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FUABC marca
presença em evento de 

secretários de Saúde

FUABC tem novo 
vice-presidente

Hospital da Mulher terá 
reconstrução de mama e 

nova sala cirúrgica

Alunos reformam
creche de Santo André 

em Trote Solidário

Programa de coleta 
seletiva é ampliado
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AME Santo André conquista selo 
máximo de qualidade da 3M

Parceria entre Governo do Estado e FUABC, o Ambulatório Médico de Especialidades de Santo André recebeu em feve-
reiro certificação diamante da empresa 3M na área de esterilização de materiais médico-hospitalares. Trata-se do maior nível de 
excelência da categoria, que reconhece a eficiência do trabalho da equipe da Central de Material e Esterilização. Pág. 3



Pacientes do Nardini
aprenderão artesanato

Carta de São Bernardo 
cobra mais investimentos 

em Saúde

Após 2 anos de atuação junto a adoles-
centes em tratamento no Instituto de He-
biatria da Faculdade de Medicina do ABC, 
a Oficina de Reciclagem da Fundação do 
ABC irá expandir os trabalhos do campus 
universitário em Santo André até Mauá, no 
Hospital Dr. Radamés Nardini. A expecta-
tiva é de que em breve os pacientes da uni-
dade já estejam participando dos trabalhos, 
cuja finalidade é humanizar o atendimento 
terapêutico, promover interação entre pa-
cientes, familiares e equipes de atendimen-
to, além de oferecer entretenimento duran-
te a estadia no hospital.

A Oficina de Reciclagem foi criada em 
2011 na Fundação do ABC e desde então 
são realizadas campanhas permanentes de 
arrecadação de papel, latas, garrafas PET, 
vidros, pilhas e baterias, entre outros itens. 
Sob comando da coordenadora Cristina 
Passaretti, 29 adolescentes em tratamento 
na FMABC se revezam duas vezes por se-
mana em aulas do local, onde aprendem na 
prática a importância da sustentabilidade, 
reaproveitando materiais na confecção de 
agendas, porta-retratos, utensílios domés-
ticos e de escritório.

Toda a produção artesanal é vendida 
em bazares ou para empresas parceiras. A 
arrecadação é revertida em benefício dos 
próprios oficineiros, na aquisição de ma-

A destinação de verbas para a saúde pú-
blica precisa, definitivamente, ser encarada 
como investimento, e não gasto. E a parcela 
destinada ao setor necessita, urgentemente, 
crescer. Essa é, em síntese, a conclusão do 
XXVII Congresso de Secretários Municipais 
de Saúde do Estado de São Paulo, realizado 
de 5 a 8 de março no Cenforpe, em São Ber-
nardo do Campo.

Ciente de sua missão de responsabilidade 
social e do papel fundamental desempenha-
do dentro do cenário da saúde pública nos 
municípios onde atua, a Fundação do ABC 
acompanhou atentamente cada segundo das 
atividades desenvolvidas no congresso.

O estande da Fundação do ABC, com 
exibição de vídeo e distribuição de jornais e 
folhetos com informações sobre suas man-
tidas e a respeito de suas atividades, foi um 
dos mais visitados pelos congressistas e con-
ferencistas, entre os quais destacaram-se o 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o se-
cretário de Estado da Saúde de São Paulo, 
Giovanni Guido Cerri, o secretário de Saúde 
de São Bernardo e presidente do Conselho 
dos Secretários Municipais de Saúde do Es-

teriais diferenciados para as aulas.
No Hospital Nardini, a ideia é ofere-

cer semanalmente opção de descontração 
aos pacientes internados na Clínica Mé-
dica, minimizando a frieza do ambiente 
hospitalar, incentivando a criatividade e 
ensinando técnicas de artesanato. Além 
disso, a oportunidade servirá de palco 
para divulgação de mensagens sobre a 
importância da separação dos resíduos, 
reciclagem e sustentabilidade.

AME Santo André: O mesmo con-
ceito bem sucedido aplicado junto aos 
jovens da FMABC e que estreará no Nar-
dini também deve beneficiar os pacientes 
do Ambulatório Médico de Especialida-
des (AME) de Santo André. Porém, de 
forma adaptada. “Como o AME tem per-
fil diferenciado, teremos que modificar 
as atividades da Oficina de Reciclagem. 
Isso porque a unidade não trabalha com 
internação prolongada, concentrando em 
um único dia consultas, exames e retorno 
com o médico. Dessa forma, vamos ofe-
recer atividades menos elaboradas para 
que o paciente termine em menos tempo 
e consiga visualizar o resultado final de 
seu trabalho”, explica coordenadora da 
Oficina de Reciclagem da FUABC, Cris-
tina Passaretti.

tado de São Paulo, Arthur Chioro, o prefeito 
de São Bernardo, Luiz Marinho, vários chefes 
de executivos municipais, responsáveis pela 
Saúde em muitas cidades, empresas ligadas ao 
setor, expositores e, enfim, grande parte das 
1.500 pessoas que movimentaram o evento.

Os debates e paineis a respeito do Sistema 
Único de Saúde, a necessidade de ampliação 
dos recursos para investimento nesse setor 
vital da população, o relacionamento entre 
os mais diversos níveis de poder e de decisão, 
tudo isso foi conversado à exaustão nesses 
quatro dias, e redundaram na redação da Car-
ta de São Bernardo do Campo, aprovada em 
assembleia, com as diretrizes e compromissos 
do Conselho para os próximos anos.

A Carta retrata a luta dos secretários mu-
nicipais e norteia suas ações com o objetivo 
de proporcionar cada vez mais melhores 
condições de atendimentos aos usuários do 
sistema público de saúde. Entre os mais de 
20 temas elencados, destaca-se, sem sombra 
de dúvida, a necessidade de maior financia-
mento para a saúde, já que é opinião unânime 
dos secretários de que os municípios já estão 
no seu limite de gastos, precisando de mais 
investimentos.

Os debates não se encerram com o final 
do Congresso, que ao final já definiu o novo 
palco da próxima edição: Ubatuba, no Lito-
ral Norte. E até lá os secretários municipais 
e agentes envolvidos com a Saúde manterão 
intensas conversas em busca do aprimora-
mento do trabalho. E a Fundação do ABC 
manter-se-á como partícipe desse processo. 
Afinal, como parceira estratégica na Saúde, 
sua principal missão é lutar para oferecer 
sempre melhores serviços à sociedade.

Mauricio Mindrisz
Presidente da FUABC
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AME Santo André conquista certificação 
máxima de qualidade da 3M

Parceria entre Governo do Es-
tado e Fundação do ABC, o 
Ambulatório Médico de Espe-
cialidades (AME) de Santo An-
dré recebeu em 20 de fevereiro 

certificação diamante da empresa 3M na área 
de esterilização de materiais médico-hospita-
lares. Trata-se do maior nível de excelência da 
categoria, cuja classificação passa pelos selos 
bronze, prata e ouro antes de atingir o pata-
mar diamante.

O processo para certificação durou cerca 
de um ano, período no qual o AME Santo An-
dré passou por diversas avaliações. A conquista 
veio a partir de protocolo próprio criado pela 
unidade, que leva em conta bases científicas 
na área de enfermagem e regulamentações da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária), além de estudos de impacto e norma-
tizações nacionais e internacionais.

“A conquista do selo diamante reconhece 
a eficiência do trabalho da equipe de enfer-
magem da Central de Material e Esterilização 
(CME). A certificação é a confirmação de 
que todo o processo de esterilização é feito 
com segurança e a garantia de que os mate-
riais não oferecem riscos aos pacientes”, ex-
plica a Supervisora de Enfermagem do AME 
Santo André, Marina Macedo Daminato, que 
acrescenta: “Atingir esse nível de excelência 
demonstra a preocupação da Diretoria em 
reduzir as taxas de infecção hospitalar e em 
oferecer o que há de melhor e mais atual aos 
usuários SUS. Graças a essa filosofia, hoje so-
mos referência no Estado na área de esterili-
zação de materiais médico-hospitalares”.

Segundo o líder da equipe de Serviços 
Educacionais da 3M, André Cabral, a infec-
ção hospitalar adquirida – aquela que poderia 
ser evitada – aumenta em até 7 dias a per-
manência do paciente na unidade de saúde 
quando contraída no sítio cirúrgico. O pro-
blema custa 4 bilhões de dólares aos cofres 
públicos dos Estados Unidos, que mantém 
programas de incentivo nos hospitais a fim 
de reduzir gastos a partir da prevenção. “Hoje 
a diminuição das taxas de infecção hospitalar 
no sítio cirúrgico deve ser vista como inves-
timento e não como gasto”, afirmou Cabral, 
enaltecendo o trabalho do AME Santo André 
nesse sentido.

Na lista dos principais materiais esteri-
lizados estão itens como umidificadores, 
inaladores, kits e caixas cirúrgicas, que aco-

Unidade recebe selo diamante, confirmando excelência na esterilização de materiais médico-hospitalares

Patrícia Gayo (esq.), Marina Macedo Daminato, Maria Ferreira Gomes, Esmeralda de Brito e Loredana Di Felice

Dr. Wagner Boratto e Mauricio Mindrisz com troféu pela certificação 3M

modam dezenas de tipos de pinças, tesouras 
e bisturis, entre outras ferramentas de traba-
lho que necessitam de cuidados específicos 
antes do reuso.

Trabalho contínuo: A busca pelo selo 
diamante começou em 2012, quando o Setor 
de Qualidade do AME Santo André, por meio 
da coordenadora Patrícia Gayo, buscou a pla-
taforma 3M para padronização de condutas. A 
partir de então, a unidade iniciou a implantação 
do projeto, submetida periodicamente às ava-
liações da 3M em três níveis de complexidade.

A primeira fase contemplou adaptação 
de toda infraestrutura e adequação dos equi-

pamentos necessários. O segundo passo con-
ferido pela 3M foram os protocolos internos, 
técnicas aplicadas no trabalho e atividades rea-
lizadas. O último passo da avaliação consistiu 
na análise de registros, ou seja, dos documen-
tos gerados pela equipe de enfermagem duran-
te o processo – inclusive prontuários médicos 
–, garantindo que o trabalho estava ocorrendo 
de acordo com o planejamento.

