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Bertioga implanta
Guia de Boas Práticas

nas Redes Sociais

Recém-formados
iniciam residência
médica em Mauá

AME Santo André
ampliará oferta de
exames e cirurgias
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O Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Medicina do ABC mais do que dobrou a quantidade de exames realizados nos últimos meses graças  

à parceria inédita com a mantenedora Fundação do ABC. Além dos ambulatórios no campus universitário, a FMABC agora atende às demandas do Hospital  
da Mulher de Santo André e dos AMEs (Ambulatório Médico de Especialidades) de Mauá e Praia Grande.  Pág. 3.

Medicina ABC realiza exames
para unidades da FUABC

PMM/Roberto Mourão
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Hospital Anchieta inicia 
endoscopia e colonoscopia

A fim de reduzir a espera por endos-
copias e colonoscopias no município, o 
Hospital Anchieta de São Bernardo pas-
sou a oferecer os procedimentos de for-
ma regular. Até então, os pacientes eram 
encaminhados para unidades do Governo 
do Estado na região. Com a estruturação 
do novo serviço, mais de 260 pessoas já 
foram beneficiadas.

Para a realização dos exames foram alu-
gados dois aparelhos para as endoscopias e 
outros dois para as colonoscopias. Houve 
ainda necessidade de remanejar as equipes de 
saúde do Hospital e Pronto-Socorro Central, 
ajustar horários do centro cirúrgico, promo-
ver adequações em uma das salas do Anchie-
ta e criar área de desinfecção de material.

As primeiras colonoscopias come-
çaram em 16 de dezembro passado. Os 
pacientes que aguardavam pelo exame fo-
ram chamados para nova avaliação médi-
ca, priorizando os casos mais graves. Até 
14 de fevereiro já haviam sido examinados 
107 pacientes. A equipe de colonoscopia 
é formada por 11 médicos, que atuam em 

regime de revezamento, além de um en-
fermeiro e dois técnicos de enfermagem. 
O atendimento é feito de segunda a sex-
ta-feira, no período da tarde, com capa-
cidade média de cinco pacientes por dia. 
Usuários mais idosos permanecem inter-
nados por um dia para preparação para o 
exame, enquanto os demais podem fazer 
esse processo na própria residência.

Já as endoscopias digestivas altas co-
meçaram na primeira semana de janeiro, 
com equipe formada por quatro médicos, 
um enfermeiro e dois técnicos de enfer-
magem. Os exames ocorrem de segunda 
a quinta-feira pela manhã. A capacidade 
de atendimento é de 10 pacientes por dia. 
Até 14 de fevereiro, 160 pacientes já ha-
viam realizado os exames.

A endoscopia é indicada para casos 
em que o médico desconfia de algum 
problema no trato gastrintestinal. O exa-
me permite a visualização de lesões atra-
vés de micro câmera, sendo os problemas 
mais frequentes as gastrites, úlceras, cân-
ceres, sangramentos e pólipos. 

Aperfeiçoamento docente, 
qualidade no ensino

Ao assumir a Faculdade de Medicina 
do ABC em janeiro para mais um mandato, 
para mais 4 anos de trabalho, destaquei entre 
as intenções desta Diretoria o desenvolvi-
mento de políticas com foco na qualificação 
docente. Apesar de ainda estarmos no início 
de uma longa trajetória, já registramos im-
portantes conquistas no campo do ensino, 
num esforço dos docentes e de toda equipe 
administrativa para realização de processos 
seletivos e preenchimento de cargos de pro-
fessor titular.

Ao lado de expoentes da área da saúde, 
integrei com orgulho as bancas examinado-
ras dos quatro processos seletivos realizados 
entre fevereiro e março deste ano. Dessa for-
ma, gostaria parabenizar nossos novos titula-
res pelo elevado nível das aulas apresentadas 
e brilhante participação: Dra. Roseli Oselka 
Saccardo Sarni, da disciplina de Clínica Pedi-
átrica, Dr. João Antonio Correa, de Angiolo-
gia e Cirurgia Vascular, Dr. Jaques Waisberg, 
de Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo, e 
Dra. Monica Akemi Sato, de Fisiologia.

Ainda neste mês teremos dois concursos 
para professores Livre-Docentes da FMA-
BC. Trata-se de título institucional, emitido 
segundo rigorosos critérios da própria Facul-
dade de Medicina do ABC, que confere alto 
gabarito ao profissional titulado e garante 
maior autonomia na criação, organização e 
desenvolvimento de cursos, eventos e ações 
assistenciais, entre outras atividades acadê-
micas. Certamente no próximo Crescendo 
ABC teremos os detalhes das apresentações 
da Dra. Anete Sevciovic Grumach e da Dra. 
Monica Akemi Sato.

Tanto os concursos para professor titu-
lar quanto a Livre-Docência são exemplos 
do trabalho e esforço da Medicina ABC em 
valorizar, motivar e reconhecer seus profis-
sionais docentes, que há 45 anos têm contri-
buído sobremaneira para a manutenção da 

instituição em posto de destaque frente às 
demais escolas da área da saúde.

É graças ao esforço e colaboração dos 
professores que colecionamos títulos, pre-
miações e bons resultados em avaliações 
nacionais do Ministério da Educação e de 
entidades de classe. Entre os exemplos mais 
recentes está a prova anual realizada pelo 
Conselho Regional de Medicina do Esta-
do de São Paulo, o Cremesp. Num cenário 
em que 1.684 recém-formados em escolas 
médicas do Estado foram reprovados no 
exame de 2013 – quase 60% do total –, os 
110 alunos que participaram da prova pela 
Faculdade de Medicina do ABC obtiveram 
índice de aprovação de 66,4%. Nas escolas 
privadas esse indicador ficou em 29%. Nas 
públicas, em 66,1%.

Como dito no início deste editorial, esta-
mos apenas no início do trabalho. Ainda tere-
mos muitos desafios pela frente, mas é preci-
so admitir: começamos com o pé direito!

Dr. ADIlSon CASEMIro PIrES
Diretor da Faculdade de  

Medicina do ABC

PMSBC
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O Laboratório de Análises Clínicas da 
Faculdade de Medicina do ABC mais do que 
dobrou a quantidade de exames realizados 
nos últimos meses graças à parceria inédita 
com a mantenedora Fundação do ABC. Até 
o acordo, o setor trabalhava apenas com a de-
manda interna dos ambulatórios do campus 
universitário e solicitações do gestor local, a 
Prefeitura de Santo André. Agora, a FMA-
BC disponibiliza todo o parque tecnológico 
e pessoal às unidades mantidas pela FUABC. 
A iniciativa teve início em outubro passado, 
com o atendimento ao Hospital da Mulher 
Maria José dos Santos Stein, de Santo André. 
Em janeiro deste ano o AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) de Mauá aderiu à 
proposta, assim como o AME Praia Grande 
em fevereiro. Para abril está previsto o início 
do trabalho junto ao AME Santo André. O 
volume mensal de exames no período saltou 
de 30 mil para 70 mil.

“Participamos de processos de contrata-
ção e concorremos com outras empresas do 
ramo sem quaisquer privilégios. Além da tradi-
ção e da qualidade do serviço ofertado, temos 
obtido sucesso pois desenvolvemos projetos 
personalizados para cada unidade da Funda-
ção do ABC interessada, segundo as particu-
laridades do serviço. No Hospital da Mulher 
de Santo André, por exemplo, montamos la-
boratório com parque tecnológico todo novo 
na própria unidade. Somente exames de média 
e alta complexidade são encaminhados para a 
sede do Laboratório de Análises Clínicas no 
campus universitário. Mesmo assim, temos lo-
gística específica para transporte dos materiais 
coletados e fornecimento dos resultados on-
line”, detalha o coordenador do Laboratório 
de Análises Clínicas e vice-diretor da FMABC, 
Dr. Fernando Luiz Affonso Fonseca.

Hoje são mais de 300 tipos de exames 
disponíveis entre anatomopatológicos e de 
análises clínicas, que integram a rede do Sis-
tema de Informação Ambulatorial/SUS. Para 
atender ao aumento da demanda, a FMABC 
investiu aproximadamente R$ 100 mil no par-
que tecnológico e em sistema de informação 
integrado para emissão dos resultados à dis-
tância via internet. “Esses exames eram feitos 
por empresas terceirizadas. É a primeira vez 
que um serviço exclusivo da faculdade passa 
a ser ofertado em outra mantida da Fundação 
do ABC. Acredito que as principais vanta-

Medicina ABC realiza exames
para unidades da Fundação do ABC

Com investimento de cerca de R$ 100 mil, Laboratório de Análises Clínicas oferece mais de  
300 exames a hospitais e AMEs da FUABC

gens da parceria são a integração efetiva entre 
FUABC-FMABC, a uniformização do parque 
tecnológico e a padronização de processos, o 
que garante maior qualidade e confiabilidade 
aos exames realizados”, considera Dr. Fer-
nando Fonseca.

Instalado na FMABC desde 1996, o La-
boratório de Análises Clínicas iniciou sua 
trajetória com atendimento médio de 15 pa-
cientes por dia – quase todos da Oncologia 
– e somente 20 exames disponíveis. O espaço 
começou a crescer acompanhando a abertu-
ra de novas especialidades nos ambulatórios 
do campus. Hoje realiza cerca de 70 mil exa-

mes por mês – 40% dos quais para serviços 
da FMABC e da Prefeitura de Santo André. 
Diariamente são atendidos 220 pacientes no 
local, que também exerce papel importante 
na área de pesquisa da faculdade – tanto na 
graduação como na pós-graduação –, servin-
do de palco para novos estudos e desenvolvi-
mento da ciência.

MICroBIologIA ClínICA
Além do investimento em equipamentos 

e sistemas de informação, para dar início ao 
atendimento à FUABC, a Faculdade de Me-
dicina do ABC precisou estruturar o serviço 

de Microbiologia Clínica. Sob responsabi-
lidade da disciplina de Microbiologia, cuja 
professora titular é a Dra. Registila Libânia 
Beltrame, o novo setor ganhou espaço pró-
prio no segundo andar do prédio da Far-
mácia Popular, no próprio campus univer-
sitário. “São os professores contribuindo na 
assistência. O serviço responde por toda a 
parte de cultura e identificação de micror-
ganismos, norteando tratamentos com an-
tibióticos e demais medicamentos. Trata-se 
de setor novo, que trabalha integrado ao La-
boratório de Análises Clínicas”, destaca Dr. 
Fernando Fonseca. 

