Cristiano Tonello.

O médico destaca ainda que as
correções estéticas na região dos olhos
e das pálpebras – que consistem
basicamente no restabelecimento dos
contornos ósseos das margens dos
olhos e do reposicionamento do canto
das pálpebras – são realizadas durante a
infância e visam diminuir os estigmas
de uma face esteticamente
comprometida. “O comprometimento
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Dr. Cristiano Tonello, cirurgião craniofacial



da face e as frequentes situações enfrentadas pelos pacientes e seus familiares diante de
uma condição que muitas vezes causa estranheza aos olhos dos outros geram
sentimentos que podem levar ao isolamento social e a quadros de depressão. A própria
necessidade de muitas visitas aos diferentes profissionais, além do afastamento da escola
e amigos durante os períodos de internação hospitalar para procedimentos cirúrgicos e
recuperação pós-operatória, podem acentuar ainda mais esses quadros. A atuação da
psicologia junto aos pacientes e seus familiares, portanto, é de fundamental importância
para que possam também restabelecer a autoestima e superar desafios”, explana.

“Soma-se a isso o acolhimento e especialmente o aconselhamento e orientação
dados aos pais desde o momento da admissão no Hospital por geneticistas experientes,
que trazem alívio a uma família que muitas vezes não teve nenhuma informação sobre o
diagnóstico de seu filho até aquele momento. Da mesma forma, a atuação do Serviço
Social permite que mesmo famílias de lugares distantes tenham acesso a esse tratamento
especializado em Bauru, uma vez que não é oferecido no local onde residem”, acrescenta.

Além das fissuras labiopalatinas e deficiência auditiva, o HRAC é referência
mundial no tratamento multi e interdisciplinar de anomalias craniofaciais e síndromes
raras. No total, já foram cadastrados na instituição cerca de 120 pacientes com a
Síndrome de Treacher Collins, dos quais 87 estão em tratamento.

Cristiano Tonello ressalta que o Hospital conta com uma equipe de profissionais
capacitados e com experiência no manejo clínico e cirúrgico de pacientes com a Síndrome,
desde os primeiros dias de vida até o início da fase adulta, quando o tratamento
habitualmente é completado. “O HRAC é um dos poucos centros do Brasil e um dos
maiores do mundo no tratamento integral dessa condição. A atuação de diferentes
profissionais, de diferentes áreas, trabalhando juntos para que a melhor conduta seja
adotada para cada caso individualmente exige uma equipe multi e interdisciplinar. Nesse
sentido, o HRAC é historicamente reconhecido por esse trabalho em equipe, que converge
para o melhor tratamento do paciente”, frisa.

Extraordinários
Para aqueles que convivem com os desafios decorrentes da Síndrome de Treacher

Collins, seja paciente, familiar ou profissional, a palavra “extraordinário” – que dá nome
ao livro e ao filme recém-lançado – simboliza bem a realidade enfrentada por essas
pessoas.

“Viver com a Síndrome de Treacher Collins tem sido difícil – com todas as
cirurgias, dificuldade para me alimentar e respirar, deficiência auditiva e de fala, e o
bullying na escola –, mas também foi recompensador. A experiência me abriu uma carreira
nas pesquisas craniofaciais e sensibilização do público. ‘Extraordinário’ é uma boa palavra
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para descrever a vida daqueles com a Síndrome de Treacher Collins. Espero que todos
aqueles que assistirem ao filme ‘Extraordinário’ vejam a experiência de vida extraordinária
de Auggie e retirem disso coragem e inspiração”, reforça Francis Smith.

Já Andréia, mãe do garoto Gabriel, diz que a palavra é significativa porque essas
crianças lutam para viver e passam por inúmeros procedimentos cirúrgicos para
conseguir respirar, se alimentar e ouvir. “Este árduo caminho faz deles mais fortes e
perseverantes, faz deles lutadores. Deus nos presenteou com o Gabriel. Enquanto pais
aprendemos a lutar pela sua vida, pelo seu futuro, pelos seus direitos. Temos conseguido
vencer com determinação, amor, carinho, respeito e um tratamento de qualidade, com
apoio da família, amigos, técnicos e profissionais que o atendem. Temos vencido
diariamente nossa luta, e, se nós podemos, todos podem!”, encoraja Andréia.

Para o médico Cristiano Tonello, os diferentes profissionais que se envolvem no
tratamento desses pacientes têm, no desenvolvimento e evolução dessas crianças, sua
maior retribuição. “Temos também a certeza de que somos apenas coadjuvantes nesse
processo em que os pacientes e suas famílias são os verdadeiros protagonistas. Os
desafios enfrentados e superados, um após o outro, verdadeiramente conferem àqueles
que convivem com a Síndrome de Treacher Collins o título de extraordinários!”, finaliza. 

(Reportagem: Tiago Rodella, Assessoria de Imprensa do HRAC. Fotos: Tiago Rodella e Márcio Antonio da Silva, HRAC-USP)
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Força-tarefa zera fila de pacientes de SP para cirurgias primárias

De 02 a 06/10/2017, foi realizada no HRAC uma força-tarefa para zerar a fila de pacientes
do Estado de São Paulo para cirurgias primárias de lábio e palato na instituição.
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No dia 24 de novembro de 2017, foi realizado o
1º Simpósio de Farmácia e Bioquímica do HRAC. O
evento aconteceu no Auditório da Biblioteca da FOB-
USP, e reuniu profissionais e estudantes de Farmácia,
Ciência Biológicas, Biomedicina e áreas afins.

“Avaliação Laboratorial da Hemostasia”;
“Farmacovigilância: Prevenção de Efeitos Adversos”;

“Noções Básicas de Bioinformática: Basic Local Alignment Search Tool – BLAST”; e
“Interações Medicamentosas: Fármacos x Alimentos” foram os temas discutidos,
ministrados por renomados especialistas na área.

O 1º Simpósio de Farmácia e Bioquímica do HRAC teve apoio da FOB-USP e foi
coordenado pelo professor Carlos Ferreira dos Santos, da USP-Bauru.
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1º Simpósio de Farmácia e Bioquímica do HRAC
Evento discutiu prevenção de efeitos adversos, interações medicamentosas e

noções de bioinformática
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Fonoterapia Intensiva: formação acadêmica e
melhora da fala

Parceria entre o HRAC e a FOB-USP, o
Programa de Fonoterapia Intensiva 2017 promoveu
a reabilitação da fala em 14 pacientes de nove
estados do país, além de ser diferencial na formação
de alunos de graduação e pós-graduação e
residentes da USP-Bauru.

O PFI atende pacientes do HRAC provenientes de todas as regiões do Brasil, que
têm dificuldade de obter acesso qualificado à terapia de fala em suas cidades de origem.
No Programa, os pacientes são submetidos a uma média de 40 terapias num período de
três semanas, de segunda a sábado, com a supervisão geral das docentes responsáveis,
professoras Maria Inês Pegoraro-Krook e Jeniffer Dutka.

Esta edição ocorreu de 06 a 23 de março de 2017. Ao término, os pacientes foram
encaminhados para dar continuidade ao tratamento com fonoaudiólogos de suas cidades
de origem, os quais recebem orientação da equipe da USP-Bauru à distância, por meio de
recursos de Telessaúde.
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Esta edição também contou com um diferencial, a visita de pesquisadores dos
Estados Unidos para conhecerem de perto o Programa. Participaram das atividades cinco
pós-graduandos da University of Central Florida (UCF) e sete alunos de graduação da
University of South Florida (USF), por meio de parcerias científicas entre a USP-Bauru e
as instituições americanas.
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+ Destaques e inovações | 2017
SERVIÇOS MÉDICOS
• Participação da equipe médica e trabalhos premiados em importantes congressos internacionais (ver
detalhes na seção ENSINO & PESQUISA, capítulos Mestrado e doutorado e Internacionalização.

SERVIÇO DE ENFERMAGEM
• Estágio de alunos de nível superior e técnico em Enfermagem;
• Atualização da equipe por meio de diversas palestras do Programa de Educação Continuada;
• Acolhimento e orientações a gestantes, semanalmente, com agendamento pela área de Caso Novo;
• Elaboração de relação de compatibilidade de cirurgias programadas e realizadas;
• Implementação de controle mensal de risco de queda na unidade de Internação;
• Revisão das listagens de kit cirúrgico e reorganização do espaço físico;
• Folheto de Segurança do Paciente (Núcleo de Segurança do Paciente, em fase de elaboração);
• Finalização de manuais de orientação de “Cuidados no Pós-Operatório”.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
• Seção de Diagnóstico por Imagem
- Revisão sistemática do “Programa de Proteção Radiológica”, observando-se os regulamentos
vigentes;

-  Uso de atrativos (balão, balas e pirulitos) para ganhar a confiança de pacientes pequenos, não
realizando procedimentos com uso de força para restrição de movimentos;

- Uso de biombos plumbíferos em exames realizados no leito, nos setores de UTI e UCE, visando
aumentar a proteção contra a radiação ionizante dos pacientes próximos e funcionários;

- Aquisição de mais 02 aventais plumbíferos, para uso durante a execução dos exames radiográficos;
- Aquisição de 01 avental plumbífero infantil para uso em exames de videofluoroscopia.

• Seção de Farmácia
- Atualização e análise semestral dos procedimentos de dispensação de medicamentos prescritos e de

controle especial, de acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP);
- Atualização e ampliação da dispensação de medicamentos potencialmente perigosos que constam na
lista do Conselho Federal de Farmácia, com avisos de atenção para dispensação e administração;

- Atualização e reciclagem dos programas de assistência farmacêutica junto aos usuários e profissionais
prescritores do hospital, visando o uso seguro e racional de medicamentos, conforme preconiza a
Política Nacional de Medicamentos;

- Atualização dos serviços de aquisição, armazenamento, consumo, distribuição e controle de estoque;
- Desenvolvimento do guia de administração, controle de estabilidade e incompatibilidades dos
medicamentos padronizados no hospital;

- Desenvolvimento de protocolo de dispensação de medicamentos aos pacientes em trânsito e controle
dos protocolos de profilaxia cirúrgica nos procedimentos relativos ao controle de medicamentos,
visando a prevenção e redução de infecções hospitalares.

departamento hospitalar 

(continua)
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• Seção de Fisioterapia
- Elaboração da nova ficha de atendimento de Fisioterapia em Cirurgia Ortognática – Protocolo (em
fase de aprovação pela Comissão de Prontuários do HRAC).