O Superintendente da unidade, Dr. Wag-
ner Boratto, considera o momento como “vi-
rada de página” do AME Santo André. “Esta-
mos em plena reestruturação e a certificação 
pela 3M é uma marca dessa nova fase, na qual 
buscamos passar credibilidade à população 

nos serviços ofertados e na equipe de traba-
lho”, revela Boratto, que retornou em janeiro 
à Superintendência do AME após ter coman-
dado o equipamento no primeiro semestre 
de 2012. “É emocionante ver o trabalho que 
iniciamos há um ano atingir seu objetivo prin-
cipal. Vamos continuar incentivando ações de 
aperfeiçoamento e capacitação, pois essa tam-
bém é a filosofia da Fundação do ABC. Hoje 
estamos reestruturando o AME, em busca de 
melhorar e otimizar o atendimento. A conquis-
ta do selo diamante é um exemplo claro desse 
trabalho. A partir dos protocolos implantados, 
reduzimos taxas de infecção e o tempo de per-
manência é menor, permitindo atender maior 
número de pacientes”, comemora o gestor.

Presente à entrega da certificação, o Pre-
sidente da Fundação do ABC Mauricio Min-
drisz reforçou o apoio da entidade à educação 
continuada nas mantidas. “Temos que buscar 
sempre a qualidade. Sei o quanto foi traba-
lhoso para a equipe do AME conseguir o selo 
diamante e esse empenho é fundamental. A 
FUABC vai continuar a apoiar esse tipo de 
iniciativa, pois trabalhamos com a saúde das 
pessoas e temos o dever de oferecer sempre o 
que há de melhor”, garantiu Mindrisz.

Além da entrega do selo diamante, a Su-
pervisora de Enfermagem do AME Santo An-
dré, Marina Macedo Daminato, também rece-
beu certificado em esterilização hospitalar da 
3M, juntamente com a enfermeira Loredana 
Vanessa Di Felice e as auxiliares Maria Ferreira 
Gomes e Esmeralda Soares Gomes de Brito. 



www.fuabc.org.br4

A Central de Convênios - Funda-
ção do ABC acaba de abrir proces-
so seletivo para preenchimento de 
2.068 vagas – 517 efetivas e 1.551 de 
reserva – para cargos de nível Fun-
damental, Médio e Superior. Toda a 
seleção está sob responsabilidade do 
Instituto Quadrix de Tecnologia e 
Responsabilidade Social e as inscri-
ções vão até 22 de março.

Trata-se de processo seletivo 
destinado ao provimento de vagas 
existentes e à formação de cadastro 
de reserva no quadro de pessoal da 
Secretaria de Saúde de Santo André, 
assim como de vagas que surgirem 
no decorrer de um ano – prazo de 
validade da seleção –, podendo ser 
prorrogado por igual período a crité-
rio da administração, a contar da data 
de homologação do certame.

A prova objetiva será realizada 
em São Paulo e na região do Grande 
ABC, podendo ser em Santo André, 
São Bernardo ou São Caetano do 
Sul. Terá duração de 4 horas e será 
aplicada na data provável de 7 de 
abril, no turno da tarde. O conteúdo 
programático da avaliação e o edital 
completo do processo seletivo estão 
disponíveis no site www.fuabc.org.br.

Informações: Os candidatos 
poderão obter informações sobre 
o processo seletivo nas Centrais de 
Atendimento do Instituto Quadrix 
pelos telefones (11) 3198-0000 (São 
Paulo), (61) 3550-0000 (Brasília), 
(51) 3500-9000 (Porto Alegre), (71) 
3500-9000 (Salvador) e (21) 3500-
9000 (Rio de Janeiro). Informações 
também pelo e-mail contato@qua-
drix.org.br e no site www.quadrix.
org.br. Vale lembrar que não serão 
fornecidas informações por telefo-
ne a respeito de datas, locais e ho-
rários de realização das provas. O 
candidato deverá observar rigoro-
samente os editais e comunicados 
divulgados no site.

O Serviço de Neonatologia do Hospital 
da Mulher de Santo André realizou dias 1º, 
8, 15 e 22 de março curso de sensibilização 
de funcionários sobre questões relacionadas 
à prematuridade em recém-nascidos. Com 
intuito de minimizar ou acabar com efeitos 
adversos consequentes da internação, a ca-
pacitação engloba aulas de enfermagem, fo-
noaudiologia, fisioterapia e pediatria. Além 
disso, a ação prática “Dinâmica dos Senti-
dos” permitiu aos participantes descobrir e 
perceber a experiência do prematuro duran-
te a internação.

As causas da antecipação do nascimen-
to estão na maioria das vezes associadas às 
condições de saúde da mãe. Mulheres des-
nutridas, que fazem uso de determinados 
medicamentos, com problemas uterinos, 
diabetes, hipertensão, periodontite ou in-
fecção urinária, por exemplo, estão mais 
propensas a antecipar o parto. Assim que 
nasce, o prematuro é levado à UTI, onde 
encontra ambiente totalmente diferente do 

Hospital da Mulher aborda atenção
humanizada ao recém-nascido

Conscientização sobre Teste do Pezinho

Central de 
Convênios 

inscreve em 
seleção para 
Santo André

útero materno. “No útero da mãe, as condi-
ções de repouso e sono profundo são ideais, 
o que contribui para o desenvolvimento 
cerebral do feto. Por essa razão, o serviço 
busca proporcionar ambiente aconchegante, 
mesmo fora da barriga da mãe”, detalha a 
coordenadora da UTI Neonatal do Hospital 
da Mulher - Fundação do ABC, Dra. Sue-
li Aparecida Bispo de Souza, que salienta: 
“Tentamos reproduzir condições apropria-
das que transmitam proteção e segurança, 
resultando na recuperação mais rápida".

A imaturidade do paciente torna o or-
ganismo mais vulnerável a doenças e mais 
sensível a fatores externos como luz, ruídos 
e múltiplas manipulações. Os principais pro-
blemas médicos dos recém-nascidos prema-
turos estão relacionados à imaturidade respi-
ratória e metabólica. A pele também é mais 
fina do que a do recém-nascido de termo.

Esforço global: Nos últimos 10 anos, 
as iniciativas de humanização da assistên-

Com objetivo de propagar a impor-
tância da realização da Triagem Neo-
natal – mais conhecida como Teste do 
Pezinho – em todas as crianças após 48 
horas de vida, o Hospital da Mulher de 
Santo André, em parceria com a Asso-
ciação dos Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de São Paulo (APAE-SP), promo-
veu dias 25 e 27 de fevereiro curso de 
capacitação para profissionais de saúde 
do município.

O teste do pezinho é um exame previsto 
pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 
1.990. É capaz de detectar 4 tipos de doen-
ças: Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Con-
gênito, Doença Falciforme e outras Hemo-
globinopatias e Fibrose Cística, tendo como 
finalidade principal prevenir a deficiência 
intelectual e melhorar a qualidade de vida 
das crianças.

De acordo com a pediatra e superinten-
dente do Hospital da Mulher-Fundação do 

ABC, Dra. Rosa Maria Pinto de Aguiar, 
a meta é divulgar cada vez mais a impor-
tância do teste. “Queremos conscienti-
zar o maior número de pessoas, pois a 
Triagem Neonatal é muito importante 
para o diagnóstico precoce de doenças. 
É fundamental que todos saibam sua 
herança genética, pois os exames podem 
contribuir no planejamento familiar e re-
duzir a possibilidade de transmitir algu-
ma doença para o filho”. 

cia têm debatido a importância da articula-
ção entre a qualidade técnica da assistência, 
tecnologias de acolhimento e o suporte aos 
pacientes. As ações ocorrem em diversos 
campos de atenção, mas foram inicialmente 
implantadas no cuidado ao parto e ao re-
cém-nascido. O método Mãe Canguru, por 
exemplo, foi proposto originariamente em 
1978 pelo Dr. Edgar Rey Sanabria no Insti-
tuto Materno-Infantil de Bogotá (Colômbia) 
e adaptado à realidade brasileira em 2000. 
Trata-se de modelo de cuidado no campo 
neonatal, caracterizado pela promoção da 
atenção humanizada ao recém-nascido de 
baixo peso e que gera conjunto de ações na 
assistência envolvendo paciente, familiares e 
profissionais de saúde.

Mais recentemente, o modelo assisten-
cial humanizado passou a ocupar maior di-
mensão no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Desde 2004, o Ministério da Saúde disse-
mina em todo Brasil a Política Nacional de 
Humanização (PNH).

Equipe do Serviço de Neonatologia do Hospital da Mulher de Santo André
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A diretoria da FMABC, em conjunto com 
órgãos estudantis e coordenadores de cursos, 
organizou em 18 de fevereiro a tradicional re-
cepção aos calouros. Reunidos no Anfiteatro 
David Uip, no Centro de Pesquisas Cepes, os 
novos alunos puderam conhecer um pouco 
da estrutura da Faculdade de Medicina do 
ABC, assim como os responsáveis pelos prin-
cipais departamentos da instituição.

Terminada a reunião geral, os coordena-
dores de curso reuniram suas turmas sepa-
radamente para nova conversa – dessa vez 
direcionada à profissão de escolha.

As ações de recepção continuaram du-
rante toda a semana e incluíram churrascos, 
apresentação da bateria dos alunos, sarau, 
noite da pizza e palestras, entre outras ativi-
dades de integração.

Pelo menos 130 alunos da Faculdade de 
Medicina do ABC – 110 calouros e 20 vetera-
nos – fizeram a alegria de crianças de zero a 5 
anos atendidas pela creche São Jerônimo Emi-
liani, em Santo André. Por voltas das 8h30 de 
20 de fevereiro, ônibus lotado partiu do cam-
pus universitário rumo à instituição assisten-
cial, onde foi realizado o Trote Solidário 2013.

Sob responsabilidade do Departamento de 
Assistência e Previdência da FMABC (DAP), a 
ação contou com pequenas reformas, reposi-
ção do estoque da enfermaria local, pintura de 
muros com temas infantis, distribuição de lan-
ches para os pequenos e diversas atividades re-
creativas. Além disso, a tradicional pintura dos 
rostos dos calouros ficou a cargo da criançada, 
que se divertiu com a quantidade de tintas, co-
res e de calouros para pintar.

“O trote na creche buscou integrar calou-
ros e veteranos em uma atividade que mostra 
o lado humano proporcionado pela Faculda-
de”, contam os estudantes do 3º ano e mem-
bros da Diretoria do DAP, Nádia Romanelli 
Quintanilha e Gabriel Calazans, que acres-
centam: “A rotina do estudante de medicina 
é muito técnica e desgastante. Por isso procu-
ramos desenvolver atividades que valorizem a 
solidariedade e o voluntariado, cujo exercício 
no dia a dia é bastante difícil devido às obriga-
ções acadêmicas e à falta de tempo”.