FMABC investiu cerca de R$ 100 mil no parque tecnológico e em sistema de informação

Laboratório atende demandas da FMABC, Hospital da Mulher e dos AMEs de Mauá e Praia Grande
Volume mensal de exames saltou de 30 mil para  

70 mil nos últimos meses

Local disponibiliza mais de 300 tipos de exames  
entre anatomopatológicos e de análises clínicas
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reabilitação Pulmonar iniciará parceria com 
oficina de reciclagem da Fundação do ABC

Está previsto para a primeira quinzena 
de abril o início das aulas na Oficina de Reci-
clagem da Fundação do ABC para pacientes 
em tratamento no setor de Reabilitação Pul-
monar da Faculdade de Medicina do ABC. 
Trata-se de iniciativa terapêutica e de socia-
lização, que visa desenvolver a coordenação 
motora e a criatividade dos pacientes, assim 
como integrar e descontrair através de ativi-
dades manuais de colagem, dobradura, de-
senho e pintura para confecção de produtos 
com materiais reciclados.

A maioria dos pacientes da Reabilitação 
Pulmonar tem mais de 50 anos e apresenta 
muito cansaço, fraqueza muscular, sedenta-
rismo e falta de ar. Com trabalho contínuo 
de reabilitação a melhora da força muscu-
lar chega a 30%, assim como a qualidade de 
vida e a independência. Os pacientes apren-
dem a respirar melhor, praticam exercícios e 
passam a desenvolver atividades diárias com 
mais disposição e facilidade. “A falta de ar 
e a dificuldade para realizar tarefas simples 
fazem com que os pacientes se isolem em 
casa, com medo de passar mal e dar traba-
lho”, explica a fisioterapeuta responsável 
pela Reabilitação Pulmonar da FMABC, 
Selma Denis Squassoni, que acrescenta: “A 
parceria com a Oficina de Reciclagem da 
Fundação do ABC é mais uma ação que pro-
pomos no intuito de mostrar aos pacientes 
que têm autonomia e são capazes de sair e 
conviver normalmente em sociedade”.

Além da socialização, as aulas na oficina 
servirão para aperfeiçoamento de movimen-
tos finos, que geralmente não são exercita-
dos no dia-a-dia do paciente com doença 
pulmonar, mas que serão necessários para o 
desenvolvimento dos trabalhos manuais.

Tanto a Reabilitação Pulmonar quanto a 
Oficina de Reciclagem funcionam no cam-
pus universitário da FMABC, em Santo An-
dré, o que facilitará a participação. A ideia é 
inicialmente começar com dois grupos por 
semana, com aulas de reciclagem antes ou 
depois das sessões de reabilitação.

O contato inicial ocorreu dias 27 e 28 
de fevereiro, quando cerca de 40 pacientes e 
acompanhantes estiveram na oficina da FUA-
BC para conhecer o espaço e as responsáveis 
pelo local, Cristina Passaretti e Juliana Pinesi 
Russo. “Convidamos os pacientes para que ti-
vessem o primeiro contato com as atividades 
que poderemos desenvolver na oficina e para 

Com mais de 50 anos de idade, maioria dos pacientes sofre de enfisema e DPOC e  
poderá aprender artesanato a partir de materiais reciclados

estimar o número de interessados em integrar 
regularmente turmas semanais. A experiência 
foi ótima, quase todos gostaram da ideia e 
agora estamos em período de inscrições”, de-
talham as coordenadoras.

Em reabilitação há cerca de 2 anos em 
decorrência de enfisema pulmonar, Ana 
Rosa de Jesus, de 84 anos, aprovou a iniciati-
va: “É a primeira vez que estou desenhando 
e estou adorando”, afirmou a paciente, que 
participou do primeiro encontro acompa-
nhada pela filha Regina Lúcia. “É uma coisa 
diferente e não sabia que tinha isso para os 
pacientes. Foi uma surpresa muito boa, pois 
permite fazer algo diferente além do trata-
mento”, avalia Regina.

Há 6 anos em tratamento de asma, Sô-
nia Santana destacou a integração: “Estamos 
acostumados a fazer exercícios e agora, na 
oficina, está sendo muito bom. É uma inte-
gração bastante interessante e que distrai a 
cabeça”, considerou.

Na fila para transplante em função de 
fibrose pulmonar, Iraci de Oliveira faz reabi-
litação há 2 anos na FMABC e viu a parceria 
com a Oficina de Reciclagem como ótima 
opção para descontração. “Ficamos muito 
parados e tudo que é novo nos estimula. 
Gosto de artesanato e faço bijuterias. Es-

tou adorando a atividade na oficina. A gente 
não fica bitolado somente no atendimento, 
descontrai e ainda tem maior integração da 
turma, que é bastante divertida”.

AUTonoMIA E 
qUAlIDADE DE VIDA
Vinculado à disciplina de Pneumologia, o 

setor de Reabilitação Pulmonar funciona des-
de 2001 e realiza cerca de 1.000 atendimentos 
mensais. O local é destinado principalmente 
a adultos e idosos portadores de bronquite 
crônica, enfisema pulmonar, DPOC, asma e 

outras patologias pulmonares.
Os atendimentos na FMABC ocorrem 

de segunda a sexta-feira no período da ma-
nhã, em sessões de exercícios que duram 
uma hora. Os grupos frequentam o espaço 
duas ou três vezes por semana – segundo a 
necessidade – e têm atividades em bicicleta 
ergométrica, de alongamento e reeducação 
postural, para fortalecimento de membros 
superiores e inferiores, assim como palestras 
educativas.

A exemplo da parceria com a Oficina 
de Reciclagem, a Reabilitação Pulmonar da 

Priscila Kessar Cordoni e Selma Denis Squassoni, da Reabilitação Pulmonar, com Cristina Passaretti e Juliana Pinesi Russo, da Oficina de Reciclagem

Ana Rosa de Jesus e a filha, Regina Lúcia, na Oficina de Reciclagem
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Faculdade de Medicina do ABC inaugura
Residência Multiprofissional em Saúde

A Faculdade de Medicina do ABC 
inaugura neste ano nova modalidade de 
ensino no campo da pós-graduação Lato 
Sensu. Trata-se do Programa de Residên-
cia Integrada Multiprofissional em Saúde, 
que proporcionará treinamento prático em 
serviço durante dois anos a profissionais 
graduados nas áreas de enfermagem, far-
mácia, fisioterapia, nutrição e terapia ocu-
pacional. Inicialmente os cursos contem-
plarão duas áreas de concentração: Saúde 
do Idoso, com 10 residentes, e Atenção ao 
Câncer, com 12.

As atividades tiveram início em 6 de 
março, com aula inaugural da professora 
regente de Saúde Coletiva da FMABC, 
Dra. Vania Barbosa Nascimento, seguida 
da apresentação da Comissão de Residên-
cia Multiprofissional em Saúde da Faculda-
de de Medicina do ABC (COREMU) e dos 
programas de residência multiprofissional, 
além de visitas às unidades de prática da 
atenção básica.

Na manhã do dia 7, os novos residentes 
conheceram os cronogramas e atividades 
previstos para os próximos dois anos e par-
ticiparam de encontro com representantes 
da Diretoria da FMABC e das secretarias 
municipais de Saúde de Santo André, São 
Bernardo e São Caetano. As atividades aca-
dêmicas começaram no mesmo dia, no pe-
ríodo da tarde.

“A Atenção ao Câncer e a Saúde do 
Idoso foram definidas como primeiras 
áreas de concentração levando em consi-

deração aspectos epidemiológicos de saúde do 
Grande ABC. São segmentos cuja demanda é 
muito grande na região. Pretendemos contribuir 
na qualificação da formação dos residentes, pro-
movendo a interação multiprofissional e a inte-
gração dos trabalhos”, afirma a coordenadora 
da COREMU-FMABC e professora do curso 
de Enfermagem, Ana Maria Fiorano.

Segundo a docente, a residência multi-
profissional focará o trabalho em equipe e a 
interdisciplinaridade: “Nossos alunos terão 
formação prática muito forte, com incenti-
vo ao processo de tomada de decisões, assim 
como à promoção da saúde de forma crítica, 
reflexiva e humanizada. Nosso objetivo é in-
tegrar o ensino, a assistência e a comunidade, 

facilitando o diálogo com a população e apro-
ximando os profissionais da realidade regio-
nal”, completa Fiorano.

VISão MUlTIProFISSIonAl
O Programa de Residência Integrada Mul-

tiprofissional em Saúde da FMABC terá carga 
total de 5.760 horas, distribuídas 20% entre 
atividades teóricas e teórico-práticas e 80% em 
atividades práticas de formação em serviço. Em 
regime de dedicação exclusiva, os residentes atu-
arão em unidades assistenciais de atenção pri-
mária, secundária e terciária nos três municípios 
do ABC e receberão bolsa mensal do Ministério 
da Saúde no valor de R$ 2.976,26.

Neste primeiro ano de trabalho o foco será 

100% na atenção básica. Os residentes de 
Saúde do Idoso atuarão na UBS (Unida-
de Básica de Saúde) Dr. Moyses Fucs, de 
Santo André, UBS Rudge Ramos, de São 
Bernardo, e na UBS Santa Paula, de São 
Caetano. Já os alunos de Atenção ao Cân-
cer estarão distribuídos, respectivamente, 
no Centro de Saúde-Escola do Parque 
Capuava, UBS Farina e Centro Policlínico 
Gentil Rstom. “O segundo ano de resi-
dência será destinado à especialização na 
atenção secundária e terciária. Os locais 
de atuação prática ainda não estão com-
pletamente definidos, mas estudamos as 
possibilidades de trabalho em unidades-
referência da região, como o Hospital Es-
tadual Mário Covas e o Hospital Anchie-
ta, por exemplo”, adianta a coordenadora 
da COREMU, Ana Maria Fiorano.

Além da integração entre as 5 áreas 
que compõem a residência multiprofis-
sional, outro objetivo do programa será 
promover a interação com os médicos 
residentes da FMABC em busca de aper-
feiçoar, aproximar e humanizar o atendi-
mento aos pacientes da região. “Também 
planejamos ampliar o programa tanto em 
número de residentes quanto em áreas 
de concentração. Assim que consolidar-
mos a Saúde do Idoso e a Atenção ao 
Câncer, pretendemos implantar outras 
especializações que venham ao encontro 
das demandas regionais. Saúde da Mulher 
e Saúde Mental estão entre as possíveis 
candidatas”, projeta Fiorano.