• Seção de Fonoaudiologia
- Participação de fonoaudióloga como avaliadora de trabalhos concorrendo a prêmio no XXV Congresso
Brasileiro de Fonoaudiologia, em setembro de 2017;

- Participação da equipe em: projeto de pesquisa internacional; como ministrante em congressos
mundiais; e recebendo profissionais do exterior para intercâmbio (ver detalhes na seção ENSINO E
PESQUISA, capítulo Internacionalização;

- 02 fonoaudiólogas integrantes da equipe de pesquisa do Projeto Alimentação do Bebê com Fissura
Labiopalatina: Mídia Educacional, incluído na Plataforma Brasil em 12/01/2017;

- Treinamento da equipe para gravações digitais da fala em novos equipamentos adquiridos;
- Sistematização das idades ideais para gravação digital da fala;
- Reformulação da ficha de avaliação perceptivo-auditiva da fala baseada na literatura atual;
- Sistematização do preenchimento da Avaliação da Fala no Prontuário Eletrônico do Paciente – PEP,
para documentação digital dos resultados após cirurgias primárias e secundárias do palato;

- Atualização da equipe por meio do Centro de Estudos de Fonoaudiologia (Educação Continuada).
• Laboratório de Análises Clínicas

- Implantação do exame rápido treponêmico, seguindo orientações do Ministério da Saúde;
- Inclusão do exame Swab nasal no protocolo de precaução de contato;
- Novo protocolo de cadastro de material não padronizado no sistema Siafem/Sifisico;
- Aquisição pelo sistema de aluguel do aparelho de gasometria e eletrólitos Siemens Rapidlab 348 EX;
- Elaboração de protocolos para transporte de material biológico para laboratório de apoio;
- Adoção de jalecos descartáveis para os funcionários lotados no setor;
- Execução, no HRAC, da “Campanha de Testagem de HIV e Sífilis – Fique Sabendo 2017”, promovido
pela SES-SP, com teste rápido de triagem para Sífilis e HIV aberto à comunidade do campus USP-
Bauru.

• Laboratório de Fisiologia
- Aulas de disciplinas de graduação da FOB-USP ministradas no Laboratório de Fisiologia: “Fisiologia
prática aplicada à fonoaudiologia e odontologia”; “Distúrbios da Comunicação na presença de
fissuras labiopalatinas”; e “Clínica de Motricidade Orofacial II – Estágio Supervisionado”;

- Participação da equipe e orientandos em: projeto de pesquisa internacional; premiações e estágios no
exterior; e recebendo profissionais do exterior para intercâmbio (ver detalhes na seção ENSINO E
PESQUISA, capítulos Mestrado e doutorado e Internacionalização;

- Aquisição do equipamento Finder 900 de polissonografia domiciliar, por meio de doação;
- Atualização da equipe por meio do Centro de Estudos do Laboratório de Fisiologia (Educação
Continuada)

• Psicologia
- Elaboração do protocolo de atendimento da Psicologia (Entrevista Psicológica) e inserção no
prontuário;

- Otimização do fluxo de atendimentos, com o estabelecimento de critérios junto à área de
Agendamento;

- Divulgação, junto à equipe de Recepção e Registro, da modalidade de atendimento “Plantão
Psicológico”, para encaminhamento de pacientes que necessitem de acompanhamento sem
agendamento prévio;

- Implementação de “estímulo” (certificado de coragem) às crianças submetidas a procedimentos que
necessitam de sua colaboração, como o exame de nasofaringoscopia e intervenções odontológicas.

departamento hospitalar 

+ Destaques e inovações | 2017 (continuação)

(Fonte: Departamento Hospitalar HRAC-USP, jan./2018)



Área estratégica no atendimento prestado pelo HRAC,
a Odontologia integra, juntamente com a Cirurgia Plástica e a
Fonoaudiologia, o tripé do tratamento das fissuras
labiopalatinas e anomalias craniofaciais. A Divisão de
Odontologia, portanto, participa da reabilitação do paciente
com fissura desde o nascimento, na avaliação de caso novo e
planejamento do tratamento, até o final do crescimento.

A atuação começa com a orientação e intervenção da Odontopediatria quanto às
alterações dentárias e correta higienização bucal, e com o acompanhamento do surgimento
dos dentes de leite e permanentes, prevenção de cárie e tratamentos necessários até os 11
anos de idade.

A Ortodontia geralmente inicia sua intervenção em torno dos oito anos de idade, com
a instalação de aparelhos para a correção do estreitamento das arcadas dentárias ou mal
posicionamento dos dentes, preparando a arcada dentária para o enxerto ósseo alveolar, que
é indicado quando a fissura acomete a arcada dentária superior e é executado pela equipe de
Cirurgia Bucomaxilofacial. O tratamento ortodôntico é continuado após o enxerto ósseo,
restabelecendo uma boa relação entre os arcos dentários. Quando essa boa relação não é
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Divisão de Odontologia
Equipe: 77 servidores (42 de nível

superior, 28 de nível técnico e 7 de nível

básico)

Reabilitação estética e funcional
e qualidade de vida
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possível somente com a Ortodontia, é associada a cirurgia ortognática para esse fim, ao final
do crescimento.

Outras especialidades também atuam no processo de reabilitação: Dentística,
Periodontia, Endodontia, Implantodontia e Prótese, Prótese de Palato, Diagnóstico Bucal,
Radiologia, além de Laboratórios Odontológicos. Elas se interagem para promover uma
reabilitação adequada ao indivíduo com fissura labiopalatina, devolvendo-lhe a estética do
sorriso e as funções mastigatórias, necessárias para a boa qualidade de vida, restabelecendo
de forma satisfatória o equilíbrio funcional e a harmonia facial.

A Divisão realizou, em 2017, 142.418 consultas e procedimentos (entre
procedimentos clínicos e de atenção básica SUS e procedimentos não SUS) nas diversas
especialidades odontológicas; 841 cirurgias em centro cirúrgico (dentre elas 553
bucomaxilofaciais e 175 de enxerto ósseo alveolar) e 3.475 cirurgias em ambulatório (sendo
2.206 bucomaxilofaciais); além de 3.394 radiografias panorâmicas, 8.477 periapicais e 27
oclusais; e 2.293 digitalizações 3D de modelo odontológico. Foram instalados ainda 1.460
aparelhos ortodônticos; 1.182 próteses fixas, removíveis e dentárias sobre implante; 32
próteses extraorais (olhos, nariz, orelha); e 683 coroas provisórias.
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Pesquisadores lançam livro sobre
anomalias craniofaciais
Obra de pesquisadores do HRAC aborda todas as especialidades

odontológicas e tem informações úteis para outras áreas da

saúde; objetivo é servir como recurso de consulta para o

profissional clínico

Pesquisadores do HRAC lançaram, no mês de novembro,
o e-book (livro eletrônico) “Craniofacial Disorders: Orofacial
Features and Peculiarities in Dental Treatment” – “Anomalias Craniofaciais:
Características Orofaciais e Peculiaridades no Tratamento Odontológico”, em Português.

Organizada por Gisele da Silva Dalben, chefe da Seção de Odontopediatria e Saúde
Coletiva do HRAC, e Marcia Ribeiro Gomide, odontopediatra aposentada do Hospital, a
obra está publicada em língua inglesa.

“O objetivo do livro é servir como um recurso que o profissional clínico possa
consultar com facilidade, quando for realizar atendimento a pacientes com anomalias
craniofaciais, melhorando assim o acesso ao tratamento odontológico para estes pacientes,
em abrangência e em qualidade”, explica Gisele. “O livro aborda todas as especialidades
odontológicas, e também tem informações úteis para outras áreas da saúde, porque
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apresenta um resumo das características clínicas de diversas síndromes e alterações”.

A obra conta com capítulos de autoria de profissionais, ex-profissionais,
pesquisadores, alunos e ex-alunos do HRAC, e de pesquisadora de universidade norte-
americana. Prefaciaram o livro o professor José Alberto de Souza Freitas (Tio Gastão), um
dos fundadores e ex-superintendente do HRAC, aposentado em 2012, e Terumi Okada
Ozawa, ortodontista do Hospital.

Os interessados podem adquirir o livro, em versão digital ou impressa, no site da
editora Bentham Science: www.ebooks.benthamscience.com/book/9781681085166. Em
formato digital, também é possível adquirir capítulos individuais.

Ver detalhes na seção ENSINO & PESQUISA, capítulo Mestrado e Doutorado.
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Livro ‘Ortodontia Prática’ é lançado
nacionalmente

Professores da FOB e HRAC lançaram,
nacionalmente, o livro “Ortodontia Prática”. O leitor
vai encontrar uma vasta ilustração com o passo-a-
passo de como fazer os procedimentos clínicos. E
para ajudar no aprendizado agrega um inovador
diferencial.

“Cada capítulo traz um ‘QR code’ e o leitor pode imediatamente acessar vídeos de
seu celular com a demonstração de como fazer um procedimento de maneira detalhada e
didática”, explica uma das autoras, a professora Daniela Garib, da FOB e HRAC.

Juntamente com a professora Daniela G. Garib são autores os professores Omar
Gabriel da Silva Filho, ortodontista do HRAC-USP; Arthur César de Medeiros Alves,
professor da UFRN e Tulio Silva Lara, oficial dentista da Força Aérea Brasileira (FAB). O
livro contou com a colaboração de diversos pesquisadores do HRAC e da FOB. Editado
pela editora DentalPress, o livro teve seu lançamento oficial durante o 12º Encontro
Internacional de Ortodontia, realizado na USP-Bauru, em agosto de 2017.

Ver detalhes na seção ENSINO & PESQUISA, capítulo Mestrado e Doutorado.