Para a caloura Morganna Alves, o trote 
solidário da Medicina ABC “superou todas as 
expectativas”: “Nunca pensei que o trote pu-
desse ser tão divertido e que não fizesse mal. 
Achei que iria sair pintada, mas não por uma 
boa causa”, descontrai Morganna, que com-

Outra atividade que integrou a progra-
mação de recepção aos calouros de 2013 foi 
campanha de doação de sangue. Realizada 
em 20 de fevereiro na sala de reuniões do 
Diretório Acadêmico, a ação contabilizou 
200 doadores. A organização ficou a cargo 
de alunos de medicina membros da Socie-
dade Acadêmica de Estudos em Hemato-
logia (SAEH) e da IFMSA (Internatinal 
Federation of  Medical Student’s Associa-
tion) – dois órgãos acadêmicos da escola –, 
em parceria com o Hemocentro São Lucas 
(HSL), que disponibilizou médicos, enfer-
meiros e auxiliares de enfermagem, assim 
como materiais para coleta.

“A campanha de coleta de sangue já se 
tornou evento tradicional dos alunos da Me-
dicina ABC. A inserção da atividade na sema-
na de recepção aos calouros tornou a inicia-

tiva ainda mais importante, pois desperta a 
atenção dos novos alunos e futuros profissio-
nais de saúde para a importância da responsa-
bilidade social e da cidadania ao doar sangue 
e colaborar com os estoques dos hospitais”, 
considera o estudante da FMABC responsá-
vel pela campanha, Murilo Casati.

Os participantes passaram inicialmente 
por triagem médica, seguida de teste de ane-
mia e, por fim, pela coleta. O sangue em esta-
do bruto não tem condições de ser utilizado. 
Após a coleta, o material é tratado, passa pelo 
fracionamento e depois pela classificação – 
etapa na qual se define a tipagem sanguínea e 
o material torna-se seguro. Durante a classifi-
cação são feitos testes de AIDS, sífilis, doen-
ça de chagas, hepatites e HTLV1. Quando os 
testes não apontam nenhum problema, o san-
gue vai para estoque e está apto à utilização. 

Integração 
norteia recepção 

de calouros

Calouros pintam creche 
em “Trote Solidário”

Alunos doam 200 
bolsas de sangue

pleta: “O trote solidário ressalta a importância 
do profissional de saúde de verdade, que se 
preocupa com pessoas e não apenas com diag-
nósticos ou em receitar medicamentos”.

Humanização permanente: Além do 
trote solidário, o DAP desenvolve diversas 
atividades durante o ano, inclusive de atenção 
permanente à determinada comunidade. Este 
ano, o local escolhido deve ser a própria cre-
che São Jerônimo Emiliani. “Além de ações 
pontuais, temos projeto contínuo em que 
acompanhamos a população de alguma lo-
calidade específica ou instituição assistencial, 
realizando estudos e palestras direcionadas. 
Além disso, distribuímos cestas básicas às 
famílias mais carentes e organizamos campa-
nhas para entrega de ovos de Páscoa e sacoli-
nhas de Natal, entre outros trabalhos”.

Coleta de sangue reúne 200 doadores na FMABC

Veteranos da FMABC priorizam integração na recepção aos calouros

Caloura Morganna Alves durante trote
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Com o objetivo de informar colabo-
radores, pacientes e usuários dos riscos à 
saúde presentes no ambiente hospitalar, os 
corredores de acesso do Hospital Bertioga - 
FUABC receberam mapas com simbologia e 
cores indicando níveis de exposição. “A iden-
tificação visa a subsidiar atitudes de higiene 
pessoal e segurança, evitando acidentes e 
contaminação”, explica o técnico em segu-
rança do trabalho e presidente da Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
Jairo Giudice.

Os mapas estão expostos na enferma-

ria, recepção do laboratório e entrada dos 
colaboradores. Indicam riscos relacionados 
à exposição a agentes químicos (poeira, ga-
ses e vapores), físicos (ruídos, calor e frio), 
biológicos (vírus e bactérias) e ergonômicos 
(postura e peso), além de riscos de acidentes 
decorrentes do ambiente de trabalho. “To-
dos sabem da necessidade do uso dos equi-
pamentos individuais de segurança (EPI’s) e 
os mapas de riscos reforçam a importância”, 
acrescenta Giudice.

Durante a instalação dos mapas, os co-
laboradores foram orientados sobre a leitu-

Próximo de completar dois anos 
de gestão da Fundação do ABC, o  
Pronto-Socorro Central anexo ao Hos-
pital Municipal Irmã Dulce de Praia 
Grande fechou 2012 totalizando 237.196 
atendimentos. Funcionando sob a admi-
nistração da FUABC desde abril de 2011, 
a unidade passou por várias mudanças es-
truturais que melhoraram o atendimento, 
como nova recepção, instalação da Ouvi-
doria – que funciona em sala privativa – e 
de Serviço Social próprio. Em breve ga-
nhará uma nova Sala de Emergência, bem 
mais ampla e totalmente remodelada.

O Diretor de Enfermagem, Adilson 
Teixeira, pontua que a remodelação do 
setor não apenas permitirá melhor atendi-
mento médico às urgências e emergências 
como representará significativo avanço na 
própria logística. O espaço será ampliado 
em mais da metade. “O fluxo vai ser outro. 
Além disso, a nova sala de emergência terá 

PS Praia grande 
registra mais de 237 mil 
atendimentos em 2012

Bertioga recebe 
mapa de risco em 
setores de acesso

Simbologia e cores mostram a colaboradores, 
pacientes e acompanhantes riscos presentes no 

ambiente hospitalar Mapas buscam evitar acidentes e contaminação

Unidade ganhará em breve nova Sala de Emergência

ra do material e identificação de riscos ocu-
pacionais. Também participaram da ação o  
vice-presidente da CIPA, Antonio Carlos Ma-
galhães, e os membros da comissão Ana Paula 
Martins e Wagner Cesar Gonçalo Barros.

Medida preventiva: O mapa de risco é a 
representação gráfica do conjunto de fatores 
presentes nos locais de trabalho capazes de 
acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores 
– acidentes e doenças ocupacionais. Tais fa-
tores têm origem nos diversos elementos do 
processo de trabalho (materiais, equipamen-

tos, instalações, suprimentos e espaços de tra-
balho) e na forma de organização do trabalho 
(arranjo físico, ritmo de trabalho, método, 
postura, jornada, turnos e treinamento).

O risco é classificado com círculos, que 
podem ser grandes, médios ou pequenos. Já 
as cores representam o tipo de risco, sendo 
vermelho para riscos químicos, verde para 
mecânico, azul para físicos, amarelo para 
ergonômico e marrom para risco biológico. 
Um mesmo ambiente pode conter círculos 
de todos os tamanhos e cores de acordo com 
sua classificação.

portas mais amplas e cortina de ar-condiciona-
do”, completa. A cortina de ar-condicionado é 
uma espécie de barreira que evita que o ar de 
dentro do ambiente se misture com o de fora, 
mantendo a temperatura estável.

A empresa terceirizada Guima, responsável 
pela obra, acrescenta que o projeto prevê nova 
estrutura voltada à equipe técnica, com posto de 
enfermagem em localização estratégica e con-
forto médico, além de sanitários. Toda a parte 
de infraestrutura está sendo refeita, bem como 
as instalações hidráulicas e elétricas, sistema de 
tubulação de gases e climatização do ambiente.

A obra exigiu modificações para não 
interromper os serviços médicos. A sala de 
emergência teve de ser provisoriamente des-
locada para outro espaço, que recebeu recur-
sos para atendimento aos pacientes graves em 
urgência e emergência. A entrada de ambu-
lâncias e do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) mudou para o estacio-
namento de funcionários da unidade. Já o 

der pelo sistema de Acolhimento com 
Classificação de Risco. Após escuta e 
checagem dos sinais vitais, a enfermagem 
sinaliza aos médicos por meio de cores a 
gravidade dos pacientes. Vermelho indica 
emergência (que necessita de atendimen-
to imediato), amarelo é para urgência (o 
mais rápido possível), verde para consul-
tas não urgentes (que podem aguardar 
tempo maior) e azul para consultas de 
baixa complexidade (que serão atendidos 
após os casos anteriores). Casos mais gra-
ves com risco de complicações e morte 
são atendidos primeiro. O atendimento 
aos pacientes que chegam à sala de emer-
gência pelo SAMU é imediato.

acesso dos pacientes graves, na parte interna, 
foi deslocado para um corredor alternativo.

Mudanças: Rapidez no atendimento, or-
ganização dos fluxos e novos serviços marca-
ram as primeiras mudanças no Pronto-Socorro 
Central desde que a FUABC assumiu a gestão.

Por ser complexa, a obra de reestruturação 
do PS foi dividida em etapas. A fase inicial com-
preendeu nova recepção e área de espera, com 
Ouvidoria e espaço lúdico para crianças. Tam-
bém englobou climatização do ambiente, com 
cortina de ar na porta de entrada, reparos elétri-
cos e hidráulicos, pintura e manutenção.

Para priorizar casos mais graves que che-
gam pela recepção, a unidade passou a aten-
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Grupo de alunos do 4º ano de 
Medicina preparou em 6 de março 
palestra para jovens em tratamento 
no Centro de Referência Adolescen-
te Cidadão-Esperança da FMABC 
– também conhecido como Instituto 
de Hebiatria. O tema escolhido foi re-
ciclagem e o local da ação não poderia 
ser mais adequado: a Oficina de Re-
ciclagem da Fundação do ABC, onde 
pacientes da Hebiatria realizam ativi-
dades artesanais a partir da reutilização 
de materiais como papel, garrafas Pet e 
latas de alumínio.

A iniciativa compôs projeto de 
humanização dos acadêmicos, que 
entre outros temas abordaram a im-
portância da separação do lixo nas re-
sidências para posterior reciclagem, as 
diferenças entre reciclagem e reutili-
zação, o impacto do lixo no meio am-
biente e o tempo para degradação. “O 
Brasil perde cerca de R$ 8 bilhões ao 
ano por não reciclar o lixo adequada-
mente”, afirmaram os estudantes da 
Medicina ABC, que buscaram traba-
lhar o tema nos âmbitos pedagógico, 
educativo e social, a fim e informar e 
conscientizar o público adolescente.

Ao final da palestra teve início ba-
te-papo com os jovens pacientes, que 
demonstraram interesse em dissemi-
nar o aprendizado. Alguns, inclusive, 
se propuseram a instalar lixeiras de 
cores diferentes na escola, dando iní-
cio ao processo de separação do lixo. 