Áreas de Saúde do Idoso e Atenção ao Câncer contam com profissionais de enfermagem, farmácia,  
fisioterapia, nutrição e terapia ocupacional

FMABC tem realizado ao longo dos anos 
diversas atividades terapêuticas e de sociali-
zação para estimular os pacientes ao conví-
vio em grupo, prevenindo o isolamento em 
decorrência da doença pulmonar. Entre as 
ações já concretizadas estão excursões ao 
Guarujá, além de comemorações em oca- 
siões especiais, como Natal e Festa Junina.

CAnAl DE 
SUSTEnTABIlIDADE
Vinculada ao Programa Fundação Sus-

tentável da Fundação do ABC, a Oficina de 
Reciclagem trabalha a consciência ecológica 
por meio da arrecadação de recicláveis, car-
tazes, palestras e confecção de artesanato 
com pacientes dos ambulatórios de especia-
lidades da Faculdade de Medicina do ABC. 
Inaugurado em 2011, o espaço reúne entre 

as iniciativas de destaque a distribuição de 
canecas em substituição a copos descartá-
veis, implantação de coleta seletiva, parcerias 
para coleta de óleo de cozinha e para redu-
ção do consumo de água e energia elétrica, 
assim como arrecadação de latinhas de alu-
mínio, pilhas e baterias.

Em 2012, a Oficina de Reciclagem inte-
grou as 15 melhores ações de qualidade am-
biental premiadas pela Secretaria de Estado 
da Saúde com o selo ‘Amigo do Meio Am-
biente’. Dois pontos altos que levaram ao 
reconhecimento foram a troca de papel co-
mum por papel reciclado no administrativo 
e a implantação de trabalhos artesanais com 
pacientes de 12 a 18 anos, que aprenderam a 
cultura de preservação ambiental confeccio-
nando agendas, porta-lápis e porta-retratos, 
entre outros. 

Sônia Santana:  
“É uma integração que distrai a cabeça”

Iraci de Oliveira:  
“Tudo que é novo nos estimula”

Ana Maria Fiorano, coordenadora da COREMU-
FMABC e professora do curso de Enfermagem

Aula inaugural com a professora regente de Saúde 
Coletiva, Dra. Vania Barbosa Nascimento
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Pet Terapia terá 
mais cães no 
“Irmã Dulce”

Hospital Albert Sabin conta  
com cirurgião de plantão 24 horas

A ONG CãoAmor, que desenvolve o pro-
jeto de Terapia Assistida por Animais (TTA) 
– também conhecido como Pet Terapia – no 
Hospital Municipal Irmã Dulce, começou o 
ano com boa notícia: o ingresso de novos vo-
luntários e a ampliação do serviço, graças à 
doação de oito cães da raça golden retriever 
pelo canil Golden Trip. “São machos, fêmeas 
e filhotes, com idades entre 10 meses e qua-
tro anos”, cita a presidente da CãoAmor, Da-
nielle Gravina Calasans. “Essa raça é especial, 
destaca-se para o trabalho de pet terapia”.

Além da raça compatível para a atuação 
na área de saúde, os cães terapeutas precisam 
ter perfil adequado, receber adestramento 
específico e estar com a saúde em perfeitas 
condições, como explica a fonoaudióloga do 
hospital, Eliane Selma do Valle Blanco, dona 

da golden Satine, pioneira no hospital. “O 
ambiente hospitalar exige cuidados constan-
tes, como vacinação atualizada, avaliação ve-
terinária, vermifugação, banho um dia antes 
da visita e higienização antes de entrar nas 
alas”, explica.

Outra parceria positiva neste início de 
ano, como informa Danielle, foi com a Fa-
culdade de Medicina Veterinária da Uni-
monte (Centro Universitário Monte Serrat) 
no acompanhamento da saúde dos cães da 
ONG, com gratuidade em consultas e exa-
mes por intermédio do veterinário Alexandre 
Fakih, docente da instituição.

A atuação da ONG CãoAmor no Irmã 
Dulce ampliou um dos projetos mais bem 
sucedidos na área de humanização: a Pet Te-
rapia. Os cães Limit, da raça collie; Benjamin, 

Vinte e quatro horas por dia, sete 
dias por semana, o Hospital Municipal de 
Emergências Albert Sabin de São Caeta-
no tem cirurgião de plantão, preparado 
para executar procedimentos em pacien-
tes e, consequentemente, elevar as chan-
ces de recuperação dos enfermos. Em 
esquema de plantão, cirurgiões se reve-
zam na unidade todos os dias desde 17 de 
fevereiro. Anteriormente os profissionais 
estavam integralmente no local aos sába-
dos e domingos. De segunda a sexta-feira, 
o expediente compreendia os períodos da 
manhã, tarde e parte da noite.

De acordo com o secretário de Saúde 
de São Caetano, Mario Chekin, a medida foi 
adotada com vistas a solucionar mais rapida-
mente os problemas dos usuários e aprimo-
rar os serviços do hospital. “Agora a pessoa 
que necessita de uma cirurgia chega ao Albert 
Sabin, passa por toda a bateria de exames e já 
opera lá mesmo, a qualquer momento do dia 
e em qualquer dia da semana”.

“Com um cirurgião sempre presente 
no Hospital Municipal de Emergências Al-
bert Sabin, conseguimos oferecer agilidade 

aos procedimentos e melhorar a qualidade da 
Saúde na cidade”, avalia José Carlos Pinheiro 
Filho, coordenador do serviço de cirurgia do 
Complexo Hospitalar de São Caetano.

O Hospital Albert Sabin recebe pacien-
tes da cidade e também moradores de outros 
municípios. Segundo estatísticas da Secretaria 
de Saúde, 48% das pessoas acolhidas na uni-

dade são de fora da cidade.

TESTES BIoMéTrICoS 
São rEgUlArIzADoS
Os testes biométricos ultrassônicos ofe-

recidos à população pela Secretaria de Saúde 
de São Caetano serão normalizados na cida-
de após regularização do aparelho que realiza 

golden retriever; e Maya, uma poodle, foram 
os primeiros novos companheiros de Satine, 
a golden que iniciou o trabalho no hospital 
há cinco anos. As visitas monitoradas aconte-
cem às quartas-feiras.

Dona de Limit, Danielle Calasans conta 
que o objetivo é proporcionar momentos de 
recreação e conforto a crianças e adultos in-
ternados. Mas, por onde passam os cães tam-
bém despertam animação em funcionários e 
profissionais da saúde. “É um momento de 
muita alegria dentro do hospital. Bem baca-

na”, declara.
Entre os benefícios da Pet Terapia estão 

efeito calmante e antidepressivo, estímulo à 
integração social e elevação da autoestima do 
paciente, já que desvia o foco da tensão emo-
cional, dor e estresse de internação. Estudos 
também apontam redução da pressão sanguí-
nea e cardíaca, melhoria do sistema imunoló-
gico e do bem-estar geral.

Mais informações sobre o trabalho da ONG 
pelo site www.caoamor.org. Pelo Facebook, a 
funpage está como CãoAmor Pet Terapia. 

os exames – necessários para fornecer o 
cálculo do grau da lente intraocular que 
será implantada na cirurgia de catarata. A 
expectativa do Governo Municipal é de 
promover esforço conjunto dos profis-
sionais que atuam no setor de saúde oftal-
mológica sancaetanense para minimizar 
a espera pelo teste. Os munícipes serão 
alertados pelos funcionários municipais 
sobre as datas das avaliações.

“Este é o primeiro passo para encami-
nhar as cirurgias oftalmológicas”, destaca 
Mario Chekin, que anuncia outra novida-
de para a área. “No Hospital de Olhos Dr. 
Jaime Tavares, no Bairro Oswaldo Cruz, 
a Prefeitura irá inaugurar brevemente um 
centro cirúrgico, que terá duas unidades 
para realização das cirurgias”.

A coordenadora do Hospital de 
Olhos, Sandra Maria Canelas Beer, dis-
corre sobre os benefícios que o novo 
centro cirúrgico de oftalmologia trará aos 
moradores. “A população terá mais co-
modidade para passar pelos procedimen-
tos e conseguiremos controlar totalmente 
qualquer indício de contaminação”. 

Com cirurgião 24 horas, hospital ganha em agilidade e em qualidade

Fotografia/PMSCS

Pet Terapia tem efeito calmante e antidepressivo, estimula a integração social e eleva a autoestima dos pacientes
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AME Santo André ampliará exames
e cirurgias a partir de março

Estudantes da FMABC integram Projeto rondon em Ilhabela

Parceria entre Governo do Estado e Fun-
dação do ABC, o Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) de Santo André fará 30% 
mais cirurgias a partir de março. A unidade 
também aumentará em 20% os exames de ul-
trassonografia, 30% de tomografia e 50% de 
endoscopia e colonoscopia. Os acréscimos 
serão possíveis graças a aporte suplementar 
anual de R$ 1,2 milhão acordado junto à Se-
cretaria de Estado da Saúde. Entre as cirur-
gias contempladas estarão procedimentos de 
média complexidade nas áreas de oftalmolo-
gia, ortopedia e vascular.

“A verba suplementar conquistada junto 
ao Governo Estadual é extremamente impor-
tante para a população do ABC e reconhece a 
seriedade com que os trabalhos são conduzi-
dos no AME Santo André”, comemora o su-
perintendente Dr. Wagner Boratto. O gestor 
ressalta que, para conquistar o atual benefício, 
a unidade cumpriu rigorosamente todas as 
metas estipuladas em 2013, além de aumentar 
em 28% o volume de consultas e em 18% as 
cirurgias na comparação com 2012. “Resta-
belecemos a confiança da população na uni-
dade, assim como a credibilidade junto aos 
municípios da região e o Estado, mostrando 

Alunos da Faculdade de Medicina do 
ABC estiveram este ano no município 
de Ilhabela, em São Paulo, para atender 
a população carente por meio do Projeto 
Rondon. Ao todo 17 estudantes de cin-
co universidades do Estado de São Paulo 
participaram da ação de extensão, que vi-
sou a assistência à população, orientação 
e conscientização dos moradores com 
palestras e dinâmicas nas áreas de saúde, 
empreendedorismo, meio ambiente e ar-
tesanato. Foram sete alunos da FMABC, 
dos cursos de Medicina, Fisioterapia, 
Enfermagem e Terapia Ocupacional. 
As demais instituições parceiras foram a 
PUC - Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, Universidade Metodista 
de São Paulo, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie e UNISA - Universidade de 
Santo Amaro.