(Com informações da reportagem de Luís Victorelli, Assessoria de Comunicação da PUSP-B)

A obra produzida por professores da FOB e HRAC

une conceitos básicos e avanços científicos da área
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+ Destaques e inovações | 2017
• Transferência do servidor dos modelos digitais para a TI do HRAC, que faz backup na TI do campus,
aumentando a segurança dos dados;

• Instalação de três pontos de uso do programa Orthoanalyser nos computadores da sala de docentes,
permitindo que até três pessoas possam fazer pesquisa simultaneamente;

• Aquisição de um novo computador com verba de pesquisa, para utilização como servidor do programa
Appliance, que também tem dois pontos (um deles localizado na Superintendência), possibilitando que três
pessoas realizem pesquisas simultaneamente com esse programa;

• Treinamento da empresa fornecedora do scanner intraoral para profissionais dos diversos setores
odontológicos, para otimização do uso desse equipamento, que digitaliza a imagem intrabucal,
transformando em modelo digital sem a necessidade de moldagem. Essa tecnologia facilita o transporte das
imagens digitais para fins de diagnóstico e pesquisa;

• Elaboração de guia de instrumentais específico para a correta identificação e manuseio/preparo de caixas
cirúrgicas e seus complementos, reduzindo o tempo de serviço e evitando trocas de materiais;

• Criação de protocolo de entrada/saída de peças de mão odontológicas (micro motor/alta rotação),
propiciando controle mais efetivo e aumentando a segurança da cadeia asséptica e sua localização.

• Cirurgia Bucomaxilofacial
- Início da Prática Profissionalizante em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, com 03 alunos.

• Diagnóstico Bucal
- Firmado convênio entre HRAC e DRS-6 para ofertar 50 vagas mensais para exame de diagnóstico por

imagem em tomografia computadorizada da face, alta complexidade, para os usuários da região de Bauru;
- Aquisição e instalação de equipamento para radiografias extrabucais e tomografia computadorizada de

feixe cônico, modelo Eagle 3D, marca Dabi Atlante.
• Periodontia

- Uso de L-PRF (fibrina rica em plaquetas e leucócitos) em algumas modalidades cirúrgicas na Periodontia.
Esse concentrado, do próprio paciente, tem sido utilizado para acelerar os processos de cicatrização,
otimizando os resultados cirúrgicos no tratamento odontológico de pacientes com fissura labiopalatina.

divisão de odontologia

(Fonte: Divisão de Odontologia HRAC-USP, jan./2018)

USP-Bauru promove 12º Encontro
Internacional de Ortodontia

O campus USP-Bauru sediou, em agosto de 2017, o
12º Encontro Internacional de Ortodontia,
promovido pelo HRAC com apoio da FOB e da Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP.
O objetivo do Encontro é atualizar os profissionais e
estudantes de ortodontia sobre as inovações na área,
além de reunir ex-alunos dos cursos de pós-
graduação da FOB e do HRAC.

O evento abordou temas como o clássico e o
moderno na Ortodontia, manejo clínico de caninos impactados, mordida aberta anterior,
expansão rápida palatina assistida com microimplante, tempo de tratamento, entre outros.
Foram seis palestrantes nacionais e um internacional.
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Um número expressivo de pacientes atendidos no
HRAC apresenta anomalias isoladas ou múltiplas
anomalias, que podem caracterizar quadros sindrômicos.
Para garantir uma reabilitação satisfatória a esses casos, o
Hospital conta com uma Divisão de Sindromologia. O
trabalho integrado de médicos geneticistas, profissionais
das áreas de biologia e fonoaudiologia e técnicos de laboratório permite uma ampla e
criteriosa avaliação dos casos, com a finalidade de definir o diagnóstico, auxiliar no
planejamento do tratamento e orientação à família, bem como no aconselhamento
genético.

Integram a rotina da equipe atividades que envolvem tanto o atendimento direto
como a avaliação indireta de pacientes: triagem de pacientes casos novos; avaliação inicial
junto à equipe de diagnóstico; atendimento direto aos pacientes com anomalias
craniofaciais e deficiências auditivas, sindrômicas ou não (em ambulatório e internação),
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Genética: diagnóstico e suporte
às múltiplas anomalias

Divisão de Sindromologia
Equipe: 11 servidores (8 de nível

superior, 2 de nível técnico e 1 de nível

básico)
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além de acompanhamento e orientação à família; avaliação de pacientes externos
encaminhados por outras instituições (para suporte no diagnóstico); além de estudos de
casos e elaboração de relatórios genético-clínicos emitidos às famílias.

A Divisão administra ainda banco de dados referente aos achados clínicos dos
pacientes com múltiplas anomalias congênitas (incluindo o diagnóstico) e dos pacientes
com fissura labiopalatina isolada com história de recorrência familial, gemelaridade,
consanguinidade parental e exposição a agentes teratogênicos. Os dados gerados são
disponibilizados aos profissionais e pesquisadores das diversas áreas da instituição,
subsidiando a elaboração e o desenvolvimento de pesquisas científicas.

O trabalho desenvolvido na área de genética do HRAC é reconhecido
internacionalmente, inclusive com a descoberta de uma síndrome rara – denominada
síndrome de Richieri-Costa Pereira –, descrita em 1992 pela equipe do médico Antonio
Richieri da Costa, do HRAC. Em relatório de visita local durante o processo do 4º Ciclo de
Avaliação Institucional da USP, renomados avaliadores externos – um brasileiro e um dos
Estados Unidos – destacaram que “o HRAC-USP tem o maior banco de dados do mundo
na área de genética clínica. [...] Esta riqueza de recurso é simplesmente impressionante e
deveria ser utilizada para pesquisas genéticas futuras”.

O Laboratório de Genética Clínica e Biologia Molecular do HRAC, além disso, é um
dos três em todo o mundo especializado em holoprosencefalia (anomalia que consiste em
um defeito estrutural ou falha de crescimento da parte frontal do cérebro embrionário). Os
outros dois estão localizados nos Estados Unidos e na França.

A Divisão de Sindromologia realizou, somente em 2017, 1.910 consultas médicas
na área de genética e 186 exames para determinação de cariótipo em sangue periférico.
O Laboratório de Biologia Molecular coletou ainda 171 amostras para extração de DNA
(de pacientes do HRAC com múltiplas anomalias congênitas e de seus familiares), para
diagnóstico e para pesquisas aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos (CEP) da instituição.
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• Pacientes com anomalias isoladas (recorrência, consanguinidade
e/ou gemelaridade)

• Pacientes com múltiplas anomalias congênitas (que podem
caracterizar quadros sindrômicos)

• Número de condições clínicas com múltiplas anomalias (podendo
caracterizar síndromes)

• Número de pacientes cadastrados

(Fonte: Divisão de Sindromologia HRAC-USP, jan./2018)

Cadastro informatizado de pacientes avaliados na
Genética Clínica • 2017

Total  

3.412 

10.280

473
13.692
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• Participação como revisores de periódicos: American Journal of Medical Genetics; Journal of Medical
Genetics; The Cleft Palate-Craniofacial Journal; European Journal of Medical Genetics; Clinical
Dysmorphology; PLOS Genetics; Genetics and Molecular Biology; International Journal of Case Reports
in Medicine; Human Molecular; Annals of Medical and Health Sciences Research; Revista Brasileira de
Saúde Materno Infantil; e Revista CEFAC – Speech, Language, Hearing Sciences and Education Journal.

• Participação como membros do Conselho Editorial de periódicos: Revista de Investigación Clínica e
Revista Pró-Fono.

• Participação como consultores ad hoc: CNPq e FAPESP.
• Colaboradores internacionais: National Institutes of Health-NIH (Estados Unidos); University of Utah
(Estados Unidos); Hôpital Universitaire Necker-Enfants Malades (França); Istituto di Ricerca Genetica e
Biomedica (Itália); CBM S.c.r.l. (Itália); e Institute of Medical & Molecular Genetics (INGEMM) /
Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) / Universidad Autónoma de Madrid
(Espanha).

• Colaboradores nacionais: Centro de Estudos do Genoma Humano do Instituto de Biociências da USP;
Unidade de Genética do Instituto da Criança do HCFMUSP; Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa
Casa de Belo Horizonte (IEP-SCBH); e Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).

(Fonte: Divisão de Sindromologia HRAC-USP, jan./2018)

Divisão de Sindromologia • Colaboração científica • 2017

+ Destaques e inovações | 2017
• Participação efetiva da Genética junto à Equipe Craniofacial (casos novos e ambulatório);
• Novo convênio internacional firmado com instituições de ensino e pesquisa da França, para desenvolvimento
de estudos (ver detalhes na seção ENSINO & PESQUISA, capítulo Internacionalização);

• Estágios de graduandos de Ciências Biológicas da Unesp, por meio de convênio acadêmico;
• Projeto de atualização “Anomalias craniofaciais: Aspectos genéticos, diagnóstico sindrômico e suas
implicações” (em desenvolvimento).

divisão de sindromologia

(Fonte: Divisão de Sindromologia HRAC-USP, jan./2018)

Assessoramento especializado
A equipe da Divisão de Sindromologia é reconhecida nacional e

internacionalmente pela vasta experiência clínica e expressiva produção científica. Uma
das formas pelas quais dissemina seu know-how é por meio da atuação de destaque em
órgãos de fomento à pesquisa e em importantes publicações especializadas.



Ao lado das anomalias craniofaciais e síndromes
associadas, a saúde auditiva é uma das grandes áreas que o
HRAC presta assistência. O tratamento da deficiência auditiva
na instituição surgiu a partir de 1985, para dar suporte aos
pacientes que apresentavam problemas relacionados à
audição decorrentes da fissura labiopalatina ou síndromes.

Pioneira na área, a Divisão de Saúde Auditiva (DSA)
do HRAC é um serviço cuja qualidade e excelência é modelo para os demais serviços
credenciados posteriormente no país pelo Ministério da Saúde. O atendimento nessa área
também é interdisciplinar, por equipe formada por médicos, fonoaudiólogos, psicólogos,
assistentes sociais, técnicos de laboratório e profissionais de apoio. A assistência visa a
completa reabilitação auditiva do paciente, do bebê ao idoso.