Alunos de 
Medicina

dão aula na 
HebiatriaO Núcleo Especializado em Aprendi-

zagem da Faculdade de Medicina do ABC 
(NEA-FMABC) inaugurou em 1º de março o 
programa Colocando o Pingo no ‘I’ da Inclu-
são, cujo objetivo é promover discussões com 
educadores, alunos – crianças e adolescentes 
–, pais e familiares sobre como trabalhar o 
ensino frente às dificuldades escolares. A par-
tir das 11h, o Colégio Piaget de São Bernar-
do sediou debate entre 300 alunos e o grupo 
multiprofissional do NEA.

“Hoje temos muitas crianças e adolescen-
tes com dificuldades de aprendizagem, fruto 
de problemas como dislexia, discalculia ou 
transtorno de déficit de atenção e hiperati-
vidade (TDAH), por exemplo. São pacientes 
que muitas vezes, além do tratamento médico 
e terapia, necessitam de trabalhos diferencia-
dos por parte da escola para superar obstá-
culos no ensino e acompanhar o rendimento 
dos demais estudantes”, explica a neuropsi-
cóloga e coordenadora do NEA-FMABC, 
Alessandra Bernardes Caturani Wajnsztejn.

O encontro com os alunos também ser-
viu para promover reflexão sobre o bullying. 
“Um aluno pode sofrer pressão tanto por ser 
gordinho como por tirar notas baixas em ma-
temática, por exemplo. Existe uma infinidade 
de maneiras com que o bullying pode ser carac-
terizado, até mesmo em apelidos pejorativos”, 
garante o professor Rubens Wajnsztejn, neuro-
logista da FMABC e coordenador do Programa 
Dislexia e Aprendizagem da Fundação do ABC 
(PDA-FUABC), que debateu o tema no Piaget 
ao lado da neuropsicóloga Alessandra Caturani.

Contra a exclusão: Segundo Alessan-
dra Caturani, ainda são poucas as escolas que 
buscam alternativas específicas para driblar 
dificuldades. “Tenho pacientes que peço para 
explicar oralmente o que entenderam de de-
terminada matéria. Depois peço para que es-
crevam a mesma coisa. A diferença é gritante”, 
exemplifica Alessandra Caturani, ao sugerir 
que provas orais são mais indicadas na avalia-
ção escolar de pacientes com tal indicação.

O neurologista Rubens Wajnsztejn re-
força: “Quando a escola adota procedimen-
tos diferentes entre os alunos, como provas 
orais em lugar de dissertativas, o objetivo é 
corrigir desvantagens. É como usar óculos. 
O acessório apenas corrige uma desvanta-
gem, sem trazer vantagem alguma quando 
comparado a quem não precisa usar. A ava-
liação diferenciada para um aluno com dis-

FMABC cria programa para
debater dificuldade escolar

Parceria em aprendizagem

lexia segue essa mesma filosofia”.
“Queríamos mostrar aos alunos, por meio 

de especialistas, a importância de entender e 
respeitar as diferenças. Além disso, também 
buscamos reforçar a consciência de incluir e 
de não discriminar. Ao realizar uma atividade 
em grupo, por exemplo, incentivamos que os 
alunos convidem e aceitem colegas com difi-
culdades, ao invés de excluí-los”, afirma a Di-
retora do Colégio Piaget, Valdinéia Cavalaro.

Alessandra Caturani (esq.), Valdinéia Cavalaro e Dr. Rubens Wajnsztejn

As ações no campo das dificuldades 
escolares começaram em 2004 na Fun-
dação do ABC - Faculdade de Medicina 
do ABC, na área de pesquisa clínica. No 
mesmo ano foi criado o Ambulatório de 
Neurodificuldades, abrindo espaço para 
atendimento gratuito à população – prin-
cipalmente casos de Dislexia e TDAH. Até 
meados de 2007 a atuação dependia do 
apoio de dezenas de profissionais voluntá-
rios, efetivados pelas prefeituras da região 
com a implantação do Programa Dislexia 
ABC, que posteriormente se tornaria Pro-
grama Dislexia e Aprendizagem da Fun-
dação do ABC. “Com o passar dos anos, 
o volume de atendimentos foi crescendo 
e fomos incorporando cada vez mais vo-
luntários à equipe. Em 2007 demos grande 
passo no sentido de oficializar e ampliar 

nossa atuação. Fundamos o Núcleo Es-
pecializado em Aprendizagem e criamos o 
Programa Dislexia ABC em parceria com 
Santo André, São Bernardo e São Caetano. 
Cada cidade passou a ter equipe multidis-
ciplinar específica, com contratação de to-
dos os voluntários que já compunham o 
grupo”, recorda Dr. Rubens Wajnsztejn.

Hoje os dois programas estão con-
solidados e são referências nacionais no 
segmento. O NEA funciona no campus 
universitário e o PDA conta com mais de 
80 profissionais contratados via Fundação 
do ABC. Os atendimentos ocorrem em 
espaços específicos nos três municípios do 
ABC parceiros e no ambulatório na Facul-
dade, onde também atuam voluntários e 
estagiários na assistência às demais cidades 
do Grande ABC.

O programa Colocando o Pingo no ‘I’ da 
Inclusão começou a funcionar junto aos alunos 
do Colégio Piaget, mas também estão previstos 
encontros específicos com os educadores da 
escola e com pais e familiares. Apesar de recém-
-criada, a iniciativa já desperta o interesse de di-
versas instituições do país. Estabelecimentos de 
ensino no Paraná, Goiás e dois em Minas Gerais 
já entraram em contato e agendaram encontros 
com o NEA-FMABC para os próximos meses.
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ABC e Litoral têm celebrações
pelo Dia Internacional da Mulher
O Grupo Fundação do ABC 

preparou em março série 
de eventos em homenagem 
ao Dia Internacional da 
Mulher. Palestras, cafés da 

manhã, atividades de promoção à saúde e de 
beleza foram algumas das ações que marca-
ram as celebrações tanto no ABC como nas 
unidades do Litoral. Confira como foram as 
comemorações pela FUABC.

HPS Central: Em São Bernardo, no 
Hospital e Pronto Socorro Central, o Dia da 
Mulher em 8 de março ganhou programação 
especial. Com organização do Serviço Social, 
Terapia Ocupacional e voluntárias, o HPS 
Central realizou evento no primeiro andar da 
ala de Pediatria para todas as mães que passa-
ram pelo setor. Entre os serviços disponíveis 
estiveram pintura de unhas, limpeza de pele, 
maquiagem e cabelo. Também foram entre-
gues rosas e kits de beleza.

AME Santo André: No Ambulatório Mé-
dico de Especialidades de Santo André, o Dia 
Internacional da Mulher homenageou usuá-
rias e colaboradoras. Logo cedo, as funcioná-
rias foram recepcionadas com café da manhã 
especialmente montado para elas. A ação foi 
repetida no período da tarde, a fim de atingir 
todas as mais de 80 colaboradoras da unidade.

Durante todo o expediente, pacientes e 
acompanhantes foram parabenizadas pelas 
equipes de atendimento do AME Santo An-
dré e receberam lembrança com chocolates 
ao leite e diet – pensando nas usuárias com 
problema de diabetes. Em tratamento há 10 
meses no setor de fisioterapia, a paciente Te-
rezinha Faquim Corrêa elogiou a iniciativa. 
“Achei ótima a lembrança e a homenagem 
nesta data. O atendimento no AME está mui-
to bom e esse gesto reflete a preocupação 
com os pacientes”, destacou.

Quem também se surpreendeu foi Odi-
nésia Barros Barbosa, que esteve na unidade 
acompanhando a sogra, Maria Gorete. “Não 
esperava essa homenagem, ainda mais por-
que não vim para consulta, mas apenas como 
acompanhante. É uma iniciativa muito im-
portante”, afirmou Odinésia.

FUABC-FMABC: O expediente come-
çou mais tarde para funcionárias que atuam no 
campus universitário da Faculdade de Medici-
na do ABC. Colaboradoras da Fundação do 
ABC, FMABC e Central de Convênios foram 

No Hospital Bertioga, iniciativa relembra época do recebimento de cartas 

Tatiane Castro, do AME Santo André, homenageia a paciente Terezinha Corrêa

Voluntária Gabriela de Andrade pinta unhas de Deise Grazielle no HPS Central

Hospital Nardini: Mulheres de todas as 
idades residentes no Grande ABC puderam 
acompanhar durante o dia 8 de março ativi-
dades gratuitas organizadas pelo Hospital Dr. 
Radamés Nardini, em Mauá. O Dia Interna-
cional da Mulher foi comemorado com pales-
tras ministradas por funcionários da unidade, 
que abordaram temas como importância dos 
cuidados com a saúde feminina na atualidade 
e aspectos emocionais que interferem na ro-
tina diária das mulheres, entre os quais moti-
vação e recuperação da autoestima. O evento 
foi organizado pelo hospital em parceria com 
a Fundação do ABC e a Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Mauá.

A abertura das atividades foi feita pelo 
superintendente do Nardini, Morris Pi-
menta e Souza, seguida por duas palestras 
no período da manhã. Sorteio de brindes e 
sessões gratuitas de maquiagem facial foram 
oferecidas em parceria com a empresa de 
cosméticos Mary Kay do Brasil. À tarde a 
programação foi retomada com apresenta-
ções sobre a evolução da trajetória profissio-
nal das mulheres que atuam na área da Saúde 
e breve apresentação musical. O Grupo Vo-
luntário Calor Humano, que atua há mais de 
20 anos no hospital, ofereceu o já tradicio-
nal chá com panetone, que integrou coffee 
break destinado aos convidados.

“Irmã Dulce”: Público composto na 
maioria por mulheres ligadas à área de saú-
de e dois assuntos importantes para a popu-
lação feminina: saúde e violência. Esse foi o 
cenário do anfiteatro do Complexo de Saúde 
Irmã Dulce, lotado por enfermeiras, técnicas 
e estagiárias de enfermagem na celebração do 
Dia Internacional da Mulher. O ginecologista 
e obstetra Antonio Alberto Demartini Man-
zan falou sobre saúde da mulher, da adoles-
cência à menopausa. Em seguida, o também 
ginecologista e obstetra Airton Gomes, que 
além de médico é advogado, discorreu sobre 
violência contra a mulher.