Entre os professores que participaram 

Com verba estadual suplementar de R$ 1,2 milhão, unidade aumentará tomografias e  
cirurgias em 30% e em 50% endoscopias e colonoscopias

minuição de filas e resolução de problemas”, 
destaca Dr. Wagner Boratto, que exemplifica: 
“Hoje recebemos os pacientes e em cerca de 
4 meses conseguimos resolver os casos, com 
realização de todas as consultas necessárias, 
dos exames pré-operatórios e das cirurgias”.

A atuação resolutiva do AME Santo An-
dré e o papel estratégico na saúde do Grande 
ABC já haviam sido reconhecidos no final de 
2013, quando o Governo do Estado liberou 
R$ 1 milhão para ajustes de contas e melho-
rias na unidade. Neste 2014 os trabalhos já 
estão à todo vapor. Entre janeiro e fevereiro 
já foram dois mutirões de saúde aos sábados, 
responsáveis por 404 consultas extras em or-
topedia, 500 em oftalmologia e 200 em vascu-
lar, além de 51 exames de endoscopia. Em 8 
de março, na comemoração pelo Dia Interna-
cional da Mulher, foram realizados mutirões 
de mamografia e densitometria.

“Precisamos atingir pelo menos 85% das 
metas para evitar descontos no repasse do Go-
verno Estadual. Porém, estabelecemos interna-
mente que neste ano nosso objetivo será manter 
as metas em 95%”, projeta o superintendente, 
que fechou 2013 com índices de 92% nas metas 
para exames e de 105% em cirurgias.

CHoqUE DE gESTão
À frente do AME Santo André desde janei-

ro de 2013, Dr. Wagner Boratto lembra que as-
sumiu a unidade com funcionários desmotiva-
dos e metas abaixo de 40%. “Insistimos muito 
na motivação e valorização dos colaboradores. 
Focamos esforços no intuito de mostrar aos 
funcionários que eram extremamente impor-
tantes para o bom funcionamento da unida-
de e para reversão daquele quadro negativo”, 
recorda o superintendente, que acrescenta: 
“Com apoio da Fundação do ABC e do Go-
verno do Estado, realizamos choque de gestão. 
O AME passou por completa reestruturação, 
com incentivo ao aperfeiçoamento e capacita-
ção de funcionários, ações de integração, além 
de melhorias práticas na humanização e dinâ-
mica dos atendimentos. Saímos de situação 
difícil e em menos de um ano nos tornamos 
referência, com índices de satisfação dos usuá-
rios superiores a 90%”.

O orçamento total do AME-SA para 
2014 é de R$ 13,7 milhões. A unidade conta 
com 135 funcionários diretos e realiza men-
salmente – sem os acréscimos a partir de mar-
ço – cerca de 9.600 consultas, 4.900 exames 
e 380 cirurgias. 

que somos uma unidade viável”.
Para Boratto, além da elevação dos índices 

de atendimento, outro ponto importante é a 
mudança no relacionamento com os municí-
pios e a ampliação do diálogo. “Conseguimos 
aproximar o AME Santo André das cidades 
da região. Graças a essa relação mais estreita, 
hoje é possível atuar diretamente nas deman-
das, contribuindo com os municípios na di-

zadas dinâmicas com objetivo de trabalhar 
solidariedade, trabalho em equipe e com-
petição, além de aula de instruções básicas 
de termos empresariais e funcionamento 
de organismos jurídicos. As atividades 
reuniram 25 trabalhadores do centro de 
triagem e 20 artesãos da região. Além dis-
so, foi realizado levantamento da rede de 
suporte em álcool e drogas do município 
para realização de ações futuras.

O início dos trabalhos em Ilhabe-
la ocorreu em julho de 2013 com a pri-
meira parceria entre Rondon Regional e 
as secretarias locais de Meio Ambiente e 
de Educação. A visita dos estudantes da 
FMABC ocorreu entre 18 e 26 de janei-
ro deste ano. Para a professora Cristiane 
Galvez, a ação serviu como amadureci-
mento para os alunos. “Muitos achavam 
que iriam ensinar a população, mas desco-
briram que também aprenderam muito”.

e coordenaram o projeto estiveram Cristiane 
Galvez, do curso de Enfermagem da FMA-
BC, e Natasha Carreño, de Terapia Ocupa-
cional. “Acredito que essa forma de trabalho 
e ensino nos torna cidadãos preparados e 

dispostos a olhar para o outro e a compreen-
der melhor a realidade que vivemos”, afirma 
Cristiane Galvez.

No Centro de Triagem de Materiais Reci-
cláveis de Ilhabela, por exemplo, foram reali-

Alunos de Medicina, Fisioterapia, Enfermagem e Terapia Ocupacional atendem população carente de Ilhabela

Objetivo do AME-SA para 2014 é manter  
metas na faixa de 95%

Divulgação
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Médicos recém-formados
iniciam residência em Mauá

HC abre portas para residência em São Bernardo

A aula inaugural da Residência Médica de 
Mauá reuniu em 6 de março 13 profissionais 
recém-formados no auditório do Hospital de 
Clínicas Dr. Radamés Nardini. O evento mar-
cou o primeiro passo da Residência Médica 
no município, que assume definitivamente 
compromisso com a formação de médicos. 
Os profissionais entraram no Programa Hos-
pital-Escola da Secretaria de Saúde, pelo qual 
aperfeiçoarão funções dentro do conceito de 
atendimento do Sistema Único de Saúde. Os 
médicos residentes atuarão em quatro espe-
cialidades: clínica médica, cirurgia geral, pe-
diatria e psiquiatria.

Os residentes vão vivenciar pelo período 
de dois anos o cotidiano dos profissionais da 
rede municipal de Saúde. Todos passarão por 
100% dos serviços da cidade, como o próprio 
Nardini, as UBSs (Unidades Básicas de Saú-
de), UPAs (Unidades de Pronto Atendimen-
to), Centro de Reabilitação, Saúde Mental, 
entre outros.

O evento de abertura contou com presen-
ças do prefeito de Mauá, Donisete Braga, da 
secretária de Saúde, Célia Cristina Bortoletto, 
do superintendente do hospital, Morris Pi-
menta e Souza, e da presidente da Comissão 
de Residência Médica de Mauá, Grace Lydia.

O prefeito lembrou da importância da 
oferta do atendimento humanizado em to-

A primeira turma de residência médica 
da Secretaria de Saúde de São Bernardo foi 
recebida em 6 de março pelos coordenado-
res do programa no auditório do Hospital 
Municipal de Clínicas José Alencar, quando 
foram passadas informações gerais sobre 
os serviços existentes na rede municipal. Os 
residentes atuarão nas áreas de pediatria, psi-
quiatria, medicina de família e comunidade, 
clínica médica e ginecologia e obstetrícia.

O grupo participou de uma semana de 
acolhimento, na qual visitou as unidades de 
saúde e participou de debates sobre políti-
cas de saúde pública na atenção básica, ur-
gência e emergência, atenção psicossocial, 
vigilância em saúde e assistência farmacêu-
tica, entre outras.

No total foram oferecidas cinco vagas nas 
especialidades de pediatria, psiquiatria, clínica 

médica e ginecologia e obstetrícia e seis para 
medicina de família e comunidade. A residên-
cia médica terá duração de dois anos – exceção 
à ginecologia e obstetrícia, que terá três anos. 
Das 26 vagas oferecidas, 20 foram preenchi-
das nesta primeira etapa. O grupo deverá ser 
completado dias 27 e 28 de março, quando 
haverá a segunda chamada para medicina de 
família e comunidade (três vagas), clínica mé-
dica (duas) e psiquiatria (uma).

Os residentes passaram por proces-
so seletivo, que será realizado anualmente 
para a escolha de novos interessados. Os 
aprovados recebem bolsa do Ministério da 
Saúde. A ampliação das residências médicas 
no país faz parte das medidas do Progra-
ma Mais Médicos, que inclui a expansão 
dos cursos de medicina e investimentos em 
infraestrutura de hospitais e unidades de 

saúde, além da contratação de médicos bra-
sileiros e estrangeiros para atuar na atenção 
básica em cidades do interior e nas perife-
rias dos grandes municípios.

rEDE-ESColA
De acordo com o coordenador da co-

missão de residência médica da Secretaria de 
Saúde, Jorge Harada, a ideia é transformar 
as unidades de saúde em uma rede-escola, 
na qual os residentes terão contato com 
todos os equipamentos. “Os residentes em 
psiquiatria irão atuar tanto no HC quanto 
nos CAPS. Já os profissionais de medicina 
de família estarão nas Unidades Básicas de 
Saúde”, exemplifica. O residente deverá 
realizar consultas, executar procedimentos, 
participar das ações desenvolvidas nos ter-
ritórios e se envolver nos demais processos 

de cuidado aos usuários, inclusive nos plan-
tões de fins de semana e feriados, sempre 
supervisionados por profissionais com ex-
periência de ensino na especialidade.

Para o coordenador, o diferencial da re-
sidência médica de São Bernardo é a vivên-
cia dos residentes no cotidiano das unidades 
de saúde, que irá auxiliar na formação dos 
profissionais. “Isso representará nova gera-
ção de médicos, mais comprometida com a 
nossa realidade, com os problemas de saú-
de de São Bernardo”, garante Harada.

A residente Maria Augusta Curado veio 
de Goiânia para participar do programa 
oferecido por São Bernardo. “Além da qua-
lidade do programa, há também excelente 
estrutura oferecida. Não conheci todas as 
unidades, mas o HC e a UBS que visitei são 
muito boas”, destaca.

Residentes atuarão em diversos serviços da rede de Saúde, como Hospital Nardini e Atenção Básica

dos os setores da rede de Saúde. “Que todos 
os trabalhadores internalizem o conceito do 
atendimento de qualidade que queremos al-
cançar no município”. Donisete Braga foi 
categórico ao dizer que a Administração está 
empenhada na implantação do curso de Me-
dicina no município e que o projeto está em 

elaboração para ser apresentado ao Ministé-
rio. “Espero que estes residentes não fiquem 
apenas dois anos, mas que gostem daqui e 
decidam permanecer”.