Estão no foco de atuação da DSA: diagnóstico audiológico, por meio de avaliação
auditiva e exames complementares; tratamento otorrinolaringológico; seleção, indicação e
concessão de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) e de Sistema de Frequência
Modulada Pessoal (Sistema FM) – acessório que melhora a compreensão da fala em
ambientes ruidosos –; além de acompanhamento e reabilitação fonoaudiológica.
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Reabilitação da audição e da
comunicação

Divisão de Saúde Auditiva
Equipe: 54 servidores (23 de nível

superior, 9 de nível técnico e 22 de nível

básico)
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Reuniões clínicas para discussão de casos e definição de conduta, investigação do
diagnóstico etiológico, indicação de cirurgias ou AASI, e solicitação de exames de imagem ou
complementares também fazem parte da rotina da equipe, e visam propiciar o tratamento
mais adequado a cada paciente.

Em 31/12/2017, a DSA tinha 41.218 pacientes matriculados, sendo 23.529 ativos (em
tratamento). Em 2017, o HRAC adaptou 4.095 AASIs, confeccionou 2.615 moldes auriculares
para reposição e dispensou 68 kits de Sistema FM. Durante o ano, foram realizadas ainda, ao
todo, 51.708 avaliações audiológicas.
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O HRAC tem intensificado, nos
últimos anos, as iniciativas em busca
por novas tecnologias e soluções para
o tratamento das deficiências
auditivas, envolvendo inovações em

práticas clínicas e cirúrgicas. O uso das novas próteses auditivas ancoradas no osso (PAAO),
cirurgicamente implantáveis, é um exemplo dessa busca, contemplando pacientes com
perda auditiva condutiva e mista que não se beneficiam dos aparelhos convencionais (AASIs)
por motivos anatômicos ou médicos (como malformação de orelha ou otites médias
crônicas).

A PAAO é um dispositivo que transmite as ondas sonoras através do osso craniano
diretamente para o ouvido interno, contornando a orelha externa e média. A estimulação
óssea direta promove ótimos resultados na transmissão do som, permitindo a audibilidade
dos sons da fala. Essas novas próteses estão sendo inseridas na rotina do HRAC,
gradativamente, desde 2014.

O uso dessa tecnologia soma-se ao estudo em andamento desde 2012 no HRAC com
as próteses auditivas de orelha média, também implantadas cirurgicamente, indicadas para
pacientes com perda auditiva condutiva, mista e sensorioneural que também não se
beneficiam dos aparelhos convencionais (AASIs). Esse estudo, inclusive, recebeu o prêmio de
melhor trabalho clínico de 2016 no congresso da Eaono (Academia Europeia de Otologia e
Neuro-Otologia), realizado em Izmir, na Turquia.

O Programa de Próteses Auditivas de Condução Óssea do HRAC foi criado em 2015,
a partir da ampliação da utilização dessas novas tecnologias, e é coordenado pela equipe da
Divisão de Saúde Auditiva (DSA). Membros da Divisão atuam diretamente na avaliação e no
atendimento pré e pós-cirúrgico dos pacientes. O tratamento engloba a indicação, ativação,

Programa de Próteses Auditivas
de Condução Óssea
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+ Destaques e inovações | 2017
• Visitas aos pacientes submetidos à cirurgia de prótese de condução óssea pela assistente social e psicóloga
da equipe de pesquisa, antes da alta hospitalar;

• Criação do e-mail spp.dsa@usp.br, a fim de centralizar todo contato do paciente/usuário com a Divisão de
Saúde Auditiva. Os e-mails corporativos dos servidores passaram a ser utilizados somente para assuntos
internos, fornecedores, DRS-6 etc. Todo e qualquer e-mail direcionado aos pacientes e usuários passou a ser
por meio do spp.dsa@usp.br;

• Convocação e comparecimento da servidora Oleana Rodrigues Maciel de Andrade para atuar como
intérprete em Libras em 25/10/2017, a fim de auxiliar em audiência de instrução e julgamento, na 3ª Vara
Criminal de Bauru / TJ-SP.

divisão de saúde auditiva

(Fonte: Divisão de Saúde Auditiva HRAC-USP, jan./2018)

regulagem do dispositivo (ajuste fino) e o acompanhamento do paciente para validação do
benefício obtido, por meio de protocolos de avaliação, de verificação do desempenho e
avaliação da satisfação do usuário. O Programa compõe ainda o grupo de estudos “Próteses
Auditivas Cirurgicamente Implantáveis”, o qual desenvolve pesquisas com essas novas próteses.

Saúde Auditiva: prêmio em congresso
internacional

A equipe da Divisão de Saúde Auditiva do
HRAC teve um trabalho premiado em importante
evento científico internacional no ano de 2017.
Um estudo desenvolvido por membros do
Programa de Próteses Auditivas Ancoradas no
Osso do Hospital recebeu o prêmio de excelência
de melhor pôster da área Aparelhos Auditivos Implantáveis no Congresso da Academia
Americana de Audiolologia – AudiologyNow! 2017, realizado na cidade de Indianápolis,
Estados Unidos, em abril de 2017.

O trabalho “Bonebridge em pacientes com fissura de palato e otite média crônica”
é de autoria da fonoaudióloga Valdéia Vieira de Oliveira, da Divisão de Saúde Auditiva do
HRAC, e avaliou os aspectos audiológicos relacionados à prótese.

São coautores do estudo: a fonoaudióloga Tyuana Sandim da Silveira Sassi
(HRAC); o médico otorrinolaringologista Eduardo Boaventura Oliveira (HRAC), que estuda
a prótese Bonebridge em sua tese de doutorado; e o professor Rubens Vuono de Brito
Neto, da FMUSP e FOB-USP, coordenador da Residência Médica em Otorrinolaringologia
do HRAC e idealizador do Programa de Próteses Auditivas Ancoradas no Osso do Hospital.
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Área essencial para o bom funcionamento de toda a
assistência prestada pelo HRAC, a Divisão de Apoio
Hospitalar oferece suporte às diversas Divisões e Serviços,
além de realizar ações de apoio ao atendimento do
paciente e acompanhante, tornando mais resolutiva sua
presença no Hospital.

Estruturada em quatro grandes Serviços (Prontuário de Paciente, Serviço Social,
Nutrição e Dietética e Educação e Terapia Ocupacional), a Divisão de Apoio Hospitalar é
responsável pelo agendamento de pacientes; controle dos prontuários; assistência social;
acompanhamento nutricional; atividades terapêuticas, educacionais e de recreação; e pela
documentação clínica dos pacientes (com 55.536 fotografias para documentação durante
2017). Sua atuação implica diretamente no acesso e continuidade do tratamento do
paciente e no seu bem-estar e conforto dentro da instituição, resultando em um
atendimento mais humanizado para os usuários.

O Serviço de Prontuário de Paciente (SPP) tem a finalidade de garantir o
atendimento do paciente nos diferentes programas hospitalares. O SPP executa todos os
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Suporte para o paciente e à
assistência
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Divisão de Apoio Hospitalar
Equipe: 137 servidores (26 de nível

superior, 23 de nível técnico e 88 de

nível básico)



agendamentos na instituição; recepciona os pacientes e registra seus dados cadastrais;
mantém o fluxo de atendimento nas diversas áreas e especialidades do Hospital; e é
responsável ainda pela análise, guarda e manutenção dos prontuários.

Já o principal objetivo do Serviço Social é viabilizar o acesso e a continuidade do
tratamento dos pacientes no HRAC. Por meio de diversos programas – em nível de
ambulatório, internação e de projetos comunitários –, essa área visa também: acolher os
usuários e orientá-los sobre os serviços da instituição e o tratamento; conhecer a realidade
social dos pacientes, identificando e intervindo nos aspectos sociais, econômicos e
culturais relacionados ao processo de reabilitação; viabilizar a efetivação dos direitos dos
cidadãos, por meio da inclusão em políticas públicas; e promover práticas participativas
de mobilização e organização dos usuários. No ano de 2017, foram realizadas 18.168
consultas e procedimentos por assistente social no HRAC.

O Serviço de Nutrição e Dietética, por sua vez, atua no processo de reabilitação
dos pacientes com atendimentos ambulatoriais, acompanhamento de pacientes
internados, e também na orientação e supervisão no preparo das refeições aos usuários,
garantindo alimentação adequada e desenvolvimento satisfatório do estado nutricional.
Em 2017, foram realizadas 10.793 consultas e procedimentos por nutricionista, e servidas
88.785 refeições, entre refeições para pacientes adultos e acompanhantes, mamadeiras e
dietas enterais, pediátricas e especiais.

Outro suporte à assistência oferecido pela Divisão de Apoio Hospitalar é o Serviço
de Educação e Terapia Ocupacional, organizado nas áreas de Recreação, Terapia
Ocupacional e Centro Especializado no Desenvolvimento Auditivo (Cedau), programa de
apoio a pacientes com deficiência auditiva.

Na área de Recreação, técnicas de apoio educativo realizam trabalho de
humanização hospitalar, com atividades educacionais, recreativas e de entretenimento,
voltadas aos pacientes e acompanhantes (tanto no Ambulatório quanto na unidade de
Internação). Atividades na Brinquedoteca com as crianças , atividades artesanais com as
mães na sala de Espera Cirúrgica, atividades
teatrais, musicais e de leitura, além de
palestras e atividades educativas em datas
comemorativas estão entre as ações
desenvolvidas nessa área. A atuação dessa
equipe contribui para amenizar a tensão
própria do ambiente hospitalar, com o
processo de recuperação e com a qualidade
do tempo que os usuários passam na
instituição. Em 2017, a equipe de Recreação
realizou, no total, 10.023 atividades lúdicas e
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recreativas, para 7.034 pacientes e 4.946 acompanhantes.

Já a área de Terapia Ocupacional atua com pacientes nas unidades de Internação,
em pré e pós-operatório na Recreação, e em atendimentos ambulatoriais. É responsável
por: avaliação e intervenção clínica nos pacientes que apresentam alterações de risco, com
o objetivo de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor; orientação e treinamento de
acompanhantes visando estimular o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê;
desenvolvimento de atividades recreativas, expressivas e comemorativas, visando
melhorar disfunções sociais e relações interpessoais; além de atendimento individual ou
em grupo de crianças usuárias de implante coclear e AASI e orientações aos pais. Em
2017, foram prestadas 580 consultas pela terapeuta ocupacional.