Realizadas na manhã do dia 6, as pales-
tras foram iniciativa da Comissão de Hu-
manização. A assistente social Renata Car-
valho, presidente da comissão, destaca que 
a intenção foi proporcionar conhecimento 
às funcionárias e profissionais de saúde do 
complexo, bem como estagiárias de enfer-
magem. “As palestras propõem processo 
preventivo. Hoje as mulheres esquecem um 
pouco do cuidar delas próprias e isso é um 
alerta”, pontua. 

convidadas a participar de café da manhã no 
Dia Internacional da Mulher. A ação foi reali-
zada no Centro de Pesquisas Cepes pela Asso-
ciação dos Funcionários da FUABC-FMABC.

Envelope em Bertioga: Na manhã de 8 
de março, o Hospital Bertioga-FUABC rece-
beu um grande envelope com mensagens em 
homenagem ao Dia da Mulher. A instalação 
interativa estava recheada de pensamentos de 

grandes mulheres brasileiras e teve por obje-
tivo relembrar o recebimento de cartas e mo-
tivar a reflexão e a valorização de ser mulher.

Com o tema “Uma Mensagem Especial 
para Você”, a grande correspondência des-
tacou trechos de textos de Clarice Lispector, 
Cora Coralina e Lia Luft. As mulheres do 
hospital puderam retirar mensagens até o dia 
10, em instalação que atingiu todos os quatro 
plantões da unidade.
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Hospital da Mulher terá nova sala
cirúrgica e reconstrução de mama

O Hospital da Mulher de San-
to André terá duas grandes 
novidades este ano. Para 
os próximos meses está 
prevista abertura de nova 

sala cirúrgica na unidade, que permitirá ele-
var o número de procedimentos e agilizar 
o atendimento das pacientes. Em parceria 
com a Faculdade de Medicina da Fundação 
do ABC, a unidade planeja para o segundo 
semestre iniciar serviço de reconstrução ma-
mária – fundamental para elevar a autoestima 
de mulheres que passaram por mastectomia 
(cirurgia para retirada da mama).

A implantação dos serviços foi anunciada 
pelo secretário de Saúde andreense, Homero 
Nepomuceno Duarte, no encerramento das 
comemorações do hospital pelo Dia Interna-
cional da Mulher. Na oportunidade, o prefei-
to Carlos Grana reforçou a importância da 
unidade na humanização do atendimento à 
população. “Queremos uma cidade cada vez 
humana e a saúde exerce papel fundamental. A 
população quer ser ouvida, quer ser bem trata-
da, quer atenção. É orgulho para Santo André 
saber que hoje o Hospital da Mulher responde 
a essas demandas sociais”, afirmou o chefe do 
Executivo.

Também presente à solenidade de encer-
ramento em 8 de março, o presidente da Fun-
dação do ABC, Mauricio Mindrisz ressaltou 
a importância do diagnóstico precoce e do 

Secretário de Saúde de Santo André, Homero 
Nepomuceno Duarte anuncia novidades durante 

comemorações da Semana da Mulher

tratamento no combate ao câncer de mama 
utilizando exemplo pessoal: “Minha mãe teve 
câncer de mama, passou pela mastectomia e 
depois disso viveu quase 40 anos. Temos que 
continuar a incentivar o diagnóstico precoce, 
para que mais mulheres tenham chance de 
vencer e superar a doença”.

Segundo o professor de Mastologia da 
FMABC, Dr. Ivo Carelli Filho, a reconstrução 
da mama é fundamental para a autoestima da 
mulher: “Procuramos preservar ao máximo 
a mama nas cirurgias e incentivamos a re-
construção, justamente visando a melhorar a 
autoestima e a qualidade de vida da paciente. 
Quando conversamos sobre a retirada do tu-
mor, já perguntamos se a paciente gostaria de 
passar pela oncoplastia”, descreve Dr. Ivo Ca-
relli Filho, que acrescenta: “Até pouco tempo 
era comum as pacientes se sentirem mutiladas 
após a cirurgia, inclusive do ponto de vista 
emocional. É extremamente importante que a 
mulher se sinta bem. Por isso a oncoplastia se 
tornou tendência. Hoje os próprios mastolo-
gistas estão fazendo cursos de especialização 
e aprendendo procedimentos de reconstrução 
mamária, no intuito de somar conhecimentos 
aos dos cirurgiões plásticos e aumentar o nú-
mero de pacientes beneficiadas”.

Semana da Mulher: Com o objetivo de 
estimular a prevenção, tratamento e educação 
para hábitos saudáveis, o Hospital da Mulher 

de Santo André celebrou o Dia Internacional 
da Mulher entre 6 e 8 de março com progra-
mação diversificada voltada aos colaborado-
res, usuários e moradores da região. A uni-
dade montou circuito em que os visitantes 
passavam por orientações sobre diabetes, 
geriatria, fisioterapia e postura, assim como 
alimentação saudável, emagrecimento e pre-
venção de câncer de mama. Além disso, hou-
ve oficina coordenada pela Associação Viva 
Melhor, que é formada por mulheres que já 
se submeteram à mastectomia.

A abertura das atividades esteve a cargo 
da Dra. Rosa Maria Pinto de Aguiar, superin-
tendente do hospital, que acredita que além 

da homenagem às mulheres, o evento teve 
papel de aproximar a instituição da popula-
ção, das pacientes e funcionárias. “As ações 
refletem na qualidade do atendimento. Pro-
porcionam melhora significativa no quadro 
geral das pacientes, possibilitam vivência 
hospitalar mais acolhedora, humanizada e 
menos traumatizante, além de fortalecer vín-
culos com a família e equipe de atendimento” 
acrescenta.

No dia 6, o ginecologista e chefe do setor 
de Saúde e Medicina Sexual da Faculdade de 
Medicina do ABC, Dr. Eliano Pellini, coman-
dou palestra sobre “A sexualidade feminina e 
os contos de fadas”. Na mesma data a profes-
sora de Saúde Coletiva da FMABC e futura 
secretária da Mulher de Santo André, Silmara 
Conchão, prestigiou o evento, falando sobre 
as conquistas femininas ao longo dos anos.

Durante a semana, o Hospital da Mulher 
Maria José dos Santos Stein também recebeu 
as palestras do mastologista da unidade, Dr. 
Guerino Barbalaco, sobre “Estatísticas sobre 
câncer de mama no Brasil”, e do ginecologis-
ta e obstetra da unidade, Dr. Alfredo Roberto 
Netto, que abordou o tema: “Vírus HPV”.

Além da Dra. Rosa Maria Pinto de 
Aguiar, o encerramento da semana da mu-
lher contou com presenças do prefeito Car-
los Grana e da vice Oswana Fameli, do se-
cretário de Saúde Dr. Homero Duarte e do 
Presidente da Fundação do ABC Mauricio 
Mindrisz, entre outras autoridades.Dra. Rosa Maria Aguiar (esq.), Oswana Fameli, Carlos Grana, Dr. Homero Duarte e Mauricio Mindrisz

Dr. Homero Duarte, durante anúncio de novidades no Hospital da Mulher
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grande ABC tem atendimento
gratuito no Dia Mundial do Rim

Pé diabético é tema de sensibilização no Anchieta

Celebrado em 14 de março, o 
Dia Mundial do Rim teve aten-
dimento gratuito e ações de 
conscientização à população 
no Grande ABC. Coordenada 

pela disciplina de Nefrologia da Faculdade de 
Medicina do ABC, com apoio da Sociedade 
Brasileira de Nefrologia, a campanha atendeu 
195 pacientes no ambulatório da FMABC em 
frente ao Hospital Anchieta de São Bernardo.

Estiveram disponíveis exames de diabe-
tes, verificação de pressão arterial e exames 
de fitas de urina para detecção de sangue e 
albumina (proteína), fatores que podem indi-
car problemas renais. Além disso, foi distri-
buído material informativo e houve palestras 
abordando as funções dos rins, principais si-
tuações de agressão renal e orientações sobre 
como prevenir lesões.

Atenção global: O Dia do Rim é come-
morado em todo o mundo com finalidade de 
reforçar o papel fundamental dos rins na ma-
nutenção do equilíbrio ao filtrar o sangue e 
remover produtos indesejados do organismo.

A doença renal é uma enfermidade com-
plexa e fatal. Estudos populacionais em di-
ferentes países demonstram prevalência de 
doença renal crônica de 7,2% para pessoas 
acima de 30 anos e entre 28% e 46% em indi-
víduos acima de 64 anos. Mesmo em estágios 
iniciais, a chance de morrer por doença car-
diovascular é 46% maior em portadores de 
doença renal, chegando a 136% no estágio 

moderado. A mortalidade em pacientes em 
diálise atinge níveis assustadores: uma pessoa 
de 30 anos tem a mesma chance de morrer do 
que uma de 80 anos.

No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas 
têm alguma disfunção renal. Conforme o últi-
mo censo da Sociedade Brasileira de Nefrolo-
gia, aproximadamente 100 mil brasileiros estão 
em diálise, com taxas de internação hospitalar 
de 4,6% ao mês e de mortalidade de 17% ao 
ano. Além disso, a grande maioria dos pacien-
tes morre antes de ter acesso ao tratamento em 
decorrência da falta de diagnóstico.

Entre as principais causas de perda da 
função renal estão hipertensão arterial (35%), 

diabetes (28,5%) e glomerulonefrites (11,5%). 
Segundo o levantamento Vigitel (2011), do 
Ministério da Saúde, 23% da população brasi-
leira maior de 18 anos é hipertensa, 5,6% dia-
bética, 18% fumante, 48% estão com excesso 
de peso e 16% são obesos. “São todos fatores 
de risco importantes, que contribuem para a 
perda de função renal”, alerta o professor de 
Nefrologia da FMABC e Presidente da SBN, 
Dr. Daniel Rinaldi.

Em 2012 foram realizados 5.385 trans-
plantes renais no Brasil, sendo 1.488 de doa-
dores vivos e 3.897 de doadores falecidos. 
Estima-se que em torno de 32.000 pacientes 
permanecem na fila de espera aguardando 

pelo procedimento.
O problema pode ser facilmente diagnos-

ticado por meio de exames de urina e da do-
sagem de creatinina no sangue. O tratamento 
adequado retarda a progressão da doença, re-
duz as mortes e os custos terapêuticos.

Na campanha de 2013, cujo tema foi 
“Pare de agredir seu rim”, também foram di-
vulgadas oito “regras de ouro” estabelecidas 
mundialmente: 1) Saiba sua pressão arterial; 
2) Controle o açúcar no sangue; 3) Faça ati-
vidade física; 4) Confira o seu peso e a sua 
dieta; 5) Beba água; 6) Não fume; 7) Não use 
remédios sem orientação médica; e 8) Pare de 
agredir seu rim e saiba se seus rins estão ok. 