A secretária de Saúde Célia Bortoletto 
deu boas-vindas à primeira turma de resi-
dência médica e aproveitou para anunciar aos 

residentes a revolução planejada para toda a 
estrutura física do hospital e da rede, o que 
também implicará no aperfeiçoamento do 
cuidado ao usuário.

Em algumas áreas, a Residência Médica terá 
apoio da Faculdade de Medicina do ABC, como 
nas disciplinas de neurocirurgia e cirurgia de ca-
beça e pescoço. Essas matérias não têm campo 
de atuação no município, já que os pacientes 
têm o atendimento realizado em Santo André, 
que é referência para os serviços.

PAlESTrA DE ABErTUrA
A aula inaugural em Mauá foi ministrada 

pela médica Laura Camargo Macruz Feu-
erwerker, mestre e doutora em Saúde Pública 
pela Universidade de São Paulo e professora 
associada da Faculdade de Saúde Pública da 
USP. Ao abordar o tema “A Residência e o 
SUS: desafios”, a palestrante destacou a im-
portância de prestar atenção ao que o usuá-
rio do serviço relata, procurando, inclusive, 
levar em consideração a história de vida da 
pessoa como forma de facilitar o diagnósti-
co, o prognóstico e até mesmo o tratamento. 
“Existe um empobrecimento da relação do 
médico com o usuário. É como se o paciente 
não pudesse fornecer informações relevantes, 
o que aumenta a dependência da apresenta-
ção de exames”, destacou.

Prefeito Donisete Braga recebe primeiros residentes no Hospital Nardini de Mauá

PMM/Roberto Mourão
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Hospital Bertioga implanta guia de 
Boas Práticas nas redes Sociais

Visitantes têm 
orientações sobre 
higiene das mãosO cuidado ao compartilhar fotografias e informações, 

manter sigilo sobre problemas profissionais, discussões sobre 
temas polêmicos, a diferença entre o que é público e priva-
do, pessoal e profissional. Essas e outras orientações estão no 
Guia de Boas Práticas nas Redes Sociais criado pelo Hospital 
Bertioga - FUABC. O novo manual está em fase de implan-
tação e visa orientar colaboradores e 
prestadores de serviço sobre condutas 
adequadas no ambiente virtual.

Com linguagem simples e direta, o 
guia traz informações para que o cola-
borador entenda os benefícios e riscos 
que o universo online oferece. O uso das 
novas mídias deve ser baseado na mes-
ma ética e responsabilidade da vida “off-
line”. É preciso cuidado ao compartilhar 
fotos, vídeos ou links de serviços de 
interesse público, além de não divulgar 
informações que legalmente sejam pro-
tegidas. Entre as principais orientações 
que constam no guia estão a privacidade 
do paciente, o sigilo das informações e 
as rotinas internas da instituição, que não 
devem ser publicadas sem autorização 
prévia do Hospital Bertioga.

Superintendente da unidade, Rogé-
rio Bigas lembra que não se deve ignorar 
o poder das redes sociais e que o ambiente online está modi-
ficando a maneira das pessoas se relacionarem. “O objetivo 
principal do guia é proteger a privacidade dos pacientes e da 
instituição, além de apresentar aos colaboradores orientações 
sobre como utilizar as mídias de forma segura e responsável 
em suas horas de lazer”, destaca Bigas.

Usadas de maneira adequada, as redes sociais podem ajudar 
as pessoas a melhorar relacionamentos, manter contato com 

O Hospital Bertioga - FUABC, por meio da Co-
missão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 
iniciou em fevereiro trabalho de orientação de visitan-
tes sobre higienização das mãos antes de entrar em 
ambiente hospitalar. “A medida visa minimizar a trans-
missão de germes”, explica o médico infectologista 
José Ricardo Moraes Wilmers.

Porteiros, recepcionistas e voluntários receberam 
orientações de técnicos da CCIH para que multipli-
quem a informação na abordagem de usuários que vão 
ao hospital visitar amigos e familiares internados. “A 
higienização das mãos com álcool gel segue a técnica 
preconizada para os profissionais da área da saúde. Para 
isso foi disponibilizado um banner que contém imagens 
de como passar o álcool corretamente”, explica Wil-
mers. Todo o processo de higienização das mãos não 
leva mais do que 30 segundos.

Além da abordagem no horário de visitas, das 14h às 
16h, os visitantes também contam com orientações diárias 
e específicas nas áreas de internação, sob responsabilidade 
da equipe de enfermagem e dos enfermeiros das alas.

InFECção nAS MãoS
O Hospital Bertioga e o Pronto-Socorro também 

têm suportes com álcool gel à disposição nos corredo-
res. A medida da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar tem por objetivo conscientizar profissionais 
de saúde, acompanhantes e visitantes a sempre higieni-
zarem as mãos como medida preventiva.

O álcool gel é um antisséptico potente, com ação 
fungicida, bactericida e viruscida que elimina a flora 
transitória responsável por boa parte das transmissões 
de infecções. Uma orientação passada aos pacientes que 
procuram o PS é levar o menor número de acompa-
nhantes possível, a fim de evitar aglomeração e, princi-
palmente, contaminações cruzadas.

familiares distantes e a ampliar o grupo de amigos. Porém, 
quando o cenário é empresarial, é fundamental documentar o 
que o funcionário pode ou não fazer nas redes sociais a fim de 
evitar problemas futuros.

De acordo com a psicóloga do setor de Gestão de Pes-
soas, Laís Jacopucci, ao propor o Guia de Boas Práticas nas 

Redes Sociais, o Hospital Bertioga se po-
siciona perante assunto extremamente 
atual, que produz efeitos nas relações 
interpessoais e também nos resultados 
institucionais. “Queremos que nossos 
colaboradores saibam como, quando e 
para qual finalidade utilizar os recursos 
tecnológicos, bem como tenham plena 
consciência das consequências do uso 
inadequado”, adverte Jacopucci.

TrEInAMEnTo E 
rESUlTADoS
Todos os colaboradores e prestado-

res de serviço terão acesso às normas e 
rotinas que constam no Guia de Boas 
Práticas nas Redes Sociais através de trei-
namentos com a Educação Permanente 
do Hospital Bertioga, propondo reflexão, 
conscientização e ampliando a discussão 

sobre o tema. “Durante os treinamentos 
vamos reforçar que estamos em uma instituição de saúde e que 
devemos preservar a imagem e privacidade tanto da unidade 
quanto do cliente”, ressalta a enfermeira da Educação Perma-
nente, Juliana Seraglia.

Vale lembrar que o Hospital Bertioga - FUABC não possui 
perfil em nenhuma rede social – incluindo Facebook, Twitter, 
LinkedIn e Google+, entre outros. As publicações oficiais on-
line são feitas sempre pelo site www.hospitalbertioga.org.br.

Educação Permanente promove treinamentos e amplia discussão sobre o tema no Hospital Bertioga

Equipe do hospital ensina usuários a higienização  
correta das mãos
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Medicina ABC tem novos
professores titulares

A Faculdade de Medicina do ABC organi-
zou entre fevereiro e março quatro processos 
seletivos de provas e títulos para a função de 
professor titular – cargo máximo na hierar-
quia das disciplinas do curso de Medicina.

Dra. Roseli Oselka Saccardo Sarni foi 
aprovada em 11 de fevereiro para a disci-
plina de Clínica Pediátrica do Departamen-
to de Pediatria com aula sobre “Obesidade 
na Criança e no Adolescente”. No dia 19, 
Dr. João Antonio Correa assumiu o posto 
de titular de Angiologia e Cirurgia Vascular 

após a aula “Acessos Vasculares para He-
modiálise”. Em 21 de fevereiro, Dr. Jaques 
Waisberg ministrou aula sobre “Carcinoma 
do Pâncreas” e se tornou o novo titular de 
Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo. Em 
6 de março foi a vez da Dra. Monica Akemi 
Sato ser aprovada para a cadeira de Fisiolo-
gia com aula a respeito de “Controle Neural 
da Pressão Arterial”.

Responsável pela coordenação de todas 
as ações da disciplina, tanto no ensino como 
na pesquisa e na assistência, o professor titu-

lar deve ter perfil de liderança, capacidade de 
articulação e habilidade para lidar com con-
flitos, além de ser capaz de captar recursos 
para a instituição por meio da área em que 
atua. Para concorrer ao cargo é necessária 
elaboração de currículo lattes e de memorial 
– espécie de biografia focada nas experiências 
acadêmicas. No dia do processo seletivo, o 
candidato apresenta aula em nível de gradua-
ção, pela qual é avaliado em relação à didática, 
postura, domínio do tema, uso de exemplos 
práticos, conexão do assunto com a experiên-

cia profissional, entre outros critérios.
Terminada a explanação, o candidato 

passa por arguição durante aproximada-
mente 3 horas. Cinco membros de banca 
examinadora fazem considerações sobre o 
currículo/memorial e perguntas a respeito 
da aula. Os jurados se reúnem, emitem os 
pareceres, calculam a média geral e o resulta-
do é apresentado em seguida. A avaliação di-
dática corresponde a 30% da nota, enquanto 
a análise e a arguição do currículo lattes e do 
memorial equivalem aos 70% restantes.

Seleção contempla disciplinas de Fisiologia, Clínica Pediátrica, Angiologia e  
Cirurgia Vascular e Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo

roSElI oSElkA SACCArDo SArnI
Titular de Clínica Pediátrica

Com graduação em Medicina (1981) e resi-
dência médica em Pediatria pela Faculdade de 
Medicina do ABC (1983), concluiu Mestrado 
em Pediatra (1989) e Doutorado em Medicina 
(1994) na Escola Paulista de Medicina / Uni-
versidade Federal de São Paulo. Tornou-se em 
2010 professora Livre-Docente em Pediatria da 
Faculdade de Medicina do ABC e traz no cur-
rículo títulos de especialista em Pediatria (1995), 
com áreas de atuação em Nutrologia Pediátrica 
(2003) e em Terapia Nutricional Parenteral e 
Enteral Pediátrica (2005). É professora na disci-
plina de Clínica Pediátrica do Departamento de 
Pediatria da FMABC desde 1985.