Por último, o trabalho do Centro Especializado no Desenvolvimento Auditivo
(Cedau) visa favorecer o desenvolvimento da audição e da linguagem oral de crianças
usuárias de implante coclear e Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), por
meio da atuação de fonoaudiólogos, psicopedagogos e psicólogos. O processo de
reabilitação envolve ainda o aconselhamento aos familiares, a inclusão dos participantes
no ensino regular e a capacitação dos professores das crianças. No ano de 2017, foram
contabilizadas, ao todo, 7.009 consultas e procedimentos com psicopedagogo.

Veja a seguir os principais indicadores da Divisão de Apoio Hospitalar em 2017.
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Área: FISSURA LABIOPALATINA Total

E-mail 52.357
Fax 14
Telefone 353
Solicitações internas1 5.581
Correio 2.858
Relatório de atendimento 1.124
Guias TFD 5.374
Ofícios 6
Declaração – TFD + Dias 14
Declaração – Motivo desmarque (TH) 7
Declaração – Previsão tempo cirúrgico 2
Declaração – Chamado de última hora 1
Cartas de alta hospitalar 150
Cartas por correio que não chegam ao paciente 339
E-mails de pacientes interrompidos ou com alta a pedido (retorno sob análise) 77

1. Em julho de 2017, houve mudança na forma de contagem das “Solicitações internas”.

(Fontes: Seção de Documentação Clínica HRAC-USP, jan./2018)

Seção de Documentação Clínica • Indicadores 2017



[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • Assistência em Saúde « Divisão de Apoio Hospitalar ]

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo (HRAC-USP) 112

Recreação: atividades desenvolvidas

Atendimento (Ambulatório)
Atendimento (Brinquedoteca)
Brinquedoteca itinerante (pacientes acamados)
Contação de histórias
Dinâmica de grupo
Espera cirúrgica
Exibição de filmes e TV
Exploração de brinquedos e jogos/“Brincar de Médico”
Expressão dramática, musical e corporal
Expressão plástica
Faz de conta (casinha, fantasias)
Higienização de brinquedos
Organização das salas e materiais
Atividades educativas
Datas comemorativas
Homenagens
Palestras e treinamentos de estagiários
Total de atividades

Total de pacientes atendidos
Total de acompanhantes atendidos

(Fonte: Serviço de Educação e Terapia Ocupacional HRAC-USP, jan./2018)

Serviço de Educação e Terapia Ocupacional •
Indicadores 2017

Total ano

530
239
411
494
249
239
758

1.720
69

2.537
252

2.244
242
15
7
2
15

10.023

7.034
4.946

Crianças em atendimento (em dez./2017)
Curso de Pais

• Participantes (pais)
Grupo de Orientação Fonoaudiológica

• Participantes (pais)
Curso de Capacitação para Professores (módulos)

• Participantes (professores)

Indicadores históricos
Total de crianças atendidas (desde 1990, data de criação do
Cedau)

Total de professores capacitados (desde 1994)
Total de módulos de Cursos de Pais (desde 2005)

(Fonte: Serviço de Educação e Terapia Ocupacional HRAC-USP, jan./2018)

Cedau • Indicadores 2017

Total

36
2
35
3
35
4
45

188
1.335
57
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Datas comemorativas e programações
especiais

O Serviço de Educação e Terapia
Ocupacional preparou uma programação
especial para o Dia das Mães no HRAC. Em
11 de maio de 2017, a equipe do Cedau
promoveu um dia divertido, em que as
mães participaram de oficina com seus
filhos e confeccionaram imãs de geladeira
em formato de flor.

Também foram entregues lembranças confeccionadas por acompanhantes às
mães na Recreação. E no dia 12 de maio, a equipe realizou oficina de cartões com as
crianças, para os pacientes presentearem as mães na Brinquedoteca.

Mês das Crianças
Já no dia 20 de outubro, as crianças

que estiveram no HRAC receberam a visita
de voluntários fantasiados de Star Wars. A
visita integrou as atividades em
comemoração ao Mês da Criança. Na foto,
os voluntários com as crianças do Centro
Especializado do Desenvolvimento Auditivo
(Cedau).
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Projetos e programas

• Projeto Bauru1 (pacientes em tratamento acompanhados)
• Programa Pais Coordenadores2 (municípios com coordenadores e agentes multiplicadores)
• Projeto Carona Amiga3 (municípios cadastrados)
• Nº de municípios com pacientes atendidos no HRAC (área: Fissura Labiopalatina)

1. Atendimento social a casos de Bauru visando prevenir o abandono e/ou interrupção de tratamento.
2. Iniciativa que capacita usuários a dar orientação e suporte às famílias em suas regiões de origem.
3. Racionalização no uso de transporte, agrupando agenda dos pacientes por município/região.
4. 56% dos 5.570 municípios do país

(Fonte: Serviço Social HRAC-USP, jan./2018)

Serviço Social • Indicadores 2017

Nºs

510
446
535

3.1184
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SERVIÇO DE PRONTUÁRIO DE PACIENTE

• Alteração no agendamento da rotina de Caso Novo: novo fluxo oferece ao paciente condições de realizar
o procedimento cirúrgico na mesma vinda ou em datas oportunas, visto que o exame laboratorial tem
validade de 45 dias para crianças e de seis meses para adultos. Esse processo evita que as famílias
aguardem vagas cirúrgicas na cidade, com gastos de hospedagem, alimentação, dentre outros;

• Alteração no serviço de informação ao paciente: ao iniciar o atendimento telefônico, é realizada a
confirmação e atualização dos dados cadastrais e orientação para envio das informações por e-mail;

• Atualização dos dados cadastrais dos pacientes já na Recepção de Entrada, visando diminuir a devolução
de cartas e otimizar a comunicação via telefone e e-mail;

• Confirmação das cirurgias por telefone com uma semana de antecedência, além do agendamento
realizado via e-mail e correio.

• Seção de Documentação Clínica

- Centralização de todos os e-mails relativos aos pacientes das áreas de Fissura Labiopalatina, Seção de
Implante Coclear e Divisão de Saúde Auditiva, permitindo melhoria no fluxo de informações sobre as
dúvidas e necessidades dos pacientes;

- Controle das correspondências que foram enviadas aos pacientes por correio e retornaram, sendo
possível contato com grande parte dos pacientes por e-mail, para atualização de cadastro;

- Elaboração de relatório mensal com os dados dos e-mails recebidos e enviados aos pacientes.

SERVIÇO SOCIAL

• Intensificação na articulação com a rede de serviços de Bauru (mercado do trabalho, Conselho Tutelar,
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, Secretaria Municipal de Saúde, entre outros) e retomada de
visitas domiciliares, quando necessário;

• Implantação de novos protocolos de agendamento aos pacientes e atuação do Serviço Social junto aos
casos faltosos;

• Assessoria a profissionais de outros de centros de reabilitação e a agentes multiplicadores;
• Atualização da equipe por meio de palestras do Grupo de Estudos do Serviço Social.

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

• Melhorias em equipamentos e utensílios para o Lactário e Cozinha e novos uniformes para funcionários;
• Projeto para climatização do Lactário e da Cozinha;
• Reestruturação do cardápio, avaliando qualidade, necessidade e aproveitamento;
• Informatização do setor com a disponibilização de 05 novos computadores;
• Treinamento e capacitação da equipe;
• Disseminação de informações sobre alimentação saudável à comunidade, por meio de entrevistas e
colaborações com veículos de comunicação.

SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E TERAPIA OCUPACIONAL

• Alteração do nome do Cedau para Centro Especializado no Desenvolvimento Auditivo, uma adequação
à finalidade do programa;

• Adequação e melhoria do local de espera dos pais que levam e buscam os filhos diariamente no Cedau;
• Disponibilização de novos brinquedos, materiais e equipamentos pedagógicos, recebidos por doação.

divisão de apoio hospitalar

+ Destaques e inovações | 2017

(Fonte: Divisão de Apoio Hospitalar HRAC-USP, jan./2018)
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Apoio & Humanização

• Divisão Administrativo-Financeira (p. 116)

• Grupo de Trabalho de Humanização e

Educação Permanente - GTH (p. 119)

• Ouvidoria (p. 122)

• Serviço de Informática Hospitalar (p. 130)
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Administrar é gerir recursos humanos, financeiros e
materiais, de forma planejada, organizada e dinâmica, para
alcançar os objetivos da organização e ao mesmo tempo
proporcionar satisfação tanto aos que executam o trabalho
como aos que se beneficiam dos resultados desse trabalho.

No HRAC, essas atividades são de responsabilidade
da Divisão Administrativo-Financeira, e envolvem o
gerenciamento de serviços que oferecem apoio às áreas técnicas de atendimento ao
paciente e às áreas de ensino e pesquisa. O objetivo é garantir as condições para o pleno
funcionamento institucional e para que os profissionais da equipe de reabilitação possam
proporcionar um serviço de qualidade aos usuários, sem deixar de lado a capacitação e o
bem-estar do servidor.

Composta por cinco serviços (Administrativo, Financeiro, de Contabilidade, de
Material e de Contas Médicas e Convênios), a Divisão tem entre suas metas: zelar pelo
patrimônio público; promover a manutenção e conservação e executar melhorias em
infraestruturas físicas e equipamentos; administrar e gerir contratos, bens, recursos
financeiros e pessoas.
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Gestão de pessoas, recursos e
materiais

Divisão Administrativo-
Financeira

Equipe: 102 servidores (5 de nível

superior, 47 de nível técnico e 50 de

nível básico)
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Em 2017, as áreas da Divisão Administrativo-Financeira contabilizaram: 6.878
chamados pontuais de manutenção atendidos (12.364 horas de trabalho) e 99.848 kg de
roupas lavadas.

Veja a seguir outros destaques e indicadores 2017.

Serviço Administrativo
Estruturado nas Seções de Manutenção e Operação, Higienização Hospitalar,

Lavanderia e Rouparia, Pessoal, Serviços Gerais e Transportes, o Serviço Administrativo
atuou em apoio a todas as áreas do HRAC.

Dentre as atividades realizadas no ano de 2017, merece destaque o início efetivo
dos trabalhos de implantação do sistema GETS – Gerenciamento de Equipamentos e
Tecnologia para Saúde, em parceria com o Centro de Engenharia Biomédica (CEB) da
Unicamp. Trata-se de um sistema informatizado para gestão de tecnologia para saúde,
englobando: inventário padronizado de equipamentos odonto-médico-hospitalares; fluxos
de manutenções e ciclo de vida dos equipamentos; processos de aquisição de
equipamentos, peças, serviços, contratos; e outros fluxos afins, com histórico e
acompanhamento em tempo real, além de indicadores clássicos e novos de engenharia
clínica. Em função das padronizações e da abrangência do sistema, permitirá obter uma
visão macroscópica da distribuição e da qualidade da tecnologia para saúde aplicada e
instalada no HRAC, resultando em maior segurança ao paciente e melhoria na aplicação
do recurso público.