O Centro de Tratamento do Pé Dia-
bético do Hospital Anchieta organizou 
em 13 de março encontro com as equi-
pes médicas, de enfermagem, psicologia, 
fonoaudiologia, fisioterapia e de nutrição. 
A reunião serviu para apresentar cerca 
de 50 casos de pé diabético tratados com 
técnica pioneira desenvolvida na própria 
unidade: a terapia fotodinâmica.

Graças ao trabalho, 17 entre 18 pa-
cientes encaminhados com infecções se-
veras nos membros inferiores foram pou-
pados de amputações. Eram todos casos 
extremos, em que a ação medicamentosa 
praticamente não fazia efeito e que a reti-
rada dos dedos – ou até mesmo de todo o 

Grupo da Medicina ABC atende 195 pacientes em ambulatório de São Bernardo Teste de glicemia na prevenção de diabetes

pé – seria a principal opção.
Sob comando do cirurgião vascular e 

coordenador do Centro de Tratamento do 
Hospital Anchieta, Dr. João Paulo Tardivo, o 
evento no Anchieta contou com as palestras 
“Fototerapia dinâmica no tratamento de pé 
diabético e feridas” e “Critérios para indica-
ção de amputação no tratamento do pé dia-
bético”. O objetivo da ação foi sensibilizar o 
corpo clínico para a nova técnica aplicada no 
hospital, a fim de que a identificação de casos 
e a classificação segundo a gravidade sejam 
mais ágeis, garantindo maior possibilidade de 
cura e reduzindo taxas de amputação.

Fototerapia pioneira: A terapia fotodinâ-

mica utiliza a luz como base para o tratamen-
to. A maioria dos pacientes chega com feridas 
abertas nos pés, bastante infeccionadas e que 
não cicatrizam mesmo após meses de trata-
mento com antibióticos. A fototerapia começa 
com introdução de um cateter pela ferida che-
gando até o osso comprometido. Por esse ca-
teter é injetada solução azulada e sensível à luz, 
irrigando a região a ser tratada. Pela mesma 
ferida é inserido pequeno cabo de fibra ótica, 
cuja ponta acende e irradia luz ao pé de dentro 
para fora. “A molécula fotossensível azul capta 
a energia da luz e leva para dentro da célula 
doente, onde há oxigênio. Dessa mistura for-
mam-se radicais livres que destroem a célula, 
combatendo a infecção”, explica Dr. Tardivo. 

Após o fechamento da ferida, a região con-
tinua a ser iluminada, porém externamente 
com lâmpadas de LED. 
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Novo vice da FUABC agrega
experiência pública e privada

Campanha de higienização das mãos
é reforçada no Hospital Nardini

Economista e administrador pós-gradua-
do em educação. Aos 64 anos, Marco Anto-
nio Santos Silva acaba de assumir a vice-Pre-
sidência da Fundação do ABC, indicado pelo 
prefeito de São Caetano, Dr. Paulo Pinheiro. 
Atual secretário de governo do município, 
o novo gestor da FUABC traz na bagagem 
quase 40 anos de experiência empresarial e 19 
anos à frente da USCS - Universidade Muni-
cipal de São Caetano do Sul (antigo IMES) 
– 15 anos como diretor e outros 4 como vice.

“Pretendo disponibilizar minha expe-
riência profissional na condução dos tra-
balhos junto à atual Presidência. Estou me 
familiarizando com a Fundação do ABC 
neste início de gestão, aprendendo a cultura 
da organização e conhecendo os detalhes 
da administração”, revela Marco Antonio 
Santos Silva, que reconhece a importân-
cia do papel estratégico da FUABC junto 
às cidades parceiras: “A participação da 
entidade em São Caetano é extremamente 
relevante e colabora muito na qualificação 
dos serviços municipais. Graças a essa qua-
lidade, a instituição hoje se tornou impres-
cindível na gestão da saúde em todos os 
municípios em que atua”.

Todo profissional de saúde é respon-
sável por evitar a disseminação de infec-
ções hospitalares. É a medida individual 
mais simples e econômica de prevenir a 
propagação de doenças e microorganis-
mos relacionadas à assistência à saúde. 
Apoiado nessa premissa, o Hospital Dr. 
Radamés Nardini de Mauá decidiu refor-
çar a campanha de higienização das mãos 
entre os mais de 600 funcionários do hos-
pital. Nos dias 13 e 14 de março foram re-
alizadas palestras no auditório da unidade 
com apresentação de vídeo explicativo a 
funcionários de todos os setores. O obje-
tivo foi estimular a adesão à lavagem das 
mãos e consequentemente aumentar a 
segurança de pacientes e acompanhantes.

A iniciativa foi da CCIH (Comis-
são de Controle de Infecção Hospita-

deliberação o Conselho Curador, cujo pre-
sidente é indicado pelo prefeito de uma das 
cidades do ABC em rodízio que ocorre a cada 
2 anos. Para o próximo ano, a indicação ca-
berá ao prefeito de São Caetano, Dr. Paulo 
Pinheiro, o que aproxima muito Santos Silva 
do comando da FUABC.

“A Fundação do ABC tem adotado siste-
ma de trabalho bastante interessante no que 
diz respeito à sucessão do presidente. Em ge-
ral, o vice é preparado para a função. Conhe-
cendo a instituição internamente, demandas 
e particularidades, certamente fica mais fácil 
essa transição do comando”, acredita o novo 
vice-presidente.

Além da experiência empresarial e na ges-
tão pública, Marco Antonio Santos Silva tam-
bém contribuirá com expertise na área edu-
cacional. Com quase 20 anos de atuação na 
USCS – onde hoje é conselheiro –, o gestor 
esteve à frente de todo o processo que permi-
tiu transformar o instituto isolado IMES em 
Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul, que conta atualmente com 28 cursos de 
graduação, além de modalidades em pós-gra-
duação (Lato e Stricto Sensu), extensão, pro-
gramas corporativos e educação a distância.

lar) do Hospital Nardini, coordenada pela 
enfermeira Fabiana Marinho. Em vídeo  
bem-humorado, a dinâmica de lavagem das 
mãos é ensaiada por funcionários do hospital 
que personificam bactérias e sabões ao som 
de músicas parodiadas e adaptadas ao tema. 
A estratégia difundida há dois anos trouxe 
resultados. “Foram os próprios funcionários 
que fizeram o vídeo. Portanto, observamos 
uma sensibilização e retomamos a campanha. 
Nossos indicadores de infecções são fecha-
dos mensalmente e estão dentro dos padrões 
exigidos pelo Ministério da Saúde, mas o 
processo de conscientização é permanente”, 
explica. Segundo a coordenadora, não há nú-
mero recomendado de vezes para higienizar 
as mãos diariamente em ambiente hospitalar. 
O indicado é que o procedimento seja repeti-
do, obrigatoriamente, antes e depois do aten-

dimento ao paciente. Em janeiro, o índice de 
infecção hospitalar controlado pelo CCIH foi 
de 0,88. A taxa máxima tolerada pelo Minis-
tério da Saúde é de 2,0.

Cartazes alusivos à campanha foram fixa-
dos nos setores do hospital, além de placas que 
identificam as precauções a serem seguidas em 
áreas de isolamento. O treinamento e orien-
tação no local começaram dia 5 em todos os 
plantões.  Equipe da CCIH reforça o cuidado 
com a limpeza das mãos especialmente nas 
UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), clínica 
médica, clínica cirúrgica e refeitório.

As mãos são a principal via de transmissão 
de microrganismos durante a assistência aos 
pacientes, pois a pele é reservatório de diver-
sos microrganismos que podem se transferir 
de uma superfície para outra por meio de con-
tato direto (pele com pele), ou indireto, atra-

Duplo desafio: Não bastassem as atri-
buições inerentes à vice-presidência, Marco 
Antonio Santos Silva chega à FUABC com 
desafio ainda maior: substituir em 2014 o 

atual presidente da instituição, Mauricio Min-
drisz. Instituída pelos municípios de Santo 
André, São Bernardo e São Caetano, a Fun-
dação do ABC tem como órgão máximo de 

vés do contato com objetos e superfícies 
contaminados. Por isso, é recomendado 
que funcionários (e pacientes) higienizem 
regularmente as mãos com água e sabão 
comum ou antisséptico (álcool em gel).

Marco Antonio Santos Silva: "A FUABC se tornou imprescindível na gestão da saúde"
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São Caetano reestrutura Comitê  
de Humanização da Saúde

O Comitê de Humanização 
da Secretaria de Saúde de 
São Caetano iniciou 2013 
buscando fortalecer sua 
atuação. A reestruturação 

das atividades começou a ser discutida em 26 
de fevereiro no Hospital Maria Braido-FUA-
BC, na primeira reunião do grupo este ano.

O Comitê de Humanização foi fundado 
em fevereiro de 2012 com a missão de valo-
rizar a dimensão humana e subjetiva na assis-
tência à saúde, bem como investir nos profis-
sionais dentro do conceito de humanização, 
compartilhando competências e buscando a 
satisfação interna e externa.

Entre os resultados alcançados no pri-
meiro ano de atuação estão parcerias com 
entidades assistenciais e iniciativa privada. 
Entretanto, o esforço não foi suficiente 
para sustentar convênios por toda a tem-
porada. “Nos últimos anos temos visto que 
os serviços de saúde conseguem melhores 
resultados em meio a condições positivas 
e saudáveis de trabalho. Na lista de fatores 
positivos estão compromisso da liderança, 
qualidade na gestão, competência, criativida-
de da equipe e atendimento humanizado à 
população”, ressalta a psicóloga e presidente 
do comitê, Rosely Perrone.

Três comissões compõem hoje o Comi-
tê de Humanização, com atuações junto aos 

A Casa da Gestante de São Caeta-
no tem novo endereço. Com intuito de 
melhorar o atendimento às moradoras, 
o equipamento funciona desde o início 
de fevereiro no Hospital Municipal Eu-
ryclides de Jesus Zerbini, na esquina da 
Rua São Paulo com a Avenida Vital Bra-
sil Filho. An-
teriormente a 
unidade estava 
localizada em 
prédio alu-
gado na Rua 
Vital Brasil Fi-
lho, 266.