João AnTonIo CorrEA
Titular de Angiologia 
e Cirurgia Vascular

Possui graduação em Medicina (1980) e 
mestrado em Ciências da Saúde (2003) pela 
Faculdade de Medicina do ABC. Tem título 
de especialista em Angiologia e Cirurgia Vas-
cular pelo MEC e SBACV (1984) e doutorado 
em Ciências pela Escola Paulista de Medicina 
/ Universidade Federal de São Paulo (2007), 
além de MBA em Gestão de Saúde pela Fun-
dação Getúlio Vargas (2012) e especialização 
Principles and Practice of  Clinical Research 
pela Harvard Medical School (2012). É pro-
fessor na disciplina de Angiologia e Cirurgia 
Vascular desde 1994.

JAqUES WAISBErg
Titular de Cirurgia Geral e do 
Aparelho Digestivo

Possui graduação em Medicina (1975) e re-
sidência médica em Cirurgia Geral (1978) pela 
Faculdade de Medicina do ABC. Traz no currí-
culo mestrado em Medicina / Gastroenterolo-
gia (1982) pelo Instituto Brasileiro de Estudos 
e Pesquisas de Gastroenterologia - IBEPEGE, 
doutorado em Técnica Operatória e Cirurgia 
Experimental pela Escola Paulista de Medicina 
/ Universidade Federal de São Paulo (1987) e 
Livre-Docência pela disciplina de Gastroente-
rologia Cirúrgica do Departamento de Cirurgia 
da EPM-UNIFESP (2007). É professor na Fa-
culdade de Medicina do ABC desde 1978.

MonICA AkEMI SATo
Titular de Fisiologia

Possui graduação em Farmácia Bioquímica pela 
UNESP (1996). É mestre em Farmacologia (1998), 
realizou doutorado-sanduíche (1999-2000) no Neu-
roscience Institute da Northwestern Medical Scho-
ol (Chicago/EUA) e tem doutorado em Ciências 
(2002) pela UNIFESP. Exercia desde 2011 a função 
de professora regente da disciplina de Fisiologia da 
FMABC, responsável pelo Laboratório de Pesqui-
sa de Fisiologia. Docente da FMABC desde 2003, 
também coordena o 2º ano do curso de Medicina, 
é membro do Núcleo Docente Estruturante do 
curso de Medicina desde 2008 e preside o Comitê 
de Ética em Experimentação Animal e o NEPAS - 
Núcleo de Estudos, Pesquisa e Assessoria à Saúde.
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Professoras são aprovadas em seleção nacional 
do CnPq para bolsas de produtividade

Cardiologia abre trabalhos em 2014 com debate sobre o futuro

Docentes e pesquisadoras da Faculdade de 
Medicina do ABC, as doutoras Bianca Bian-
co e Denise Maria Christofolini acabam de 
ser aprovadas em seleção nacional para bolsas 
de produtividade do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) – agência do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, cujas principais atri-
buições são fomentar a pesquisa científica e 
tecnológica e incentivar a formação de pesqui-
sadores brasileiros. Com duração de 3 anos, o 
subsídio mensal estará disponível a partir de 
abril, destinado a pesquisadores que se “desta-
quem entre seus pares, valorizando sua produ-
ção científica”, segundo critérios normativos e 
específicos estabelecidos pelo próprio CNPq.

Para conquistarem as bolsas de produti-
vidade junto ao CNPq, Bianca Bianco e De-
nise Christofolini apresentaram cada uma um 
projeto de pesquisa em andamento e subme-
teram para análise o currículo lattes – plata-
forma online na qual o pesquisador cadastra 
dados sobre a formação acadêmica, institui-
ções onde atua, artigos científicos publicados, 
participações em congressos, entre outras 
informações. “O CNPq é bastante criterioso 
para a concessão das bolsas de produtividade. 

A disciplina de Cardiologia da Fa-
culdade de Medicina do ABC organizou 
em 22 de fevereiro o primeiro encontro 
científico do ano. Batizado “Cardiologia 
rumo ao futuro”, o evento contou com 
quatro conferências e um painel de deba-
te. No período da tarde houve atividade 
específica para docentes da instituição.

“O evento foi destinado a docen-
tes e interessados em educação médica, 
com objetivo de aprimorar expertises no 
desenvolvimento do ensino, pesquisa e 
assistência na área cardiovascular”, ex-
plica o professor titular de Cardiologia 
da FMABC, Dr. Antonio Carlos Palandri 
Chagas, que esteve à frente da abertura 
dos trabalhos.

A primeira conferência foi sobre “A 
arte de ser médico e como ensinar me-
dicina no momento atual”, comandada 
pelo professor titular de Cardiologia da 
Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo (FMUSP) e membro 
da Academia Brasileira de Ciências, Dr. 

disso, mostra que a pesquisa realizada na Fa-
culdade de Medicina do ABC é reconhecida 
em âmbito nacional, colocando a instituição 
como referência no cenário científico do 
país”, considera Christofolini.

Para Bianca Bianco, a aprovação junto ao 
CNPq é como um selo de qualidade. “Traba-
lhamos, publicamos e orientamos os alunos. 
A conquista da bolsa representa a chancela de 
um órgão com representatividade nacional, 
indicando que estamos realizando um bom 
trabalho”, avalia a docente, que é orientado-
ra permanente e vice-coordenadora de Pós-
graduação da FMABC.

Com as duas novas bolsistas, a Medicina 
ABC passa a ter cinco professores no pro-
grama de bolsas de produtividade do CNPq. 
A Dra. Maria Aparecida da Silva Pinhal foi 
a primeira contemplada pelo programa, en-
quanto os doutores Caio Parente Barbosa e 
Fernando Luiz Affonso Fonseca foram apro-
vados em 2013. “As recentes aprovações em 
2013 e agora em 2014 indicam continuidade 
e crescimento. Demonstram maturidade da 
Pós-graduação e, certamente, a tendência é 
de que tenhamos a cada ano mais pesquisa-
dores aprovados”, prevê Bianca Bianco. 

Entre os pontos com maior relevância estão a 
contribuição para a área de pesquisa, a partici-
pação na formação de recursos humanos e a 
produção científica”, detalha Denise Christo-
folini, que é orientadora permanente da Pós-
graduação e coordenadora do Programa de 
Iniciação Científica da FMABC.

A fim de manter as bolsas pelo período 

completo previsto em edital, os candidatos 
aprovados pelo CNPq devem conservar a 
produção científica e a formação de recursos 
humanos – no caso da FMABC, os alunos – 
no mesmo patamar da época da aprovação. 
“Mais do que o valor da bolsa, o que vale é 
o reconhecimento da produtividade do pes-
quisador dentro de sua especialidade. Além 

presidente da FAPESP e ex-presidente 
da Academia Brasileira de Ciências, Dr. 
Eduardo Moacir Krieger.

Terminadas as três conferências hou-
ve painel de debate sobre os temas coor-
denado pelo diretor do Laboratório de 
Biologia Vascular do INCOR/FMUSP, 
Dr. Francisco Raphael Laurindo, e pelo 
vice-diretor da FMABC, Dr. Fernando 
Luiz Affonso Fonseca. Os membros 
da mesa foram os doutores Neif  Mu-
rad, Luiz Carlos de Abreu, Ieda Jatene 
e Octavio Berwanger – todos docentes 
da FMABC.

A última conferência da manhã foi 
sobre “Avanços em imagem cardiovas-
cular”, com o responsável pelo Serviço 
de Cardiologia do Tecnolab, Dr. Roberto 
Cury. O período da tarde foi reservado 
para atividades de grupos de estudos 
com professores da disciplina de Cardio-
logia da FMABC, sob coordenação do 
docente da cadeira, Dr. João Fernando 
Ferreira. 

Protásio Lemos da Luz. O presidente da 
mesa foi o diretor da FMABC, Dr. Adilson 
Casemiro Pires.

A segunda conferência da manhã abor-
dou “Os caminhos da pesquisa cardiovascu-
lar no futuro”, ministrada pelo Dr. José Edu-
ardo Krieger – professor titular da FMUSP, 
Pró-reitor de Pesquisa da USP e Presidente 

da Academia de Ciências do Estado de São 
Paulo (ACIESP). O presidente da mesa foi o 
professor titular de Farmacologia da FMA-
BC, Dr. David Feder.

Já a conferência sobre “A internaciona-
lização do conhecimento científico: neces-
sidade de transpor fronteiras” foi proferida 
pelo professor Emérito da FMUSP, vice-

Recém-aprovadas pelo CNPq, doutoras Denise Maria Christofolini  e Bianca Bianco
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Programa de Humanização
da FUABC completa 3 anos

Inaugurado em 2011 com treinamentos 
no Hospital da Mulher de Santo André, o 
Programa de Humanização da Fundação 
do ABC completa 3 anos neste 2014 com 
grandes conquistas e expectativa de amplia-
ção. Além da unidade-berço do trabalho, 
a iniciativa hoje também está presente no 
Hospital Estadual Mário Covas, Hospital 
Nardini, Hospital Maria Braido e Hospital 
e Pronto-Socorro Central de São Bernardo. 
Na Faculdade de Medicina do ABC foi cria-
da disciplina eletiva de Humanização para os 
cursos de Medicina e Enfermagem, a fim de 
disseminar a filosofia desde cedo aos futuros 
profissionais de saúde.

A ideia é que todos os hospitais, AMEs 
(Ambulatório Médico de Especialidades) e 
demais parceiros da FUABC participem do 
Programa de Humanização, cujo objetivo 
central é intensificar a qualidade da assistên-
cia sob o ponto de vista técnico e humanitá-
rio, disseminando e tornando a humanização 
uma marca no atendimento do grupo.