Manutenção e operação

A Seção de Manutenção e Operação é responsável por: atendimento de chamados
pontuais de manutenção; manutenção preventiva de equipamentos e sistemas prediais;
especificação de materiais e serviços para contratação e compra; planejamento e
execução de serviços de baixa e alta complexidade; e elaboração de projetos e laudos de
engenharia. Atua ainda nas áreas de refrigeração; equipamentos médicos, odontológicos
e de cozinha; sistemas elétricos, hidráulicos e de telefonia; elevadores; alvenaria;
revestimento; marcenaria; serralheria; construção civil, pintura; abastecimento de água e
energia; e em mudanças. No ano de 2017, foram atendidos 6.878 chamados pontuais de
manutenção a todas as áreas do HRAC, resultando em 12.364 horas de trabalho.

Lavanderia e rouparia

O processamento de roupas hospitalares abrange todas as etapas pelas quais as
roupas passam desde sua utilização até seu retorno em ideais condições de reuso. Deve
ser realizado de forma as eliminar possibilidades de infecção e contaminação. A Seção de
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Lavandeira e Rouparia é responsável pelo suprimento adequado de enxoval a todos os
pacientes e setores do HRAC, procurando sempre garantir a qualidade do serviço
prestado, dando suporte para que a empresa terceirizada realize todas as etapas do
processo referente à montagem dos laps cirúrgicos, a coleta e armazenamento da roupa
suja, além do recebimento e distribuição da roupa limpa. Em 2017, foram processados
99.848 kg de roupas.

Transporte

No ano de 2017, a Seção de Transporte do HRAC atendeu a 1.435 pedidos de
serviços das diversas seções do HRAC e do campus USP-Bauru, perfazendo 9.005 km
rodados no município de Bauru (economia de 46% em km rodados em relação a 2016).
Também foram realizadas 62 viagens externas com veículos do HRAC, totalizando 32.749
km rodados (redução de 13% em km rodados em relação ao ano anterior). A economia
global de consumo em litros de combustível, comparada com 2016, foi de
aproximadamente 29%.
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Manipulação de processos Nº de processos
• Abertura 1.744
• Entradas 10.702
• Saídas 2.953
• Arquivados 3.118

Envio e recebimento de correspondências
• Correspondências enviadas 43.407
• Correspondências recebidas 3.612

(Fonte: Seção de Expediente HRAC-USP, jan./2018)

Seção de Expediente • Indicadores 2017



Criado em 2004 com o objetivo de promover uma
política institucional de humanização na assistência à saúde,
o GTH foi renovado em 2017 e passou a se chamar Grupo de
Trabalho de Humanização e Educação Permanente, sendo
composto por 32 representantes das diversas Seções do
Hospital (com membros da equipe de reabilitação e das
áreas de apoio), além de representantes dos usuários,
designados por meio da Portaria SUPE 34/2017 (de
30/06/2017).

Ao GTH compete: discutir e planejar as ações humanizadoras, com foco nos
interesses coletivos dos atores envolvidos com a instituição: servidores, gestores e
usuários (pacientes, acompanhantes, familiares e demais interessados); além de avaliar e
fazer proposições relacionadas à prioridade, acolhimento, classificação de risco, processo
de trabalho, gestão participativa, entre outros assuntos, com respeito à diversidade e com
vistas à melhoria da qualidade e do cuidado em saúde.

Foram realizadas no último ano 09 reuniões, 08 ordinárias e 01 extraordinária. O
Grupo discutiu assuntos relativos aos seus usuários, aos funcionários e terceirizados que
trabalham no Hospital; analisou propostas referentes ao processo de trabalho; estudou e
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Qualificação no cuidado ao
usuário e capacitação do servidor

Grupo de Trabalho de
Humanização e Educação

Permanente (GTH)
Equipe: 32 membros, entre servidores e

representantes dos usuários (indicados

pela Superintendência)
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implementou condutas humanizadoras na instituição; avaliou ações de humanização já
implantadas, bem como protocolos e rotinas visando atendimentos com resolutividade,
responsabilidade e aplicabilidade. Nos demais períodos em que não ocorreram reuniões
presenciais, o grupo apoiou atividades de humanização multissetoriais ou setoriais
realizadas no HRAC.

Em 2017, a coordenação do GTH também participou de forma efetiva nas reuniões
mensais do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH) promovidas no
Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS-VI). As reuniões contaram com as
presenças dos articuladores da região e representantes dos vários segmentos, como
gestores, representantes dos trabalhadores, representantes dos usuários, escolas técnicas
e Universidades.

As reuniões trataram de temas como: “Plano de Ação Regional de Educação
Permanente em Saúde”; “A Educação Permanente e a Mudança nas Práticas: A
Aprendizagem no Contexto do Trabalho na Área da Saúde”; “Política de Humanização:
Onde Está Inserida / Diretriz e Dispositivos”; “Qualificação do Cuidado em Saúde nas
Redes de Atenção”; “Educação Permanente e Humanização”; “A Humanização do
Atendimento no Contexto Atual de Saúde: Uma Reflexão”; “Humanização da Assistência
à Saúde na Percepção de Enfermeiros e Médicos de um Hospital Privado”; “A
Humanização Hospitalar Como Expressão da Ética”; dentre outros. Os temas discutidos
nas reuniões mensais do NEPH foram repassados para os membros do GTH do HRAC.
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Solidariedade: GTH doa 448 ‘mamas do
amor’ a associação

‘Mamas’ foram entregues a mulheres com câncer

que realizaram cirurgia para retirada da mama

Membros do GTH do HRAC entregaram, no dia
27 de outubro de 2017, 448 “mamas do amor” à
Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC).
Elas foram produzidas com pares novos de meia de náilon 3/4 e alpiste para serem
utilizadas por mulheres que realizaram mastectomia, a cirurgia para retirada da mama.

“Tivemos a ideia a partir de uma reportagem de TV e, rapidamente, contamos com
o envolvimento dos servidores do Hospital, com doação de materiais, e do Grupo de
Humanização, que se revezou nos intervalos para a confecção”, explica a enfermeira Maria
Irene Bachega, ouvidora do HRAC e presidente do GTH. “Resgatar a autoestima e devolver
o sorriso é nossa maior missão no Centrinho, e propusemos justamente isso com essa
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ação no Outubro Rosa”, salienta.

Com o sucesso da iniciativa, Maria Irene informa que o GTH pretende programar e
executar novamente a ação nos próximos anos. “Muitas pessoas não puderam ou não
tiveram a chance de colaborar dessa vez, e assim terão a oportunidade e poderemos
ampliar essa ação, contribuindo com o bem-estar de mais mulheres”.

Para Cristina Berriel Aidar, presidente da ABCC, a iniciativa “é da maior
importância, porque ajuda muito as mulheres que tiveram câncer de mama e que não
podem fazer a prótese”. “Era algo que estávamos precisando, os anjos aparecem. As
‘mamas’ serão muito bem aproveitadas pelas nossas pacientes”, ressalta Cristina.
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+ Destaques e inovações | 2017
• No dia 22/05/2017, em comemoração ao Dia Internacional do Abraço, as equipes do Centro de Valorização
da Vida (CVV) de Bauru e do GTH do HRAC distribuíram abraços em locais internos de todo o campus USP-
Bauru. A ação teve como objetivo o despertar do público para a importância da afetividade e da conexão
entre as pessoas;

• Em 27/07/2017, houve apresentação artística nas alas do HRAC, para crianças e adultos, com muita música
e alegria, com a Cia Risologistas;

• No mês de agosto de 2017, a Coordenação do GTH lançou a proposta para os membros apresentarem ideias
inovadoras, pontuando itens que poderiam ser aperfeiçoados e indicando sugestões de melhoria no
atendimento ao público interno e externo;

• Em 15/09/2017, o GTH trouxe curso de maquiagem e imagem pessoal para as servidoras. O curso foi
oferecido por mãe de paciente do Hospital, com o objetivo de proporcionar um dia especial às servidoras,
em que elas pudessem receber um cuidado com a estética e aprender técnicas para promover o bem-estar
em sua vida pessoal e profissional;

• Nos meses de setembro e outubro de 2017, os membros do GTH apoiaram e contribuíram com a campanha
beneficente anual das alunas do Programa de Aprimoramento Profissional do HRAC em prol da Profis-
Bauru, arrecadando alimentos para o café da manhã dos usuários da entidade;

• Em 01/11/2017, a equipe do GTH fez um alerta sobre importância do diagnóstico precoce do câncer de
próstata, em apoio à campanha Novembro Azul, com a distribuição de fitas azuis nas Portarias e setores do
Hospital e orientações;

• Em dezembro de 2017, a equipe do GTH organizou o 3º Encontro de Natal do HRAC. A confraternização,
custeada pelos servidores e alunos, contou com um delicioso almoço de Natal.

humanização

(Fonte: GTH HRAC-USP, jan./2018)

Educação permanente para servidores
No HRAC, as diversas áreas de reabilitação mantêm grupos internos fixos de

educação permanente – centros de estudos e ciclos de palestras e discussões que
privilegiam a estrutura física e os recursos humanos locais –, para atualização constante
da equipe. No ano de 2017, foram realizadas 67 atividades de educação permanente, com
1.480 participações no total. 

(Fonte: Seção de Apoio Acadêmico HRAC-USP, jan./2018)



A Ouvidoria do HRAC foi constituída em 1999 e, ao
longo dos anos, se estruturou e aperfeiçoou seus
protocolos de trabalho. A valorização da cidadania
preconizada pela Ouvidoria permitiu o reconhecimento e a
credibilidade que mantém na instituição e entre o público.

Instrumento democrático, estimula a participação do usuário, tendo como objetivo
a transparência, eficiência e equidade. Como meio preventivo, é capaz de atender às
necessidades dos usuários, que encontram neste local segurança, diálogo, mediação de
seus conflitos, tornando-os protagonistas no processo de reabilitação.