O secretá-
rio de Saúde 
sancaetanense, 
Sallum Kalil 
Neto, explica o 
motivo da mudança: “A Casa da Gestan-
te, e muitos serviços municipais de Saú-
de, estavam descentralizados, em locais 
ociosos e com equipes mínimas. Fizemos 
a alteração com intuito de melhorar esse 
serviço municipal”, justifica o secretário, 
que acrescenta: “Também promovemos a 

mudança para aproveitar melhor espaços 
então ociosos no Hospital Euryclides de 
Jesus Zerbini”.

Atenção às gestantes: Coordenada 
pela médica Paula Venturini Nireki, a 
Casa da Gestante de São Caetano aten-

de mulheres e 
crianças nasci-
das no serviço 
público mu-
nicipal. O es-
paço também 
está preparado 
para receber 
futuras mães 
que enfrentam 
gestações de 
risco ou que 
passam por 

partos prematuros. No local estão dispo-
níveis leitos de internação, ambulatórios 
para crianças de alto risco, de aleitamen-
to materno, neurologia, cirurgia pediátri-
ca, cardiopediatria, de nutrição e acom-
panhamento de ganho de peso, além de 
avaliação com fonoaudiólogo.

Casa da gestante muda de endereço

Paulo Pinheiro visita Complexo SCS-FUABC
O prefeito de São Caetano, Paulo 

Pinheiro, esteve em 26 de fevereiro no 
Complexo Hospitalar de São Caetano - 
FUABC, composto pelos hospitais Már-
cia e Maria Braido e Euryclides de Jesus 
Zerbini. O objetivo da visita foi conferir 
de perto o andamento do trabalho nos es-
paços de saúde. Andar por andar, corre-
dor por corredor, Pinheiro e o secretário 
de Saúde, Sallum Kalil Neto, conversaram 
com funcionários, pacientes e acompa-
nhantes, quando receberam sugestões de 
melhoria do sistema de saúde municipal.

“Ouvir o povo é muito importante. 
Em algumas áreas, como a de saúde, essa 
importância passa a ser redobrada, pois 
dá para saber o que a população está pre-
cisando”, frisou o chefe do Executivo.

“Mário Covas”: Na manhã de 11 de mar-
ço, a visita foi inversa. O prefeito Pinheiro rece-
beu no Palácio da Cerâmica, sede da Prefeitura 
de São Caetano, o superintendente e o diretor- 
clínico do Hospital Estadual Mário Covas de 

Santo André, respectivamente doutores Desiré 
Carlos Callegari e Vanderley da Silva Paula.

Os gestores se reuniram para tratar ques-
tões regionais de saúde e reforçar a parceria 
entra a cidade e o equipamento estadual, que é 

hoje referência em alta complexidade para 
todo Grande ABC. “Também viemos pa-
rabenizar o Paulo pelos primeiros meses 
de trabalho à frente da Prefeitura”, ressal-
tou Dr. Desiré Callegari. “Somos amigos 
há muitos anos”, acrescentou Dr. Vander-
ley da Silva Paula, lembrando a longa traje-
tória dos dois no Conselho de Curadores 
da Fundação do ABC.

usuários, aos funcionários e uma visando 
captação de recursos.

O grupo concentra representantes de 
diversos setores da Saúde de São Caetano, 
como o Complexo Hospitalar, a rede de 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e o Pro-
grama Saúde da Família (PSF), além da As-
sistência Social e da própria Fundação ABC. 
As reuniões ordinárias são realizadas na pe-
núltima quarta-feira do mês.

Rosely Perrone, presidente do Comitê

Paulo Pinheiro recebe sugestões para melhorar a saúde em São Caetano

DIVULGAÇÃO PMSCS / ROBSON DE ALMEIDA
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Anfiteatro do ‘Irmã Dulce’ vira ateliê 
para pacientes e acompanhantes

Cenário de cursos e reuniões técnicas, o 
anfiteatro do Hospital Municipal Irmã Dulce 
deixou de lado seu jeito formal para virar ate-
liê de pintura ao receber, pela terceira vez, as 
artesãs Silene Perretti e Denise Valentim, em 
18 fevereiro. Com tinta expansível, botões co-
loridos e retalhos de tecidos florais, elas ensina-
ram acompanhantes e pacientes com liberação 
médica a criar “eco bags”, como são chamadas 
as sacolas ecológicas, enfeitadas com quatro 
tipos diferentes de fuxico (técnica de costura 
que transforma círculos de tecido em flores).

Todo material usado foi doado pelas 
artesãs, que pretendem promover oficinas 
mensais no hospital. Em 11 de março, por 
exemplo, a dupla ensinou a técnica de uma 
guirlanda de Páscoa com madeira, palha e te-
cido. A cada visita, um tema diferente é abor-
dado: as artesãs já ensinaram a confeccionar 
caixas de chá com guardanapos decorados e 
porta-panetones estilizados, sempre usando 
materiais simples e baratos.

Com apoio da Comissão de Humaniza-
ção, as oficinas tiram o foco da internação 
hospitalar, ajudando mães de crianças inter-
nadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
e as gestantes do Centro de Patologia Obsté-
trica, entre outros casos. A ideia é promover 
momentos de descontração e relaxamento, 
com chá, café e bolachas.  Como o hospi-

tal recebe muitas pessoas carentes, o apren-
dizado também ajuda na geração de renda 
para complementar o orçamento doméstico. 
Outro benefício é a alegria de produzir algo 
especial: “Muitas descobrem um talento que 
nem conheciam”, prossegue a artesã.

O convite às artesãs partiu da assistente so-
cial do complexo, Renata Carvalho, em conta-
to com a assistente técnico-pedagógica Rosane 
Aparecida dos Santos Tavares, da Secretaria de 
Educação (Seduc). Por intermédio de Rosa-

ne, as artesãs, que já desenvolvem ações com 
mães de alunos em escolas municipais de Praia 
Grande, manifestaram o desejo de promover a 
oficina junto a pacientes e acompanhantes do 
Irmã Dulce. “Era um sonho delas e acabei fa-
zendo esse elo”, explica Rosane. “O artesanato 
ajuda a diminuir o estresse, deixa as pessoas em 
outro astral. Elas sentem satisfação pelo que 
foram capazes de produzir e, no momento em 
que se encontram debilitadas, isso assume uma 
importância maior”.

Oficina de artesanato ensina pacientes a criar sacolas ecológicas Aulas também englobam enfeites com fuxico

Barbeiro aposentado atualiza voluntariado
Para pacientes carentes que enfren-

tam processo de internação, o simples 
corte de cabelo e de barba pode elevar 
a autoestima e promover bem-estar. No 
Complexo de Saúde Irmã Dulce, essa é 
uma das ações do Grupo Feliz de vo-
luntários junto aos pacientes carentes. 
Para aprimorar os cuidados estéticos 
masculinos, o barbeiro aposentado Pe-
dro Prazeres ensinou a técnica de corte 
de barba e cabelo à máquina em oficina 
no anfiteatro.

O convite partiu dos voluntariados 
Joel Gerson Maia e João Carlos da Rocha 
– coordenadores do grupo. “Estou vendo 
que o pessoal aqui já tem habilidade”, elo-
giou Prazeres durante o treinamento em 
25 de fevereiro último. “É uma ação im-
portante. Como hospital público, atende 
pessoas carentes, pessoas em condição de 

morador de rua”.
No lugar da cadeira do salão, a cama. Para 

fazer barba e cuidar dos cabelos de pessoas 
doentes, que por vezes não conseguem se 

sentar, os voluntários precisam de habilidade 
e flexibilidade. Para o barbeiro aposentado, as 
dificuldades de postura não são obstáculos: 
“É possível. Uma questão de improviso”.

O voluntário João Carlos da Rocha, 
que realiza o trabalho junto aos pacientes 
do Pronto Socorro Central e do hospital, 
observa que o grupo é orientado para 
cumprir as normas e utiliza material des-
cartável. Além disso, muitos se surpreen-
dem com o serviço gratuito. “Quando a 
gente oferece o serviço, eles ficam receo-
sos porque acham que é cobrado, mas 
quando entendem que é de graça, acei-
tam”, acrescenta.

Doações: O Rotary Club Novo Tem-
po de Praia Grande doou ao Complexo 
de Saúde Irmã Dulce três máquinas de 
cortar cabelo, três aparadores de barba, 
seis nécessaires, seis alicates de cortar 
unhas e dois espanadores de pelos. Tam-
bém foram doados sete televisores LED 
24 polegadas para uso dos pacientes. 

Grupo de voluntários do "Irmã Dulce" aprende corte de barba e cabelo à máquina

Amigas “desde sempre”, Silene e Denise 
deixaram emprego na área administrativa de 
uma grande empresa para se dedicar ao artesa-
nato. Hoje mantém um ateliê em São Paulo, o 
Transformando em Arte, onde dão aulas, ven-
dendo a produção pela Internet. “Esse traba-
lho voluntário em hospital era um sonho anti-
go”, explica Silene. “É muito bom estar aqui”.

Representantes do Grupo Feliz de volun-
tários e do Apoio Técnico participaram da 
oficina para servir de multiplicadores.
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Saúde e 
Cidadania 

em debate no 
“Café com 

Ideias”
Atividade tradicional nos congres-

sos do COSEMS/SP, o Café com Ideias 
debateu este ano o tema ‘Saúde e Cida-
dania: produzir cuidados garantindo di-
reitos humanos’. O espaço contou com  
presença do professor da Escola de 
Direito da Fundação Getúlio Vargas do 
Rio de Janeiro, Pedro Abramovay, e com 
o analista institucional, Antonio Lancet-
ti. A coordenação ficou a cargo da Di-
retora do COSEMS/SP, Célia Cristina 
Pereira Bortoletto, e da assessora técnica 
do COSEMS/SP, Marcia Tubone.

Entre os destaques, Lancetti en-
fatizou os usuários de álcool e outras 
drogas, resgatou a história da refor-
ma psiquiátrica e criticou a internação 
compulsória, medida imposta pelo Go-
verno do Estado de São Paulo. “A ati-
tude violenta não resolve o problema”.

Para Abramovay, o encontro foi 
muito positivo porque o tema de dro-
gas atualmente acaba sendo sequestra-
do pela área do Direito, que não deixa 
os profissionais da saúde criarem políti-
ca antidrogas eficiente. “Trabalhar com 
as drogas dentro do campo criminal, 
envolvendo promotores e juízes, tem 
impedido a gente de realmente cuidar 
das pessoas. Isso é cruel e muito ine-
ficiente do ponto de vistas de políticas 
públicas. Isso ficou claro no debate”.