Segundo o coordenador do Programa 
de Humanização da FUABC, Dr. Drauzio 
Viegas, a humanização é resultado do co-
nhecimento aliado à sensibilidade. Visa es-

Coordenada pelo especialista Dr. Drauzio Viegas, consultoria começou em 2011 com treinamentos  
no Hospital da Mulher de Santo André

timular a autoestima profissional e a relação 
com pacientes e familiares. “Humanização é 
colocar-se no lugar do outro, demonstrando 
preocupação e interesse, sempre escutando 
os pacientes. É agir com solidariedade, deli-
cadeza e tolerância, buscando sempre solu-
ções e criando vínculos”, explica o especia-
lista da FUABC, que acentua a importância 
da formação profissional humanizada: “No 
âmbito da educação, realizamos disciplina 
eletiva em busca de aprimorar o trabalho 
junto aos docentes na Faculdade de Me-
dicina do ABC ainda na graduação, assim 
como de incentivar os estudantes. Procu-
ramos mostrar a importância de escutar os 
usuários, a postura correta com pacientes e 
colegas de trabalho e como transmitir notí-
cias de doenças graves, entre outros temas. 
A ideia é criar ambiente informal, para que 
os alunos se sintam à vontade para partici-
par e trocar experiências. Cada um deve en-
tender a humanização e disseminá-la. Atuar 
com sensibilidade, ouvir, procurar entender 
as necessidades e então ajudar o próximo”, 
explica Dr. Drauzio Viegas, que foi docente 
da FMABC de 1974 a 2011, quando deixou 
o cargo de professor titular de Pediatria para Dr. Drauzio Viegas, coordenador do Programa de Humanização da FUABC

No início dos trabalhos em 2011, reunião da Comissão de Humanização do Hospital da Mulher de Santo André
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Alunos têm desempenho acima da  
média no exame do Cremesp

O Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (Cremesp) divulgou 
em fevereiro os resultados do exame re-
alizado em novembro de 2013 com for-
mandos em Medicina de todo o Estado. 
Os alunos da Faculdade de Medicina do 
ABC tiveram desempenho superior ao 
dos estudantes de instituições públicas, 
comprovando a qualidade do ensino da 
FMABC. “A média de acerto dos for-
mandos de nossa escola está acima da 
média de outras instituições em todas as 
áreas do conhecimento avaliadas”, afirma 
o coordenador do curso de Medicina da 
FMABC, Dr. David Feder.

Dos 110 alunos que participaram da 
prova, a Faculdade de Medicina do ABC 
obteve 66,4% de aprovação, enquanto a 
média em instituições públicas chegou a 
66,1%. Nas escolas privadas, o índice foi 
de apenas 29%.

Para Dr. David Feder, a realização do 
exame é importante. Porém, se a apro-
vação fosse obrigatória para obtenção 
do registro profissional – e não somente 
a participação do aluno –, os resultados 
seriam mais representativos. “A avaliação 
em final de curso é sempre produtiva, 
mas se a aprovação fosse obrigatória para 

o registro, poderia exigir maior empenho do 
aluno e, consequentemente, espelhar o de-
sempenho da instituição”, considera o coor-
denador.

rEProVAção CHEgA 
A 60% no ESTADo
Dos 2.843 recém-formados em escolas 

médicas do Estado de São Paulo que partici-
param do Exame do Cremesp em 2013, total 

de 1.684 – ou 59,2% – não atingiu o critério 
mínimo definido pelo Cremesp, acertando 
menos de 60% do conteúdo da prova.

Com abstenção de apenas 2,8%, o nú-
mero de participantes em 2013 é o maior ao 
longo dos nove anos de exames do Cremesp. 
O percentual de reprovados ficou 4,7 pontos 
acima de 2012. No ano anterior, foram 2.411 
participantes, com 54,5% de reprovação.

A prova foi aplicada em 3 de novembro 

de 2013 em nove cidades paulistas, além 
da capital do Estado. É o segundo exame 
realizado depois que se tornou obrigató-
rio para quem deseja inscrever-se no Con-
selho Regional de Medicina de São Paulo 
e atuar no Estado. O registro no CRM, 
entretanto, não depende do desempenho 
ou da aprovação nas provas, apenas da 
participação.

No total, 3.328 recém-graduados de 
Medicina fizeram a prova do Cremesp 
em 2013. Desse conjunto, 485 participan-
tes vieram de 78 instituições de ensino de 
outros estados. Os demais 2.843 forma-
ram-se nas 30 escolas paulistas que já têm 
turmas graduadas.

A prova foi composta por 120 ques-
tões de múltipla escolha, com cinco al-
ternativas de respostas. Teve duração de 
quatro horas e abrangeu as principais 
áreas da Medicina: Clínica Médica, Clínica 
Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e Obs-
tetrícia, Saúde Pública, Epidemiologia, 
Saúde Mental, Bioética e Ciências Básicas. 
Para aprovação, o candidato deve respon-
der corretamente a 72 das questões, o que 
corresponde a um percentual de acertos 
de 60%. O exame foi aplicado pela Fun-
dação Carlos Chagas.

assumir a função de consultor em humani-
zação para a rede FUABC.

Segundo Viegas, hoje os constantes 
avanços da medicina e a ampla gama de re-
cursos tecnológicos têm substituído o lado 
humano do ouvir, do compreender. “É im-
portante e necessário estudar e se atualizar 
para buscar a excelência, mas nada pode 
tomar o lugar da atenção e do carinho ao 
paciente”, completa.

BIoéTICA PArA 
HUMAnIzAção
O Programa de Humanização da Fun-

dação do ABC surgiu a partir de convite do 
diretor da FMABC, Dr. Adilson Casemiro 
Pires, ao professor de Pediatria e especialista 
no tema, Dr. Drauzio Viegas. Acompanhado 
do assessor Paulo Eduardo Viegas, o médico 
iniciou prestação de consultoria à mantene-
dora e mantidas, em iniciativa que também 
engloba a coordenação das comissões hos-
pitalares de bioética.

O Hospital e Pronto-Socorro Central de 
São Bernardo é a unidade mais recente da 
FUABC a implantar Comissão de Bioética, 
cujo início dos trabalhos ocorreu em agosto 

de 2013. Trata-se de grupo multiprofissional 
com representantes dos mais diversos setores 
– entre os quais equipes de saúde, adminis-
tradores, juristas, religiosos e comunidade –, 
que se reúne periodicamente para discussão 
de temas delicados e que requerem conhe-
cimento específico para melhor abordagem. 
O HPS Central é a quinta e maior comissão 
do gênero dentro das unidades mantidas pela 
Fundação do ABC, com registro de aproxi-
madamente 30 participantes por encontro.

A bioética é a área do conhecimento vol-
tada à reflexão e discussão de valores rela-
cionados à vida e à saúde humana. A fim de 
debater o tema em diversas frentes, muitos 
hospitais e centros de saúde mantêm as co-
missões de bioética, que se reúnem para dis-
cussões sobre questões éticas relacionadas à 
vida e à morte, como em casos de recém-
nascidos com malformações incompatíveis 
com a vida, bebês sem prognóstico, pacien-
tes que por princípios religiosos não auto-
rizam transfusões de sangue e derivados, 
pacientes com doenças terminais, aplicação 
de cuidados paliativos e doação de órgãos, 
assim como a respeito do comportamento 
das equipes de atendimento frente aos fami-

liares. No ambiente da bioética também são 
tratadas questões como fertilização in vitro, 
aborto, clonagem, eutanásia e transgênicos.

A Comissão de Bioética no HPS Cen-
tral é o ponto de partida para instalação de 
grupo em todo o Complexo Hospitalar Mu-
nicipal de São Bernardo. Entre as entidades 
gerenciadas pela Fundação do ABC que já 
realizam o trabalho também estão o Hospi-
tal da Mulher de Santo André, o Hospital 
Estadual Mário Covas, o Hospital Maria 
Braido de São Caetano e o Hospital Nardini 
de Mauá. No Litoral, o Hospital Municipal 
Irmã Dulce de Praia Grande já recebeu os 
consultores em humanização da FUABC 
para capacitação.

“Vale ressaltar que a Comissão de Bio-
ética atua sempre como órgão consultivo. 
A decisão final permanece com quem está 
lidando diretamente com os pacientes e 
familiares”, esclarece Dr. Drauzio Viegas, 
lembrando que a instância também respon-
de pela elaboração e implantação de proto-
colos, como de cuidados paliativos e evasão 
hospitalar – este último apresentado em 
2013 no Congresso Nacional de Bioética, 
em Florianópolis, pelo presidente da Comis-

são de Bioética do Hospital Maria Braido, 
Dr. Walter Perez Scaranto.

Outro trabalho realizado via Programa 
de Humanização diz respeito à estudo das 
condições de assistência aos usuários das 
mantidas da FUABC, cujo projeto piloto foi 
desenvolvido no Hospital Nardini de Mauá 
a partir de análise completa do funciona-
mento de todos os setores da unidade.

“Sob alguns aspetos, nossas atividades 
são inéditas. O Programa de Humanização 
da Fundação do ABC atua de modo bem de-
finido desde a preparação de profissionais da 
área da saúde até o acompanhamento poste-
rior em unidades de saúde do Grande ABC 
e Litoral paulista. Temos um programa de 
trabalho reconhecido pela excelência, bus-
camos o aperfeiçoamento da assistência à 
saúde e à comunidade, realizamos pesquisas, 
estabelecemos protocolos de atendimento e 
participamos de eventos nacionais do gêne-
ro. A FUABC, suas mantidas e as pessoas 
que atuam nesses locais estão de parabéns 
pelo idealismo e exemplo para que nasçam 
outros programas como o nosso. Os doen-
tes, suas famílias e as equipes de saúde agra-
decem”, finaliza Dr. Drauzio Viegas. 

Dr. David Feder, coordenador do curso de Medicina
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FMABC analisa espécies vegetais em  
parceria inédita com o InPA

O programa Estratégia de Saúde da 
Família atingiu em 2013 cobertura de 360 
mil famílias em São Bernardo – cerca de 
48% da população. Pela iniciativa, equipes 
multiprofissionais formadas por médicos 
generalistas, enfermeiros e auxiliares, agen-
tes comunitários de saúde e profissionais 
da saúde bucal realizam visitas domiciliares 
aos munícipes.

Além de fazer o diagnóstico de doenças 
de forma precoce e acompanhar o trata-
mento e recuperação dos atendidos, nas vi-
sitas são observadas também as condições 
de moradia e detalhes que possam indicar 

A parceria pioneira entre Faculdade de 
Medicina do ABC e Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA), do Governo 
Federal, acaba de gerar resultados positivos. 
As instituições desenvolveram novo método 
– mais simples e mais barato – para deter-
minar o teor total de polifenois em espécies 
vegetais, ou seja, o potencial de benefícios 
dessas plantas à saúde. O processo de quan-
tificação baseia-se em reação química ainda 
não utilizada para essa finalidade, agora tes-
tada com sucesso em 20 espécies – algumas 
nativas da Amazônia.