A Ouvidoria está alicerçada no respeito, no acesso à informação, promovendo os
direitos humanos fundamentais e o diálogo. Os usuários são ouvidos de forma empática.
Acolhendo sugestões, denúncias, reclamações, elogios, entre outras manifestações, a
Ouvidoria é um canal prático e de fácil acesso.

Com o objetivo de garantir a dignidade do usuário, a Ouvidoria vem cumprindo o
seu papel como agente de qualidade, trabalhando na prevenção de ocorrências que
possam de alguma forma prejudicar tanto a instituição como o cidadão.
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Canal aberto com o público

Ouvidoria
Equipe: 3 servidores (2 de nível superior

e 1 de nível básico)
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No ano de 2017 realizou-se a abertura de 1.774 procedimentos, totalizando,
durante estes 18 anos de atividade, 13.880 procedimentos, e permanecendo com alto grau
de satisfação do usuário, conforme resposta da avaliação do serviço prestado pela
Ouvidoria, no encerramento do procedimento.

Competências da Ouvidoria do HRAC:
• Disponibilizar os canais (telefone, e-mail, carta e pessoal) para contato dos

usuários e funcionários, de modo a garantir o acesso de forma autônoma, imparcial e
sigilosa;

• Receber as demandas (solicitações, reclamações, sugestões, críticas, elogios ou
denúncias), analisá-las e encaminhá-las ao setor responsável, garantindo ao solicitante
uma resposta no menor tempo possível;

• Acompanhar o andamento dos procedimentos encaminhados, cobrar um retorno
da área responsável e manter o solicitante informado sobre todas as providências
tomadas, sejam elas favoráveis ou não;

• Gerar relatórios que possibilitem a identificação de pontos críticos, contribuindo
assim, para a busca de soluções e para o aperfeiçoamento do serviço prestado pelo HRAC.
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PACIENTE

pessoalmente

telefone

atendimento
do setor

atendimento
funcionário

diretoria

diretoria

diretoria chefia

assuntos
gerais

comitê ética
médica e de
enfermagem

funcionário

chefia

chefia

carta

e-mail

OUVIDORIA

Fluxograma do serviço de Ouvidoria
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(Fonte: Ouvidoria HRAC-USP, jan./2018)

Ouvidoria • Indicadores 2017

Total

Abertura de procedimentos1 1.774
Canais de comunicação

Carta 5
Carta-defesa 3
Pessoal 104
Telefone 13
E-mail 1.649

Formas das manifestações
Solicitação de informação 1.396
Reclamação 298
Sugestão 3
Elogio 71
Denúncia 6

Status das manifestações
Encerrada (atendida) 1.715
Em análise 29
Encerrada (outro órgão) 18
Encerrada (inconsistente) 6
Encerrada (não atendida) 6

1. Referente ao período de 04/01 a 15/12/2017.

Ouvidoria • Evolução da abertura de procedimentos por ano

(Fonte: Ouvidoria HRAC-USP, jan./2018)
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Ouvidoria • Principais manifestações, por assunto • 2017

(continua)

Assunto Quantidade

• RECLAMAÇÕES

Agenda odontológica / orto / BCMF 7
Agendamento ambulatorial 42
Agendamento caso novo CPA 2
Agendamento cirúrgico 70
Agendamento CPA 5
Agendamento DSA 8
Aparelho auditivo - CPA 3
Aparelho auditivo - outro órgão 1
Atendimento / dificuldade - Seção de Agendamento 4
Atendimento HRAC 3
Atendimento odontológico / perio / orto / protese 2
Atendimento por e-mail 5
Cirurgia IC 3
Conduta inadequada de pacientes / acompanhantes 8 
Demora na resposta / contato CAG / telessaúde 10
Desmarque de consulta 2
Informações sobre o tratamento 1 
Insatisfação com o tratamento 19
Justificativa de falta 6 
Mal atendimento profissional 9
Manutenção / conserto / aparelho auditivo - DSA 39      
Manutenção implante coclear 13
Relatórios / laudos / declarações / atestados médicos 2
Outros 22
Passe livre 3
Reclamação via Facebook 1
Retorno de alta hospitalar 1
TFD 2
Troca de cirurgião plástico 5

TOTAL 298

• SOLICITAÇÕES

Adicional insalubridade 2
Agendamento ambulatorial 208
Agendamento CPA 27
Agendamento DSA 16
Agendamento odontológico / prótese / BMF 7
Agendamento ortodôntico 9
Agendamento / previsão cirúrgica 187
Atestados / receita / declaração / passe livre 4
Alta a pedido 26
Aparelho ortodôntico 6
Atestado de Óbito 3
Atualização de cadastro 26
Autorização para cirurgia 3
Cartão de Agendamento por e-mail 10
Caso Novo - CPA 14
Caso Novo - DSA 15
Caso Novo - Fissuras 61
Caso Novo já operado fissurado 8
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Ouvidoria • Principais manifestações, por assunto • 2017 (continuação)

Assunto Quantidade

• SOLICITAÇÕES (continuação)

Caso novo - Outros órgãos (não elegíveis ao HRAC) 14
CEDAU 2
Caso Novo - CF 8
Concursos / cursos de especialização e pós-graduação 15
Contato CAG (não atende telefone, não sabe end. e-mail, envio do 
cartão muito próximo da data) 6
Contato CAG 5
Cópia de prontuário 62
Doações 11
Documentação fotográfica 12
Exames 51
Faculdade de medicina 1
Fotos 7
Humanização 2
Implante coclear uni / bilateral - aparelho auditivo CPA 11
Info sobre o HRAC/ profissional 7
Info sobre paciente 14
Insatisfação com o tratamento 2
Justificativa de falta / comprovante 61
Kit Acqua - implante coclear 2
Laudo para enquadramento como deficiência 79
Manutenção / conserto / aparelho auditivo DSA 34
Manutenção implante coclear / mapeamento/back up   48
Orientação com profissionais 7
Orientação gestante 2
Orientações sobre o tratamento 69
Outros 28
PO 5
Preenchimento de formulário 2
Resposta na demora CAG / saúde auditiva 2
Relatórios / laudos / declarações médicas / TFD / documentação 108
Retorno ao tratamento de pacientes com alta hospitalar /
tratamento interrompido 36
Sistema de Frequência Modulada - CPA 7
Telessaúde 3
Transferência de data 15
Tratamento/ atendimento ortodôntico 20
Tratamento odontológico 3
Troca de cirurgião plástico 7
TOTAL 1.396

• ELOGIOS

Atendimento HRAC 50
Atendimento Prótese 1
Atendimento Ouvidoria 2
Atendimento Enfermagem 1
Atendimento CPA 1
Atendimento Saúde Auditiva 15
Atendimento Seção de Agendamento Hospitalar 1

TOTAL 71

(continua)
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(Fonte: Ouvidoria HRAC-USP, jan./2018)

Ouvidoria • Principais manifestações, por assunto • 2017 (continuação)

Assunto Quantidade

• SUGESTÕES

Rotina de internação 1
Rotina Recreação 1
Site do HRAC/USP 1

TOTAL 3

DENÚNCIAS

Agressão verbal 1
Conduta de acompanhante 1
Atestado médico falso 1
Conduta de funcionário/ encarregada 2
Pousada 1

TOTAL 6

(Fonte: Ouvidoria HRAC-USP, jan./2018)

Índice de satisfação dos usuários em relação ao HRAC• 2017

Item (em %) Muita    Alta      Média   Baixa    Muito      Não 
alta baixa       respondeu

Qualidade das instalações físicas e equipamentos 94,50     4,53 0,20 0,05 -0- 0,72
Qualidade do atendimento e informações fornecidas     89,60     4,80 1,16 1,00 0,90 2,54
Competência e presteza dos profissionais 67        11 0,15 -0- 0,02 21,83

Pesquisa de satisfação do usuário
A Ouvidoria do HRAC realiza, desde o ano 2000, por meio de busca ativa, pesquisas

mensais de satisfação dos usuários durante os retornos dos mesmos ao Hospital para
ambulatório ou internação. Os usuários são orientados sobre a pesquisa de satisfação e
informados de que a sua participação é livre e não interfere no tratamento oferecido,
sendo as suas identidades preservadas. No ano de 2017, esta pesquisa foi realizada com
1.200 usuários.

Essa pesquisa contribui fortemente para a gestão do HRAC, pois possibilita aos
diretores nos diversos níveis hierárquicos mensurar a percepção dos usuários quanto à
resolutividade das ações ofertadas, contribuindo para um melhor planejamento dos
serviços. Foram analisadas as respostas dos usuários obtidas durante aplicação da
pesquisa de satisfação durante o ano e obtidas as porcentagens demonstradas abaixo:



Ao questionar o usuário se ele acha que o Hospital o respeita como ser humano e
se o recomendaria a seus amigos e parentes, 100% dos usuários responderam que sim. E,
em relação à última vinda do usuário ao Hospital, é questionada sua opinião se a
qualidade do HRAC, de maneira geral, melhorou, se manteve ou piorou. Foi obtido o
seguinte resultado: melhorou (29,10%), manteve (63,17%), piorou (1%), primeira vez
(6,73%).

Satisfação em relação à Ouvidoria
A Ouvidoria do HRAC também utiliza uma pesquisa para avaliar a satisfação do

usuário em relação ao próprio atendimento. A avaliação é enviada aos usuários logo após
a conclusão do procedimento, juntamente com carta-resposta, ou via e-mail. No ano de
2017, foram enviados 262 questionários, dos quais 78 foram devolvidos pelos usuários
com as devidas avaliações, totalizando neste ano uma taxa 28,7% de retorno.