Psicólogo da secretaria municipal de 
São Paulo e conselheiro do Conselho 
Regional de Psicologia (CRP), Cassio 
Rogerio Dias Leme Figueiredo acom-
panhou a atividade e ressaltou a preo-
cupação do CRP com as comunidades 
terapêuticas. “O Conselho Federal e Re-
gional de Psicologia fez um levantamen-
to das condições dessas comunidades e 
observamos muita violação de direito, 
além de serem serviços de alto custo”. 

FUABC marca presença em congresso 
de secretários municipais de Saúde

Considerado um dos maiores eventos 
de saúde pública do país, o 27º Congresso 
do COSEMS/SP, realizado pelo Conselho 
de Secretários Municipais de Saúde do Esta-
do de São Paulo, contou com mais de 1.500 
participantes entre os dias 5 e 8 de março, 
no Centro de Formação de Profissionais da 
Educação (CENFORPE) de São Bernar-
do. Mantenedora de 12 hospitais, 3 AMEs 
(Ambulatório Médico de Especialidades), 4 
pronto-socorros e 1 UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento), além da Faculdade de Me-
dicina do ABC e da Central de Convênios, a 
Fundação do ABC não poderia ficar de fora 
do evento e manteve, inclusive, estande em 
tempo integral para atender aos secretários e 
demais dirigentes da Saúde.

Foram 18 cursos e mais de 140 horas de 
atividades. Compareceram ao evento repre-
sentantes de seis Estados e 230 municípios, 
com total de 184 secretários municipais de 
Saúde. Entre outras autoridades, a abertura 
do congresso contou com presenças do Mi-
nistro da Saúde, Alexandre Padilha, do secre-
tário de Estado da Saúde de São Paulo, Gio-
vanni Guido Cerri, do secretário municipal de 
saúde de São Paulo, José de Filippi Junior, do 
secretário de Saúde de São Bernardo e Presi-
dente do COSEMS/SP, Arthur Chioro, além 
do Prefeito da cidade anfitriã, Luiz Marinho, e 
do Presidente da FUABC, Mauricio Mindrisz. 
“Conseguimos reunir representantes do Mi-
nistério da Saúde e da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo, inclusive com a ilus-
tre presença do Ministro Alexandre Padilha 
na cerimônia de abertura. O evento foi um 
espaço para a troca de experiência e fortale-
cimento do movimento dos Secretários”, res-
salta Arthur Chioro, que considera: “O SUS 
exige que os secretários se articulem. Não é 
um voo solitário, é o voo da solidariedade. O 
diálogo tem que ser claro com as instâncias 
federativas para ampliar nossa capacidade de 
construir experiências exitosas”.

Em seu discurso de abertura do congres-
so, Chioro enumerou compromissos do Con-
selho, como lutar por maior financiamento da 
saúde pública nacional, o repasse de recursos 
na modalidade fundo a fundo por parte da 
SES-SP para a implantação das Redes de 
Atenção à Saúde e fortalecer o processo de 
regionalização no Estado.

Realizado em São Bernardo, 27º COSEMS/SP reuniu 184 secretários e  
contou com representação de 230 municípios

Representantes do Grupo Fundação do 
ABC estiveram todos os dias no evento, a fim 
de prestigiar a iniciativa e participar das discus-
sões sobre a integração da saúde regional. “O 
congresso é iniciativa essencial para qualifica-
ção do SUS. Trata-se de oportunidade para 
que gestores da Saúde nas esferas municipal, 
estadual e federal intensifiquem o diálogo e 
proponham melhorias específicas e regio-
nais”, acrescenta o presidente da Fundação do 
ABC, Mauricio Mindrisz, que completa: “Para 
a Fundação do ABC, participar desse tipo de 
encontro é obrigatório. Temos muita respon-
sabilidade e exercemos papel fundamental na 
saúde do Grande ABC e Litoral paulista. Dis-
cutir a regionalização da saúde e a otimização 
de recursos faz parte da nossa missão”.

Apoio Federal: Na abertura do 27º 
Congresso do COSEMS/SP, o Ministro Ale-
xandre Padilha ressaltou a prioridade do Mi-
nistério da Saúde na Atenção Básica, com in-
vestimento aproximado de R$16 bilhões para 
2013. “Aumentamos em mais de 59% o con-
junto de investimentos na Atenção Básica, 
o que representa mais de 15% dos recursos 
do Ministério. Não há limite de investimento 
para reformar, ampliar e construir Unidades 
Básicas de Saúde. Estamos construindo um 
caminho”, disse o ministro, que durante a ce-
rimônia assinou Portaria estabelecendo recur-
sos no valor de R$ 60 milhões para o bloco 
de média e alta complexidade, ambulatorial e 
hospitalar, a serem alocados ao limite finan-
ceiro do Estado de São Paulo.

Marco Akerman (esq.), Adilson Pires, Mauricio Mindrisz, Adriana Almeida e César Russo 

Ministro Alexandre Padilha prestigia abertura do 27º COSEMS/SP
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Fundação do 
ABC amplia
programa de 
coleta seletiva

“Mário Covas” debate aspectos 
emocionais na doação de órgãos

A Oficina de Reciclagem da Fundação do 
ABC ampliou o programa de coleta seletiva 
e desde fevereiro passou a recolher óleo de 
cozinha usado e equipamentos eletrônicos. A 
iniciativa aumenta a lista de itens reciclados 
pela entidade, que desde 2011 trabalha a im-
portância da sustentabilidade junto aos cola-
boradores e arrecada pilhas e baterias, garra-
fas PET, latinhas de alumínio, papeis, jornais 
e papelões, entre outros itens.

O início da coleta de óleo de cozinha foi 
viabilizado a partir de parceria com o Insti-
tuto Triângulo. A ONG de Santo André já 
realiza a campanha Junte Óleo e está ao lado 
da FUABC nesse novo desafio. Cada uma das 
mais de 20 unidades gerenciadas pela Funda-
ção do ABC – inclusive as de Praia Grande e 
Bertioga – tem um responsável na ação, que 
também está incumbido de realizar entrega 
de duas pedras de sabão ecológico para cada 
dois litros de óleo entregues.

Principalmente quando envolve mor-
te prematura, a doação de órgãos é pro-
cedimento que enfrenta – na maioria dos 
casos – resistência de amigos e familiares. 
Para debater o assunto sob aspectos éti-
cos, sociais e técnicos, a Comissão de Bio-
ética do Hospital Estadual Mário Covas 
de Santo André promoveu em 1º de mar-
ço evento gratuito e aberto à comunidade 
sobre o tema.

A ação teve início com relato de caso 
conduzido pelo consultor em Humani-
zação e Bioética da Fundação do ABC, 
Dr. Drauzio Viegas, seguido da palestra 
“Entrevista familiar para doação de ór-
gãos e tecidos”, sob responsabilidade de 

Geórgia Pereira Silveira Souza, enfermeira 
do SPOT - Serviço de Captação de Órgãos 
e Tecidos do Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia. A professora de psiquiatria da 
Faculdade de Medicina do ABC e médica do 
HEMC, Dra. Cintia de Azevedo Marques Pé-
rigo, marcou presença ao falar sobre “Luto e 
recuperação familiar”.

Enfrentado polêmicas: Bioética é a área 
do conhecimento voltada à reflexão e discus-
são dos valores relacionados à vida e à saúde 
humana. A fim de debater o tema em diversas 
frentes, a Comissão de Bioética se reúne para 
discussões periódicas sobre questões éticas 
relacionadas à vida e à morte, como em casos 

de recém-nascidos com malformações in-
compatíveis com a vida, bebês sem prognós-
tico, pacientes testemunhas de Jeová que não 
autorizam transfusões de sangue e derivados, 
pacientes com doenças terminais, aplicação 
de cuidados paliativos e doação de órgãos, as-
sim como a respeito do comportamento das 
equipes de atendimento frente aos familiares. 
No ambiente da Bioética também são trata-
das questões como fertilização in vitro, abor-
to, clonagem, eutanásia e transgênicos.

A comissão é interdisciplinar e multisseto-
rial, composta por médicos, enfermeiros, psicó-
logos, assistentes sociais, nutricionistas e outros 
profissionais da saúde, além de membros da 
área jurídica e representantes da comunidade.

Para participar é fácil. Basta esperar o 
óleo esfriar na panela e despejar em uma gar-
rafa PET com ajuda de um funil. Quando 
completar os 2 litros, basta levar até o ponto 
de troca.

Apesar de simples, a medida traz diversos 
benefícios ao meio ambiente, tendo em vista 
que o óleo de cozinha dificulta o processo de 
tratamento de esgoto, compromete a fauna 
aquática, entope encanamentos e contribui 
para a proliferação de ratos e baratas. Além 
disso, gera aumento do uso de produtos quí-
micos para limpeza de tubulações, dificulta a 
infiltração da água no solo e contribui para o 
aquecimento global devido à produção de gás 
metano durante a decomposição.

Eletrônicos: Fundação do ABC, Facul-
dade de Medicina do ABC, Hospital Estadual 
Mário Covas, Ambulatório Médico de Espe-
cialidades de Santo André e Hospital Nardi-

ni. As cinco unidades se uniram em fevereiro 
para coleta de equipamentos eletrônicos di-
versos, entre os quais CPUs de computado-
res, monitores, carregadores de celular, cabos, 
fontes, no-breaks, estabilizadores, filtros de 
linha, servidores e placas para servidor, note-
books, impressoras, HDs, videogames, celu-
lares e telefones fixos. Pilhas e baterias conti-
nuam sendo aceitas na FUABC.

O trabalho ocorre em parceria com a 
empresa Cidadão ECO e tem por objetivo 
colaborar na redução do impacto ambiental 
gerado por resíduos eletrônicos. Cada unida-
de da FUABC tem espaço destinado ao arma-
zenamento dos equipamentos e um funcio-
nário responsável pelo recebimento. Quando 

a quantidade for adequada, esse mesmo co-
laborador entra em contato com o Cidadão 
ECO, que faz a retirada de todo o material 
em até 24 horas.

Os resíduos serão triados, separados e 
desmontados para serem encaminhados pos-
teriormente a empresas recicladoras licencia-
das pela Cetesb e pelo Ibama. Após 6 meses 
da implantação, o Cidadão ECO fornecerá 
balanço com os números gerais do trabalho 
da FUABC, tendo em vista que toda a cole-
ta será pesada e os materiais reaproveitados 
quantificados.

A previsão é de que ainda no primeiro 
semestre novas mantidas da FUABC sejam 
incorporadas ao programa.

Dr. Drauzio Viegas, especialista e
consultor em humanização da FUABC