Os extratos vegetais são ricos em antio-
xidantes como carotenos, fitoestrogênios e 
polifenois. São compostos capazes de remo-
ver radicais livres do organismo, que em ex-
cesso podem atacar células normais e gerar 
danos em biomoléculas como proteínas e 
DNA, ocasionando determinados tipos de 
câncer, doenças cardiovasculares e patologias 
relacionadas ao envelhecimento. Devido à 
complexidade e à diversidade dos compostos 
presentes nos vegetais, normalmente deter-
mina-se o teor total de polifenois. “Os poli-
fenois são substâncias benéficas ao sistema 
cardiovascular devido a ações antioxidantes, 
antimicrobianas, anti-inflamatórias e até mes-
mo antitumorais. Como regra geral, quanto 
maior a quantidade de polifenois nos alimen-
tos, maiores os benefícios que podem trazer à 
saúde”, explica o professor titular de Química 
Analítica da Faculdade de Medicina do ABC, 
Dr. Horacio Dorigan Moya, que orientou o 
trabalho junto à aluna de Farmácia, Mônica 
Gabriela do Santo.

Na reação química desenvolvida no tra-
balho da FMABC/INPA, utilizou-se reagen-
te de coloração amarela contendo composto 

Saúde da Família atinge 48% da população em São Bernardo
vulnerabilidade social do grupo familiar. Com 
esse trabalho é possível resolver até 80% dos 
problemas de saúde ainda na Atenção Básica.

Para a diretora do Departamento de Aten-
ção Básica, Isabel Fuentes, a Estratégia de Saúde 
da Família pode proporcionar grande avanço na 
qualidade de vida da população. “O cuidado com 
a saúde sai dos muros das Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e alcança o local onde as famílias 
vivem. Esse novo olhar faz com que tenhamos a 
percepção exata das vulnerabilidades das comu-
nidades e de suas necessidades”, disse.

O médico Sérgio Yamamoto, que já atuou 
na Vila São Pedro e atualmente realiza trabalho 

no Jardim Farina, conta que a aproximação do 
médico com as famílias em suas comunidades 
facilita o diagnóstico e acompanhamento dos 
atendidos. “Esse tipo de trabalho é vencedor 
em qualquer lugar que é implantado. Muitos 
dos pacientes têm dificuldades que não permi-
tem que cheguem às UBSs e podemos fazer a 
diferença com as visitas”, garante.

A visita domiciliar é solicitada pelos Agen-
tes Comunitários de Saúde, que mantêm conta-
to diário com os usuários, ou pelo familiar di-
retamente nas UBSs. As visitas também podem 
ser realizadas a pedido do Conselho Tutelar 
ou até por vizinhos, quando há problemas de 

de ferro. Na presença de polifenois, a solução 
muda gradativamente para a cor vermelha. 
“É nosso primeiro trabalho em colaboração 
com o INPA e estamos muito satisfeitos, pois 
certamente será o início de parceria com efe-
tiva cooperação acadêmica e eventual inter-
câmbio de alunos”, projeta Moya.

Ao todo foram analisadas 20 espécies ve-
getais. Inicialmente os testes com o novo mé-
todo contemplaram plantas que já constam da 
Farmacopeia Brasileira (tipo de manual geral 
de orientação), como hamamelis, barbatimão, 
espinheira santa e carqueja. A segunda etapa 
incluiu espécies de uso comum na medicina 
popular, entre as quais graviola, guaçatonga, 
aroeira, gervão, tanchagem, andiroba e po-
rangaba. A última fase do trabalho consistiu 
no estudo de espécies características da região 
norte do país, como escada de jabuti, canara-
na, cumaru, pau pereira, salva de Marajó, su-
cuúba, jatobá, miraruira e lacre – essa última 

com muito poucas pesquisas disponíveis na 
literatura internacional.

Batizado “A new method for quantifica-
tion of  total polyphenol content in medicinal 
plants based on the reduction of  Fe(III)/1,10-
phenanthroline complexes”, o trabalho ren-
deu publicação na edição de dezembro do pe-
riódico científico internacional “Advances in 
Biological Chemistry” (vol. 3, número 6, pá-
ginas 525-535). Trata-se de revista publicada 
pela Scientific Research Publishing – editora 
internacional dedicada a várias disciplinas nas 
áreas de ciência, tecnologia e medicina –, cujo 
conteúdo está disponível gratuitamente no 
endereço http://www.scirp.org/journal/abc.

O estudo é resultado de projeto de ini-
ciação científica da aluna Mônica Gabriela 
do Santo, atualmente no 4º ano do curso de 
Farmácia da Faculdade de Medicina do ABC, 
e fruto de estágio realizado pelo Dr. Hora-
cio Dorigan Moya em setembro de 2011 no 

INPA. A pesquisa contou com colaboração 
da Dra. Cecilia Veronica Nunez, professora 
do Laboratório de Bioprospecção e Biotec-
nologia da COTI-INPA (Coordenação de 
Tecnologia e Inovação do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia).

Segundo os pesquisadores, o novo mé-
todo também pode ser adaptado para quan-
tificar o teor de polifenois em amostras de 
chás, assim como para avaliar a capacidade 
antioxidante de qualquer extrato vegetal. 
“Os resultados obtidos nas espécies inves-
tigadas apresentaram boa concordância com 
o método tradicional recomendado pela 
Farmacopeia Brasileira. A reação foi utili-
zada anteriormente na determinação de gli-
cose, ácido cítrico, formol, vitaminas C e E. 
Mesmo na presença desses compostos, não 
houve interferências no método proposto 
para extratos vegetais”, garante o professor 
da FMABC, Dr. Horacio Moya. 

abandono ou maus-tratos. A regularidade 
do acompanhamento depende da comple-
xidade dos casos.

Dr. Horacio Dorigan Moya com a aluna de iniciação científica da FMABC, Mônica Gabriela do Santo
Dra. Cecilia Veronica Nunez, professora do  

INPA e colaboradora no estudo

PMSBC
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Hospital comemora
Dia Internacional da Mulher

O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini de Mauá 
organizou em 7 de março evento para homenagear o Dia 
Internacional da Mulher. Funcionários e acompanhantes as-
sistiram palestra que abrangeu temas como violência domés-
tica, Lei Maria da Penha, ciclos e tipos de violência, políticas 
sociais, trabalhos em rede e assistência à mulher em situações 
de agressão. A palestra foi ministrada pela assistente social 
do hospital, Jussara Conceição Silva, ex-integrante da Coor-
denadoria da Mulher de Rio Grande da Serra. A abertura 
do evento, realizado no auditório do Nardini, foi feita pelo 
superintendente Dr. Morris Pimenta e Souza.

O debate reuniu cerca de 80 pessoas, a maioria mulheres.  
Ao final da apresentação a plateia interagiu e tirou dúvidas 
pontuais sobre o tema. Para a palestrante, o encontro pos-
sibilita, inclusive, a melhoria no cuidado à paciente que chega 
à rede de Saúde em situação vulnerável.  “É importante o 
hospital promover esse tipo de atividade até para qualificar 
os funcionários da linha de frente, que fazem acolhimento 
das mulheres que chegam precisando de ajuda. Todos devem 

Em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher, o Hospital da Mulher “Maria José 
dos Santos Stein”, de Santo André, preparou 
programação especial com diversas atividades 
gratuitas nos dias 7 e 8 de março com partici-
pação de colaboradores, pacientes e morado-
res da região.

Na sexta-feira, dia 7, o hospital promoveu 
palestra com o tema “Mulher na sociedade con-
temporânea”, detalhando os diversos papeis 
que a mulher desempenha na sociedade atual. 
O evento no anfiteatro da unidade foi aberto 

à comunidade. Além da palestra, as mulheres 
que passaram pelo hospital puderam participar 
durante toda a tarde de “Oficina da Beleza”. Já 
no sábado (8) – Dia Internacional da Mulher – a 
ação ocorreu das 10h às 15h em parceria com o 
Auto Shopping Global. “Circuito de Saúde” foi 
montado na entrada principal do shopping e as 
visitantes contaram com orientações de equipes 
interdisciplinares do Hospital da Mulher sobre 
diabetes, fisioterapia e postura, assim como ali-
mentação saudável, emagrecimento e preven-
ção de câncer de mama.

Segundo a médica Rosa Maria Pinto de 
Aguiar, superintendente do hospital, além da 
homenagem às mulheres, o evento teve papel 
de aproximar a instituição da população, das 
pacientes e funcionárias. “O Dia Internacio-
nal da Mulher é um marco histórico na luta 
do movimento de mulheres pela igualdade 
de gênero. Além disso, é ocasião importante 
para que possamos refletir sobre o papel da 
mulher na sociedade e uma oportunidade de 
aproximação da instituição com a comunida-
de”, ressalta a gestora.

lUTA FEMInInA
O 8 de março é celebrado pelas Nações 

Unidas desde 1975 como Dia Internacional da 
Mulher em memória às operárias de fábrica de 
tecidos nos EUA que fizeram grande greve por 
direitos trabalhistas e foram queimadas. Mas o 
intuito não é só comemorar a luta feminina. O 
maior objetivo é discutir o papel da mulher na 
sociedade atual, através de conferências, debates 
e palestras organizadas em vários países, levando 
em conta que a mulher ainda sofre preconceito 
e desvalorização no mercado de trabalho. 

Atividades gratuitas dias 7 e 8 de março e “Circuito de Saúde” no Auto Shopping Global buscaram orientar 
usuários, funcionários e comunidade

nardini faz palestra sobre lei Maria da Penha

das com botões de rosa e revistas com informações sobre a 
Lei Maria da Penha e o mundo feminino. Duas participantes 
foram sorteadas e ganharam cestas com cosméticos e pro-
dutos de beleza. Nas salas anexas ao auditório foi oferecido 
durante todo o evento serviço de maquiagem gratuita com 
colaboradores externos.

Evento promoveu debate sobre violência doméstica contra a mulher

saber que o atendimento não é restrito ao hospital. As mulheres 
que procurarem auxílio devem dispor das informações em toda 
a rede de Saúde para que não voltem à situação de violência em 
seus lares”.

Para homenagear as mulheres presentes no evento, o Grupo 
de Voluntariado Calor Humano presenteou todas as convida-

Fotos: Reprodução/Auto Shopping Global