Resultados:

• 100% dos participantes consideraram a Ouvidoria um canal importante para
comunicar-se com o hospital;

• Quanto à nota geral que o usuário daria para o atendimento da Ouvidoria,
representando o seu nível de satisfação, as respostas obtidas foram: excelente (80,77% /
nota 7); muito bom (16,67% / nota 6); bom (2,56% / nota 5); não houve participantes que
consideraram o atendimento regular, ruim, muito ruim ou péssimo (notas 4, 3, 2, 1,
respectivamente);

• Ao se questionar o usuário sobre como teve ciência da existência da Ouvidoria,
foram obtidas as seguintes respostas: 33,34% foram encaminhados por profissionais do
Hospital; 50% através do site do HRAC; 10,26% por meio de cartaz de divulgação; e 6,40%
responderam a opção “Outros” (dentre os quais 45% escreveram que tiveram
conhecimento da Ouvidoria através de indicação de amigos/familiares e cartão de retorno.
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Manifestação de usuário para a Ouvidoria

“Estou muito grato pela atenção, empenho, agilidade,

respeito e o profissionalismo de vocês. É com muito prazer

que estou aqui deixando meus sinceros agradecimentos.

Muito obrigado!”                                         (Proc. Nº 01-12101)

(Fonte: Ouvidoria HRAC-USP, jan./2018)
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+ Destaques e inovações | 2017
• 07 reuniões como membro do Comitê Municipal de Vigilância à Mortalidade Materna, Fetal e Infantil;
• Presidência da Comissão contra Violência às Mulheres e Gêneros da USP-Bauru;
• Pesquisa de opinião aplicada a 1.200 usuários durante o ano;
• 28 solicitações de laudo para enquadramento como deficiência;
• 58 solicitações de documentação fotográfica;

• 56 solicitações de cópia de prontuário;

• Atualização da equipe com participações em eventos como ministrante ou ouvinte e em cursos on-line:
- Encontro Regional de Educação Permanente (A Educação Permanente e a mudança na prática: A
aprendizagem no contexto do trabalho na área da saúde, 03/03/2017);

- XVIII FNOU-Fórum Nacional de Ouvidores Universitários (A gestão de Hospitais Universitários em
tempos de crise e os reflexos na Ouvidoria, 16 a 18/08/2017);

- Cursos on-line: “Gestão em Ouvidoria” (Enap); “Acesso à informação” (Enap); “Controle Social”
(Enap); “Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das Ouvidorias”; “Excelência no atendimento”
(ILB); “Ouvidoria na Administração Pública” (ILB); “Lei de Acesso à Informação” (ILB); “Ética e
Administração Pública” (ILB); “Introdução ao direito do consumidor” (ILB); “Conhecendo o novo
acordo ortográfico” (ILB); “Dialogando sobre a Lei Maria da Penha” (ILB); “Modalidades, tipos e
fases da licitação” (ILB); “Introdução ao Orçamento Público” (ILB);

• Comunicados e alertas aos usuários via site e Facebook institucional (golpes, atualização de contatos).

ouvidoria

(Fonte: Ouvidoria HRAC-USP, jan./2018)a

(Fonte: Ouvidoria HRAC-USP, jan./2018)

Ouvidoria • Campanhas

Além da abertura dos procedimentos, a Ouvidoria desenvolve campanhas com o objetivo 
de promover qualidade nos atendimentos do HRAC e de prevenir ocorrências:

• “Por uma letra melhor”: mobilização e sensibilização da equipe de profissionais para melhoria da letra na
anotação em prontuário e, consequentemente, tornar a interpretação do diagnóstico e conduta
terapêutica mais precisa.

• “Todos contra o desperdício”: estímulo e conscientização dos funcionários e usuários para o uso racional
de recursos, como copos descartáveis, energia elétrica, papéis etc.

• “Desligue o celular e silêncio”: Conscientização e sensibilização dos funcionários e usuários sobre o uso
adequado do celular, bem como orientação para desligá-lo durante os atendimentos e sobre a importância
do silêncio dentro da unidade hospitalar.

• “Projeto Bom Dia Cidadão”: tem como objetivo visitas diárias aos usuários da unidade de Internação, para
apresentar o Serviço de Ouvidoria e transmitir noções de direitos e cidadania.



O Serviço de Informática Hospitalar (SIH) do HRAC,
dentro da divisão por áreas de competência estabelecida
pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI-
USP), atua nas áreas de Sistemas e Conectividade.

Dentre as atividades desenvolvidas na área de
Sistemas, destacam-se:

- Gerenciamento dos Sistemas de Gestão Hospitalar;

- Apoio técnico e assessoria a pesquisadores e profissionais (tanto da assistência
como da administração);

- Suporte técnico à Comissão de Estatística Hospitalar;

- Atualização de processos e softwares; e

- Intercâmbio entre unidades da USP.

Já na área de Conectividade, destacam-se as seguintes atividades:

- Suporte técnico em TI para todos os usuários do HRAC (foram atendidos 788
chamados técnicos em 2017, provenientes de todos os setores do HRAC);

- Gestão de servidores de dados e de aplicativos, tanto físicos como virtuais;

- Gestão de redes cabeada e wireless (sem fio); e

- Intercâmbio entre Unidades da USP. 
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Tecnologia da informação na
gestão hospitalar

Serviço de 
Informática Hospitalar

Equipe: 8 servidores (4 de nível superior

e 4 de nível básico)

Im
ag
em
: i
nt
er
ne
t



[ 2017 • Relatório Anual de Atividades • Apoio & Humanização   « Serviço de Informática Hospitalar ]

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Universidade de São Paulo (HRAC-USP) 131

(Fonte: Serviço de Informática Hospitalar HRAC-USP, jan./2018)

Serviço de Informática Hospitalar • Indicadores 2017

1. Listas são programas de computador elaborados para a utilização por um usuário/pesquisador,
contemplando dados específicos, para utilização em uma situação em particular.

2. Relatórios são programas de computador elaborados para a utilização por um ou vários
usuários/pesquisadores, contemplando dados cuja utilização é recorrente, e, por esse motivo, são
incorporados ao Sistema de Gestão Hospitalar e disponibilizados a vários usuários.

Total

Chamados técnicos de informática atendidos 788
Listas e relatórios produzidos
• Listas para pesquisas científicas e atendimento de pacientes1 185
• Listas sobre produção hospitalar (faturamento)1 5
• Relatórios incorporados ao SGH2 27

+ Destaques e inovações | 2017
Área de competência de Sistemas
• Em conjunto com a Seção de Informática da FOB, o SIH atuou como parceiro no levantamento das

necessidades de atendimento de filas e serviços e na demanda de treinamento de pessoal (agentes
multiplicadores na unidade), na implantação, ocorrida em 04/09/2017, do novo Sistema de Chamados
Técnicos do Campus USP-Bauru, baseado em plataforma Open-Source Ticket Request System, ou, Sistema
Livre de Requisição de Chamados, conhecido pela sigla OTRS. O endereço de acesso é
https://chamados.bauru.usp.br, em substituição ao antigo sistema (www.centrinho.usp.br/servicos);

• Aquisição junto à STI de uma nova plataforma cliente/servidor de programa antivírus. Também foram
realizados estudos e adequações de processos, para que fosse possível usufruir o máximo das
funcionalidades disponíveis neste novo programa;

• Elaboração de estudo em softwares disponíveis no mercado (seguindo política da USP em relação a utilização
de softwares de arquitetura aberta, ou livres), destinados a controle e gerenciamento de parque de
máquinas de informática instalados em rede. Foram analisados diversos programas, e adotado o software
livre denominado “Spiceworks”. Por consequência, houve a necessidade de preparação/configuração de um
servidor específico para essa finalidade. Hoje é possível contar com o monitoramento de ocorrências e
disponibilização da configuração do nosso parque de máquinas instalado, o que auxilia na eficiência da
prestação de suporte técnico, e permite a visualização mais precisa das máquinas disponíveis, aprimorando
também o levantamento de dados para planejamentos futuros;

• Com relação a softwares dedicados a ajustes/programação de Aparelhos de Ampliação Sonora Individual
(AASI), foi realizado, em 2017, um estudo e adequação de processos e equipamentos, visando a
implementação de um banco de dados centralizado, capaz de distribuir e assimilar dados em 12
equipamentos da Divisão de Saúde Auditiva e 03 equipamentos da Seção de Implante Coclear;

• Na Seção de Implante Coclear, foram feitos estudos, instalação e processos de avaliação da capacidade de
atendimento de exigências técnicas, por parte de quatro fornecedores diferentes, visando o cumprimento
de exigências para participação em pregão específico.

serviço de informática hospitalar

(Fonte: Serviço de Informática Hospitalar HRAC-USP, jan./2018)
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+ Destaques e inovações | 2017
Área de competência de Conectividade

• Assessoria aos funcionários e setores (e-mails institucionais), em relação a transição para a nova plataforma
G-Suite do Google USP; bem como promover os passos necessários para, de forma segura, realizar a
desativação do serviço de e-mail @centrinho.usp.br;

• Auxílio técnico à equipe do HRAC responsável pela reestruturação/atualização da página do HRAC na web,
no tocante à mudança do domínio que estava localizado fisicamente nas nossas dependências, para um
servidor no STI-USP (SP);

• Auxilio e suporte técnico a processo de criação de nova rede de distribuição de imagens de segurança via
câmera IP, realizado em conjunto com a equipe técnica especializada em redes, da PUSP-Bauru;

• Realização de estudos, adequações de processos e implantação de nova tecnologia de propagação de Rede
wi-fi, proveniente do Projeto USPNet Sem Fio 2.0 (Tecnologia HP Aruba) implementado pela STI;

• Implantação de conexão de rede com velocidade (banda) de 10 GigaBits entre os servidores físicos do SIH e
os racks da Divisão de Odontologia e Ambulatório, diretamente com o BackBone do campus;

• Aumento da capacidade de ativação de pontos de lógica (computadores, impressora etc.) no rack do prédio
da Divisão de Odontologia de 72 para 144 pontos;

• Atualização completa da estrutura dos serviços e dos servidores do SIH, com remanejamento de recursos e
adoção de novos processos;

• Configuração de um novo servidor de dados e aplicativos, instalado fisicamente, por questão de segurança,
no Data Center localizado próximo a Prefeitura do Campus USP-Bauru. Sua função primordial é manter, de
forma segura, a cópia de todos os dados relativos a pacientes gerados até o momento, bem como propiciar,
em caso de contingência extrema, a possibilidade de “levantar” o Sistema de Gestão Hospitalar para a
continuidade do serviço de atendimento aos pacientes, no menor intervalo de tempo.

serviço de informática hospitalar

(Fonte: Serviço de Informática Hospitalar HRAC-USP, jan./2018)
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